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7 Prinsip Perencanaan
Keuangan Keluarga

Merencanakan keuangan sejak dini wajib dilakukan
setiap keluarga. Ini berlaku baik buat pasangan muda
maupun pasangan yang sudah menikah lebih dari 20
tahun. Membuat rencana yang baik akan membantu
untuk menggunakan dana secara bijak sesuai tingkat
keperluannya.
Merencanakan keuangan keluarga tidak harus rumit. Anda boleh saja memiliki
perencanaan yang detail dan rapi, namun adakalanya perencanaan yang sederhana
juga berhasil.
Berikut 7 prinsip dasar yang perlu Anda pegang dalam membuat perencanaan
keluarga:

1. Belanja lebih kecil daripada pendapatan
Ini hukum pertama yang wajib dipatuhi. Sangat sederhana namun sering dilanggar.
Jangan pernah membelanjakan lebih besar dari pendapatan Anda. Masalah besar
dalam keuangan keluarga dimulai dari melanggar hal ini. Ini terjadi ketika Anda
membelanjakan sesuatu yang sebenarnya tidak Anda miliki.
Ketika Anda mulai belanja lebih besar dari pendapatan, membeli barang melebihi
kemampuan, maka malapetaka keuangan dimulai. Anda akan mulai membuat
lubang yang terus menerus semakin dalam. Dan jauh lebih sulit untuk berusaha
keluar dari lubang tersebut daripada mencoba menghindarinya pada kesempatan
pertama.
Jadi, belanja dengan bijak, jangan melebihi pendapatan. Anda akan hidup lebih
bahagia, di rumah dan di tempat kerja.
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2. Hindari hutang
Terus terang hutang begitu menggoda. Apa yang tidak bisa Anda beli sekarang
dapat dimiliki saat ini juga dengan hutang. Namun perlu diingat, hutang akan
membuat Anda sengsara apalagi jika ternyata tidak punya kemampuan
mengembalikannya.
Lantas, mungkinkah hidup tanpa berhutang? Tentu saja sangat mungkin. Jika Anda
menjalankan prinsip pertama belanja lebih kecil dari pendapatan, maka Anda tidak
perlu berhutang. Tahan semua keinginan membeli sesuatu kecuali Anda sudah
memiliki kemampuan.
Dengan cara ini Anda akan belajar tertib hanya memiliki sesuatu jika memang
sudah memiliki kemampuan. Atau jika Anda sangat mengidamkan sesuatu,
tabunglah secara teratur sampai Anda mampu membeli apa yang Anda inginkan
tersebut tanpa perlu berhutang.

3. Hidup sederhana
Apakah hidup sederhana itu? Apakah hidup dengan tidak memiliki rumah atau
kendaraan? Dalam pandangan saya pribadi, hidup sederhana berarti hidup sesuai
kebutuhan. Tidak mesti semua yang Anda inginkan harus dibeli. Hidup sesuai
kebutuhan Anda dan bagi kelebihannya kepada orang lain yang membutuhkan.
Inilah hidup untuk memberi makna.
Hidup sederhana bisa jadi berbeda-beda untuk tiap keluarga. Jika Anda sangat
kaya, maka cukupkan diri dengan satu atau dua kendaraan saja. Tidak harus
mengkoleksi seluruh kendaraan yang Anda untuk menunjukkan kemampuan Anda.
Jika Anda hidup dengan keterbatasan keuangan, syukuri apa yang ada dan
hiduplah seadanya. Jika Anda tidak punya uang, hiduplah tanpanya. Toh, dunia
tidak akan jadi kiamat gara-gara hal itu. Anda tidak harus punya laptop, handphone
terbaru, iPad, nonton bioskop atau makan di restoran. Ada banyak cara
menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Temukan cara untuk menikmati
kesenangan bersama keluarga Anda tanpa mengeluarkan biaya.

4. Atur budget dengan sederhana
Ada banyak cara mengatur keuangan. Jika mampu, Anda bisa meminta bantuan
konsultan keuangan profesional yang akan mengajarkan cara menata keuangan.
Jika rajin mencatat, Anda bisa mengunakan software keuangan keluarga untuk
mencatata pengeluaran, pemasukan sekaligus mengatur budget Anda.
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Dan jika Anda pusing dengan semua cara di atas, maka ada pengaturan paling
sederhana. Pisahkan uang yang Anda miliki ke dalam amplop untuk setiap
kebutuhan. Pastikan pengeluaran tidak melebihi jatah setiap amplop. Di akhir
bulan, hitung kelebihannya dan tabung. Anda akan terbantu ketika masa sulit tiba.

5. Jadikan tabungan sebagai pengeluaran pertama
Menabung tidak harus besar. Yang paling penting adalah teratur. Dari
pendapatan Anda yang selama ini ada, tetapkan nilai tabungan yang wajar. Segera
setelah Anda menerima pendapatan, tabung jumlah tadi dalam rekening terpisah.
Itulah cara menjadikan tabungan sebagai pengeluaran pertama.
Anda tidak akan lupa menabung dan yang paling penting tidak ada lagi alasan
tidak bisa menabung karena kehabisan uang.

6. Bayar tagihan sesegera mungkin
Setiap rumah tangga punya tagihan. Mulai dari listrik, air, telepon, internet dan
berbagai tagihan lainnya. Termasuk jika Anda mengontrak rumah, Anda pun harus
membayar sewa di muka. Bayarkan secepat mungkin setelah Anda menerima
tagihan. Ini akan membuat satu urusan beres dan Anda tidak perlu pusing lagi
membayarnya di kemudian hari. Baik karena kehabisan uang atau kelupaan.

7. Sepakat antara suami dan istri
Berbicara perencanaan keuangan keluarga tidak dapat lepas dari peran suami dan
istri yang menjalankan rumah tangga. Untuk itu Anda perlu sepakat dengan
pasangan bagaimana mengelola keuangan dengan baik.
Dalam setiap pasangan sangat wajar terjadi perbedaan pandangan dan cara
melihat sesuatu yang dianggap penting atau tidak. Untuk itu, duduk bersama,
bicarakan secara terbuka, dan buat kesepakatan dengan pasangan Anda.
Istri harus mengerti kemampuan keuangan suami dan suami pun harus mengerti
kebutuhan rumah tangga yang diatur istrinya.
Jika kedua pasangan bekerja, ada baiknya suami istri saling mengetahui
pendapatan masing-masing agar tiada dusta diantara kita. Jika penghasilan suami
memadai, maka bisa dibuat kesepakatan suami yang membiayai keluarga
sedangkan penghasilan istri baru dipakai jika ada emergency. Namun jika istri mau
turut serta membantu pengeluaran keluarga itu pun akan lebih baik. Yang penting
terjadi komunikasi dan saling memahami. Suami pun tak perlu merasa rendah diri
jika ternyata gaji istri jauh lebih besar.
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Tanpa kesepakatan suami istri, akan sulit membuat perencanaan keuangan
keluarga yang baik. Jika Anda tidak terbiasa mendiskusikan hal seperti ini dengan
pasangan, cobalah sedikit demi sedikit dari sekarang.

Jadi merencanakan keuangan keluarga tidaklah sesulit yang dipikirkan banyak
orang. Anda bisa melakukan dengan cepat dan mudah. Dengan demikian, tidak
ada alasan untuk tidak memulainya sejak sekarang.
Lakukan dan hiduplah dengan damai bersama keluarga tercinta.

Photo credit: Black_Claw under Creative Commons License
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Antara Hutang Produktif dan
Tidak Produktif. Mana Yang
Anda Pilih?

Di zaman modern ini, hampir semua orang pasti pernah berhutang. Ya, hutang
sudah menjadi kebutuhan untuk berbagai keperluan. Namun, tahukah Anda bahwa
diantara hutang tersebut ada yang produktif dan ada yang tidak? Hutang jenis
manakah yang sering Anda gunakan?
Secara sederhana, berhutang berarti meminjam sejumlah uang tertentu (bisa juga
berupa barang) dengan janji untuk dikembalikan di masa yang akan datang. Dalam
konteks modern, kebanyakan hutang berbentuk pinjaman dana ke bank dengan
cara mencicil pembayarannya. Orang berhutang untuk beli rumah, mobil,
handphone terbaru atau untuk biaya anak sekolah. Hutang, jika dipergunakan
dengan cara yang bijak dan untuk keperluan yang tepat akan bernilai produktif.
Sebaliknya, hutang yang dipergunakan dengan keliru akan membuat pelakunya
terlilit dalam beban berat yang tak kunjung selesai.
Fakta yang juga menarik adalah, semakin “terlihat” kaya seseorang, maka semakin
besar pula hutangnya. Jadi jangan cepat terpesona dengan seorang eksekutif
muda yang menenteng gadget terkini dan selalu makan di restoran mahal. Bisa jadi
hutang kartu kredit yang dia tanggung jauh lebih besar daripada gajinya sendiri.
Artinya orang tersebut sebenarnya minus. Gaji yang baru diterima bulan depan
bahkan sudah habis tergadaikan karena hutang yang dia ciptakan hari ini. Tak
jarang kenaikan gaya hidup seseorang bergerak lebih cepat daripada kenaikan
pendapatan. Ini patut diwaspadai oleh kita semua agar tidak terjebak dalam
keadaan besar pasak daripada tiang.
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Mengenal Hutang Produktif
Ketika Anda berhutang untuk membeli sebuah barang, lalu dijadikan modal untuk
menciptakan penghasilan, maka inilah yang disebut hutang produktif. Istilah
kerennya Anda membeli aset kemudian menggunakan aset tersebut untuk
menghasilkan nilai tambah.
Seorang tukang ojek yang berhutang untuk membeli motor dapat dikategorikan
hutang produktif karena dengan motor itu dia bisa mencari nafkah. Hutang untuk
membeli angkot lalu dipergunakan untuk menarik penumpang juga bernilai
produktif. Sama halnya Anda berhutang untuk membeli mesin cuci lalu digunakan
untuk usahalaundry.
Meskipun barangnya sama, seseorang yang membeli barang namun digunakan
untuk keperluan sehari-hari tidak dapat dikategorikan sebagai hutang produktif.
Seseorang yang membeli mobil untuk keperluan kerja dan jalan-jalan belum bisa
dikatakan sebagai hutang produktif. Karena dengan pembelian mobil tersebut, dia
bahkan mengeluarkan lebih besar daripada yang didapatkan. Mulai dari cicilan
hutang, pembelian bensin yang lebih banyak, biaya tol, parkir, service, cuci
kendaraan dan semua biaya yang muncul akibat konsekuensi memiliki mobil.
Sama halnya membeli rumah untuk dipakai sebagai tempat tinggal bukanlah
hutang produktif. Kecuali jika rumah tersebut dijadikan tempat usaha atau
disewakan kepada orang lain.
Lantas Anda mungkin bertanya, bagaimana dengan hutang membeli rumah atau
tanah? Bukankah harganya terus naik dari waktu ke waktu? Mengapa tidak dapat
dikategorikan sebagai hutang produktif?
Dalam batas tertentu, pembelian rumah atau tanah bisa menjadi produktif jika
dalam jangka panjang nilai barang yang Anda miliki menjadi lebih besar daripada
beban hutang yang muncul. Dengan kata lain, pertumbuhan kenaikan harga dari
rumah dan tanah tersebut, lebih tinggi dari beban hutang yang harus Anda
tanggung.
Dalam kondisi seperti ini, rumah atau tanah bisa menjadi hutang produktif
meskipun hanya disimpan saja dan dijual kembali sewaktu-waktu. Tanah biasanya
lebih produktif daripada rumah. Tanah tidak perlu biaya menyimpannya sementara
jika Anda membeli rumah dan mendiamkannya, maka akan ada biaya yang muncul
untuk perbaikan, listrik, air, keamanan dan lain-lain. Namun satu hal yang perlu
dipahami, ini adalah barang aset tidak bergerak dengan nilai yang cukup besar
sehingga terkadang tidak mudah memperjualbelikannya kembali.

Kapan Hutang Produktif Bermanfaat?
Sebuah hutang produktif seperti yang dijelaskan di atas akan bermanfaat ketika
hasil yang Anda dapatkan dari barang aset tadi lebih besar daripada beban hutang
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yang muncul. Dengan demikian, bahkan Anda bisa mencicil hutang dan
menggunakan kelebihannya untuk keperluan sehari-hari. Di sinilah hutang dirasa
perlu dan akan bermanfaat jika diambil. Semakin banyak berhutang, semakin
banyak manfaat yang bisa didapatkan.

Hutang Tidak Produktif
Berbeda dengan hutang produktif, maka hutang yang tidak produktif tidak
menghasilkan apa-apa. Bahkan setelah Anda berhutang timbul beban baru atas
barang yang dibeli. Hutang ini disebut juga hutang konsumtif. Kita berhutang
untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang nilainya terus berkurang karena
dipakai atau menambah biaya baru dalam pemakaiannya. Contoh sederhana
berhutang untuk membeli TV baru. Ini adalah barang konsumtif yang Anda tidak
bisa mendapatkan penghasilan karena memilikinya. Dan nilai barang tersebut akan
terus turun seiring dengan berjalannya waktu.
Contoh lain adalah hutang untuk membeli smartphone terbaru yang canggih.
Mungkin Anda akan kelihatan gaya ketika menggunakannya. Namun nilai barang
yang mahal akan menguras kantong Anda untuk mencicil hutang. Tak jarang garagara pembelian benda tersebut, Anda harus membayar pulsa lebih atau tambahan
koneksi internet dan jasa lainnya yang mungkin tak banyak Anda gunakan dalam
kegiatan produktif.
Termasuk dalam hutang konsumtif ini adalah berhutang untuk memenuhi
kebutuhan dasar sehari-hari misalnya membeli makanan. Kehidupan tiap orang
berbeda-beda. Adakalanya kesulitan sedemikian beratnya sampai-sampai untuk
membeli makanan seseorang harus berhutang. Hutang seperti ini tentu tidak
terhindarkan namun perlu dipikirkan bagaimana agar tidak terus menerus berulang
dan mencari solusinya. Kita seringkali mendengar pepatah, berikanlah kail dan
bukan ikan. Jika kita berada dalam kondisi yang sedemikian berat sehingga harus
berhutang untuk kebutuhan pokok, maka pikirkanlah satu hutang produktif yang
jika Anda melakukannya, maka Anda akan memiliki kail yang membantu
menciptakan penghasilan dan mulai melunasi hutang-hutang tersebut.

Kebanyakan Hutang Bersifat Konsumtif
Setelah kita belajar dua jenis hutang diatas, maka dapat dipastikan kebanyakan
hutang adalah konsumtif sekaligus tidak produktif. Tawaran kartu kredit, diskon
belanja, kemudahan kredit barang semuanya menggoda orang untuk mengambil
hutang konsumtif yang belum tentu akan memudahkan hidup. Ya, sepintas
mungkin kita merasa dengan hutang tersebut kita dapat memiliki barang yang
diidam-idamkan dalam tempo cepat dan cukup mencicilnya. Namun
pertimbangkanlah sekali lagi apakah Anda benar-benar butuh barang tersebut?
Apakah ada kebutuhan lain yang lebih penting dan mendesak untuk dipenuhi?
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Apakah Anda memiliki kemampuan membayar hutang dan beban yang muncul atas
kepemilikan barang? Dan seluruh konsekuensi lainnya. Bertanya seperti ini akan
membantu menggali lebih jauh apakah kita perlu berhutang atau tidak.
Jika kebanyakan hutang adalah konsumtif, lantas siapakah yang berhutang
produktif? Orang yang yang memanfaatkan hutang seperti ini kebanyakan para
entrepreneur yang bisa melihat peluang dengan kegiatan usaha. Jika tidak
berhutang maka dia tidak bisa memulai usaha sekarang. Sebaliknya dengan
berhutang dia bisa menghasilkan kegiatan produktif, membayar hutangnya
sekaligus menerima kelebihan dari hasil produktif tersebut.

Mana Yang Anda Pilih?
Dalam pengelolaan keuangan yang baik, setiap kali Anda hendak berhutang, maka
pastikan memilih hutang produktif. Kalaupun sesekali Anda ingin mengambil
hutang konsumtif, pikirkanlah sekali lagi konsekuensinya. Apakah Anda sudah
memiliki penghasilan yang cukup untuk memiliki barang konsumtif yang
menggiurkan tersebut? Jika belum, sebaiknya jangan memaksakan diri. Jika sudah
mampu, maka pertimbangkanlah untuk mengkonsumsi dalam jumlah wajar, sesuai
kebutuhan, dan tidak berlebihan.
Semoga tulisan sederhana ini membantu Anda semakin cerdas dalam membuat
keputusan untuk berhutang.
Kembali ke judul awal tulisan, manakah yang Anda pilih, hutang produktif atau
hutang konsumtif?
Silakan sampaikan pendapat dan komentar Anda.
Photo Credit: Alan Cleaver
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Merencanakan Keuangan
Rumah Tangga
Jika Anda mengamati blog ini, maka Anda akan menemukan salah satu tema yang
banyak saya tuliskan adalah tentang perencanaan keuangan. Mengapa saya tertarik
tentang hal tersebut? Dan bagaimana kisahnya sehingga saya bisa berbagi tentang
keuangan keluarga kepada Anda? Berikut adalah kisahnya.
Saya lahir dari sebuah keluarga sederhana. Ketika memasuki kuliah, seperti
kebanyakan mahasiswa lain, saya pun masih menerima kiriman dari orangtua. Uang
tersebut harus dimanfaatkan dengan baik agar segala keperluan mulai dari uang
kuliah, makan, kost dan lain-lain bisa terpenuhi. Ketika masih mahasiswa, saya juga
memutuskan untuk menikah, dan sejak itu resmi saya harus mulai mengelola
keuangan sendiri, lepas dari campur tangan orangtua.
Sebagai mahasiswa yang belum lulus, praktis saya hanya bisa bekerja paruh waktu.
Karena senang dengan bidang pendidikan dan pengajaran, saya pun menjadi guru
les privat. Murid pertama saya kelas IV SD kemudian ditambah dengan murid
lainnya di SMP. Penghasilan dari mengajar les ini memang tidak banyak. Sejak
itulah saya mulai belajar mengelola keuangan keluarga dengan sebaik-baiknya. Hal
ini saya lakukan agar seberapapun penghasilan yang Allah berikan, bisa saya
manfaatkan dengan baik, tanpa harus menggantungkan diri kepada orang lain.
Dulu perencanaan keuangan saya masih sangat sederhana. Saya menggunakan
Excel untuk memperkirakan berapa kebutuhan saya ke depan dan estimasi
penghasilan yang akan diterima. Saya masih ingat betul ketika itu saya dan istri
membuat perkiraan berapa uang yang harus dihabiskan untuk membeli beras, lauk
pauk dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Waktu itu jatah belanja rumah tangga
saya adalah 7.000 rupiah per hari. Artinya, jika ada hari di mana belanja lebih dari
nilai tersebut, maka di hari lainnya harus dikurangi. Sedangkan jika kami sekeluarga
bisa menahan diri untuk belanja lebih hemat di awal bulan, maka menjelang akhir
bulan kelebihan uang belanja bisa ditambahkan untuk membeli makanan yang lebih
baik.
Oh ya, selain menjadi pengajar privat, karena hobi mengotak-atik komputer, saya
pun memiliki profesi sebagai penjual komputer. Pelanggan saya adalah rekan-rekan
mahasiswa yang membutuhkan komputer namun tidak paham jenis seperti apa
yang mereka butuhkan. Usaha ini merupakan kegiatan kecil-kecilan yang
menopang perekonomian rumah tangga saya saat itu.
Satu hal yang saya pelajari saat itu adalah ketidakpastian penghasilan karena murid
bisa bertambah dan bisa berkurang. Termasuk penjualan kadang lancar kadang
tidak. Maka saya belajar merencanakan bagaimana menata sedikit kelebihan
penghasilan untuk menutupi kekurangan di periode berikutnya. Hal sebaliknya
adalah mengatur penghasilan bulan berjalan yang terbatas agar cukup sampai
datangnya penghasilan baru. Salah satu yang harus saya tata saat itu adalah
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bagaimana agar pada waktunya saya bisa membayar biaya kontrak rumah petak
sebesar 120.000 per bulannya.
Menjelang lulus, saya mendapat pekerjaan sebagai instruktur simulasi bisnis yang
mengajarkan mahasiswa dan siswa SMU memahami laporan keuangan perusahaan
untuk pengambilan keputusan. Tentu saja pendapatan sudah lebih baik
dibandingkan sebelumnya. Walaupun demikian, saya dan istri berkomitmen agar
peningkatan gaya hidup tidak boleh lebih cepat dari pendapatan. Jika memang
masih bisa bertahan dengan gaya hidup sebelumnya, maka itulah yang akan
dilakukan. Selisihnya bisa untuk menabung dan membantu anggota keluarga lain
yang membutuhkan.
Alhamdulillah cara seperti itu terus saya lakukan sampai sekarang. Dan saya pun
masih mencatat berapa pengeluaran dan penghasilan dalam rangka merencanakan
keuangan keluarga. Kami hampir tidak pernah membeli sesuatu sebelum diberi
kemampuan untuk memilikinya. Jika ingin membeli sesuatu yang agak mahal
seperti TV misalnya, maka saya akan menyisihkan penghasilan tiap bulan sampai
saatnya terkumpul penuh untuk membeli barang yang dibutuhkan secara tunai.
Termasuk ketika sudah memiliki kemampuan, perencanaan yang baik akan
membuat kita berpikir secara jernih kewajaran antara keinginan dan
kebutuhan yang hendak dipenuhi.
Apa yang saya lakukan sangat terasa manfaatnya.
Pertama kita akan lebih mudah bersyukur karena rezeki yang Allah berikan bisa
dikelola dengan baik dan selalu cukup guna memenuhi berbagai keperluan.
Kedua kita jarang mengeluh karena perencanaan yang baik membuat hidup lebih
tertata.
Ketiga kita bisa membantu orang lain karena telah berhasil memenuhi kebutuhan
keluarga secara wajar dan berbagi dengan orang lain kelebihannya.
Keempat kita bisa menghindari hutang yang tidak perlu atau ketergantungan
kepada orang lain.
Kelima pikiran akan lebih jernih karena tidak disibukkan guna memikirkan hutang
yang harus dibayar, atau keinginan berlebih yang ingin dipuaskan sebelum tiba
kemampuan memilikinya.
Karena itu saya ingin berbagi kepada Anda semua pembaca blog ini. Jika Anda
belum terbiasa membuat perencanaan, lakukanlah mulai dari sekarang. Mumpung
usia masih muda, mumpung anak masih kecil, mumpung keperluan hidup masih
bisa dikelola.
Adalah aneh jika Allah sudah memberikan rezeki yang pantas namun kita masih
selalu merasa kekurangan dan tidak cukup karena tidak pernah mengelolanya
dengan baik. Kalaupun kita termasuk orang yang mendapat rezeki dunia terbatas,
insya Allah kita akan terbantu untuk senantiasa bersyukur dan mencukupkan diri
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dengan apa yang ada di tangan. Ini akan menjaga kehormatan diri dari bergantung
kepada makhluk.
Itulah sekelumit kisah pribadi yang ingin saya bagi kepada Anda semua. Semoga
bermanfaat dan menjadikan kita hamba yang senantiasa ingat bersyukur. Hanya
Allah Yang Maha Pemberi Rezeki. Tugas kita untuk mensyukuri serta
memanfaatkannya secara baik dan benar.
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Bijaksana Memakai Kartu
Kredit
Apakah Anda memiliki kartu kredit?
Berapa kartu yang Anda miliki?
Dengan semakin mudahnya mendapatkan kartu kredit, tak jarang orang memiliki
kartu plastik ini dalam jumlah fantastis. Bisa 4, 5, 6 atau bahkan 10. Kartu kredit
ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi dia membantu transaksi tanpa perlu
mengeluarkan uang tunai, di sisi lain dia mendorong orang untuk konsumtif dan
membeli sesuatu di luar kemampuan.
Lantas bagaimana menggunakan kartu kredit secara bijak? Ikuti tips berikut:

Bayar tagihan tepat waktu
Kartu kredit adalah kartu hutang. Karenanya harus dibayar tepat waktu atau
hutang itu akan menggunung seiring dengan berjalannya masa. Catat kapan jatuh
tempo kartu Anda dan bayar beberapa hari sebelum deadline. Ingat, selisih satu
hari akan membuat Anda kena denda keterlambatan, bunga atas belanja, dan
berbagai biaya administrasi lainnya.

Bayar tagihan secara full
Kartu kredit bukan uang tambahan. Sejatinya dia adalah alat pembayaran. Ketika
Anda menggunakan kartu kredit, seharusnya Anda memiliki uang minimal sama
dengan limit kartu kredit tersebut. Artinya, Anda tidak membelanjakan uang yang
sebenarnya tidak dimiliki. Apa yang Anda lakukan hanya mengganti alat
pembayaran dengan kartu sementara ini dan segera melunasinya secara full.
Jangan terkecoh dengan pembayaran 10% dari pemakaian karena ini berarti Anda
akan dikenakan bunga untuk sisa yang belum dibayar. Orang yang membayar 10%
seperti ini biasanya tidak pernah bisa menyelesaikan hutang kartu kreditnya
sebelum mereka melepas aset yang berharga.

Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan
Godaan terbesar orang yang memiliki kartu kredit adalah menggesek di
sembarang tempat. Ya, ketika jalan ke mall dan cuti mata, Anda membeli sepatu
dan baju baru. Masuk ke restoran cukup membayar dengan sebuah gesekan. Saat
itu mungkin Anda kelihatan keren dan meyakinkan. Tapi sadarilah kemampuan
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keuangan Anda. Beli hanya yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan.
Tak ada gunanya menuruti gengsi jika Anda sengsara kemudian.

Jangan pernah mengambil uang tunai
Salah satu alasan orang memiliki kartu kredit adalah untuk “berjaga-jaga” jika ada
kebutuhan mendesak. Karena itu ketika merasa perlu uang tunai tinggal gesek atau
masuk ke ATM dan dana pun diterima. Sepintas alasan ini benar dan masuk di akal.
Padahal, jika Anda ingin mempersiapkan dana darurat, maka menabunglah. Jika
Anda menganggap limit kartu kredit sebagai dana berjaga-jaga, maka
menabunglah sejumlah uang yang sama dan itulah dana berjaga-jaga
sesungguhnya.
Mengambil uang tunai lewat kartu kredit akan berbiaya besar di mana perhitungan
bunga telah dimulai sejak uang Anda terima. Tidak hanya itu, setiap transaksi juga
dikenakan biaya yang lumayan besar. Tidak percaya? Coba cek ke penerbit kartu
kredit Anda.

Gunakan untuk membayar tagihan rutin
Salah satu manfaat kartu kredit adalah dapat digunakan untuk membayar tagihan
rutin di satu tempat. Ya, Anda bisa membayar tagihan listrik, telepon, internet dan
lain-lain dibebankan ke satu sumber. Dan ketika tiba saatnya melunasi, Anda cukup
membayar di satu tempat dan selesai. Ini sangat praktis dan membantu terutama
buat Anda yang suka lupa kapan jatuh tempo pembayaran untuk setiap tagihan
rekening rutin.

Gunakan kartu kredit dari Bank yang sama dengan
tabungan Anda
Jika Anda memiliki kartu kredit, pastikan dikeluarkan bank yang sama dengan
tempat Anda menabung. Beberapa bank mengeluarkan kartu kredit yang bebas
iuran tahunan selamanya buat nasabah mereka. Tidak hanya itu, dengan bank yang
sama Anda akan bisa membayar tagihan secara otomatis dari rekening tabungan,
tanpa dikenakan biaya transfer tambahan.

Hati-hati dengan transaksi online
Kehebatan kartu kredit adalah bisa digunakan untuk transaksi online hampir di
semuamerchant. Ini tidak bisa dilakukan oleh kartu debit. Bahkan beberapa retailer
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hanya mau menerima kartu kredit dan tidak menerima pembayaran alternatif
seperti Paypal sekalipun.
Walaupun demikian, harap berhati-hati ketika bertransaksi. Pastikan merchant
tersebut terpercaya sebelum Anda membayar dengan kartu kredit. Biasanya di
setiap website pembayaran ada logo verifikasi yang bisa dicek terlebih dahulu
keabsahannya.
Ketika bertransaksi online sedapat mungkin gunakan layanan yang membuat Anda
tidak perlu memasukkan langsung data kartu kredit ke sebuah website. Anda bisa
bertransaksi dengan Paypal, Google Checkout atau sejenisnya. Gunakan alat
pembayaran tersebut lebih dahulu karena relatif lebih aman dan ada proteksi. Jika
tidak ada jalan lain, baru gunakan kartu kredit Anda.
Hati-hati, jangan pernah memasukkan nomor kartu di komputer umum yang
dipakai bersama. Setiap komputer akan menyimpan data tersebut secara temporer
tanpa Anda sadari sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak
berkepentingan dan berniat jahat.

Miliki kartu dalam jumlah dan limit secukupnya
Karena kartu kredit adalah kartu hutang, maka miliki secukupnya. Malu kalau terlalu
banyak. Saya sendiri punya tiga. Dua milik pribadi mewakili vendor berbeda,
sedangkan satu milik perusahaan yang diberikan kepada saya. Saya memerlukan
dua karena kebutuhan transaksi online di mana kadang vendor yang satu tidak
berhasil di verifikasi sedangkan vendor lainnya bisa.
Pastikan pula limit kartu kredit Anda secukupnya. Gunakan prinsip besarnya total
limit kartu yang Anda miliki minimal setara dengan uang tunai yang Anda miliki. Itu
artinya seandainya seluruh limit kartu telah terpakai, Anda sebenarnya memiliki
kemampuan melunasinya dengan uang tunai tadi.
Jangan memiliki kartu dengan limit berlebihan dan di luar kemampuan keuangan
Anda. Sering terjadi orang terlilit hutang kartu kredit yang parah karena terlena
dengan limit tersebut dan tidak punya kemampuan membayar.
Alhasil setiap bulan kerjanya hanya membayar cicilan hutang yang mungkin
kenikmatannya telah hilang bertahun-tahun lalu sementara sengsaranya terus
dirasakan hari ini dan seterusnya.

Jika terlilit hutang, negosiasikan dengan bank
Banyak kasus orang terlilit hutang kartu kredit dan menjadi stress karena terus
dikejar-kejar debt collector. Ingat, bank dan penerbit sangat mudah memberikan
kartu kepada Anda. Namun ketika Anda mangkir dari pembayaran, mereka juga
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sangat aktif menagihnya. Jika sudah terlanjur hutang melilit bagai benang kusut,
segera negosiasikan dengan bank. Minta untuk membekukan saldo hutang Anda
dan buat komitmen pelunasannya. Kalau perlu jual aset yang Anda miliki. Bunga
kartu kredit termasuk beban pinjaman termahal sedunia. Dengan bunga 3%
sebulan maka Anda membayar beban sekitar 36% setahun. Karena itu jika terlanjur
terkena hutang ini, mau tidak mau korbankan aset yang Anda miliki karena jauh
lebih menguntungkan ketimbang mempertahankannya. Kecuali jika aset Anda bisa
menghasilkan return yang lebih besar dari 36% setahun.
Seandainya Anda terlilit hutang beberapa kartu kredit sekaligus, maka lunasi satu
persatu. Beberapa perencana keuangan menyarankan lunasi dari yang kecil
sehingga pelan-pelan saldo hutang Anda terkonsentrasi di satu tempat dan Anda
bisa fokus menyelesaikannya.

Jika tidak mampu, lupakan keinginan memiliki kartu
kredit
Tidak semua orang perlu kartu kredit. Jika Anda tidak mampu, buang jauh-jauh
keinginan memiliki kartu kredit. Akan lebih banyak mudaratnya jika Anda memiliki
sesuatu di luar kemampuan. Sekali lagi Anda harus paham bahwa fungsi dasar
kartu kredit adalah sebagai alat tukar pembayaran. Bukan uang tambahan atau
dana darurat.
Jika memang penghasilan Anda belum memadai, maka memanfaatkan apa yang
ada di tangan akan jauh lebih terhormat ketimbang berhutang kartu plastik yang
membuat jatuh harga diri Anda.
Semoga tips di atas membantu Anda menjadi pengguna kartu kredit yang cerdas.
Manfaatkan kemudahan dari kartu kredit, jangan mau dikenakan bunga dan
dendanya.
Selamat bertransaksi dengan bijak.
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Menyusun Perencanaan
Keuangan Tahunan

Akhir tahun adalah saat yang tepat untuk melakukan evaluasi atas rencana
keuangan keluarga Anda. Evaluasi membantu melihat rencana yang sudah berjalan
dengan baik dan mana yang belum berjalan dan apa penyebabnya.
Jika Anda telah melakukan pemeriksaan keuangan akhir tahun, maka sekarang
saatnya mempersiapkan rencana keuangan Anda untuk tahun depan. Apa saja
yang harus dipersiapkan? Berikut daftar periksa yang bisa digunakan:

Apa saja prioritas pengeluaran di tahun depan?
Mungkin Anda punya rencana dan prioritas khusus untuk tahun depan seperti:
mempersiapkan uang muka pembelian rumah, persiapan biaya kuliah S2, dan
seterusnya.
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Adakah biaya-biaya khusus yang akan dikeluarkan tahun
depan?
Rencanakan biaya khusus yang akan dikeluarkan seperti: uang pangkal masuk
sekolah anak pertama pada bulan Juni, membantu biaya pernikahan adik bulan
September, dan lain-lain.

Apa saja pembayaran yang akan jatuh tempo tahun
depan?
Seringkali orang lupa membuat budget untuk pengeluaran yang sifatnya tahunan
Seringkali orang lupa membuat budget untuk pengeluaran yang sifatnya
tahunan seperti: pembayaran pajak kendaraan di bulan Agustus, pembayaran
kontrak rumah di bulan Mei, atau membayar biaya kuliah di bulan Januari. Dengan
mengidentifikasi pengeluaran tahunan akan membantu kita membuat buget
bulanan. Pada saat pengeluaran tersebut jatuh tempo tidak akan mengganggu
belanja rutin bulanan.

Berapa estimasi pemasukan dan pengeluaran rutin
bulanan?
Melakukan estimasi ini berguna untuk melihat berapa banyak selisih antara
pemasukan dan pengeluaran. Selisih tersebut sebagian untuk ditabung, dan
sebagian direncanakan untuk pembayaran tahunan atau pengeluaran khusus.

Berapa estimasi pemasukan tambahan yang mungkin
didapatkan dalam periode setahun ke depan?
Jika Anda bekerja sebagai karyawan, mungkin ada bonus tahunan dan tunjangan
khusus. Atau jika Anda berwirausaha maka disini dapat diperkirakan berapa
pendapatan khusus di lainnya di luar yang rutin. Dengan demikian, Anda bisa
merencanakan penggunaannya jauh-jauh hari. Ingatlah ketika tidak direncanakan
biasanya akan segera habis pada saat pemasukan tambahan tersebut didapat.

Berapa rencana tabungan yang dipersiapkan?
Dari perhitungan pemasukan dan pengeluaran rutin, tentukan tabungan
rutin untuk dana cadangan maupun persiapan hari depan.
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Adakah uang yang harus dipersiapkan untuk tujuan
keuangan jangka panjang yang memerlukan dana besar?
Terakhir adalah melihat tujuan keuangan jangka panjang misalnya Anda ingin
menunaikan ibadah haji bersama keluarga, membangun usaha dalam 10 tahun ke
depan, dan seterusnya.
Jika Anda telah selesai dengan daftar periksa di atas, tugas selanjutnya adalah
menyusun rencana tersebut dalam budget bulanan. Silakan simak tulisan berjudul
“Menyusun Budget Keuangan Keluarga”.
Ternyata, membuat perencanaan keuangan itu mudah khan? Semuanya dimulai
dari kebiasaan Anda mencatat.
Photo Credit: qronoz under Creative Common License
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Mengevaluasi Keuangan
Keluarga Akhir Tahun

Menjelang akhir tahun adalah saat yang baik untuk untuk melihat kembali kondisi
keuangan keluarga Anda. Coba perhatikan sepanjang tahun ini pos mana
yang over budget, rencana yang tidak bisa dicapai karena kurang tertib dalam
mengelola keuangan keluarga, atau hal-hal penting yang tertunda atau terabaikan
oleh hal-hal yang kurang penting.
Melakukan evaluasi ini membantu melihat apa yang sudah baik dan apa yang
belum dari perencanaan keuangan yang Anda jalankan. Berikut daftar periksa yang
bisa Anda pakai:

Over Budget
Cek dalam setiap bulan berapa kali pengeluaran lebih besar daripada
pemasukan (over budget). Ini suatu sinyal yang harus dicermati sebelum
menjadi akut. Apalagi jika Anda tidak memiliki dana cadangan untuk
berjaga-jaga.

Kebutuhan Utama
Perhatikan apakah Anda bisa memenuhi kebutuhan utama keluarga
dengan baik: belanja rutin rumah tangga, pendidikan, transportasi utama.
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Hal ini untuk melihat apakah Anda sudah mendahulukan pengeluaran yang
utama di atas pengeluaran yang lain.

Kewajiban Tahunan
Amati apakah Anda bisa membayar kewajiban-kewajiban yang jatuh
tempo setahun sekali tanpa harus berhutang atau menggunakan dana
khusus di luar perencanaan. Pengeluaran seperti kontrak rumah,
pembayaran pajak kendaraan, pembayaran uang kuliah dan lain-lain kadang
ketinggalan dalam perencanaan awal tahun. Ini menunjukkan sejauh mana
Anda mengantisipasi pengeluaran yang berulang tahunan dan
memasukkannya ke dalam perencanaan keuangan keluarga.

Kejadian Tidak Terduga
Lihat apakah Anda bisa menghadapi kejadian-kejadian tidak terduga dan
memiliki dana yang dicadangkan untuk itu misal: keluarga yang tiba-tiba
butuh bantuan, kejadian khusus yang mengharuskan Anda mengeluarkan
dana dalam jumlah besar dan tidak bisa ditunda.

Barang Yang Dibeli
Perhatikan barang-barang yang Anda beli tahun ini apakah sudah sesuai
keperluan atau hanya keinginan meskipun Anda tidak terlalu
memerlukannya. Ini untuk memeriksa apakah Anda telah mengutamakan
hal-hal penting (kebutuhan) sebelum memenuhi keinginan yang tidak ada
habisnya jika dituruti.
Hutang
Adakah hutang baru yang diambil tahun ini? Untuk keperluan apa? Apakah
untuk sesuatu yang produktif atau tidak? Berapa besar cicilan yang sudah
dibayar dan bagaimana kemampuan Anda melunasinya? Ini juga hal yang
paling penting karena hutang yang tidak terkontrol sering membuat kepala
pusing tujuh keliling. Pendapatan yang besar sekalipun tidak menjamin
seseorang bebas dari beban hutang yang melilit. Jadi rencanakanlah
dengan baik sebelum mengambil hutang baru dan pikirkan cara
melunasinya nanti. Jadilah penghutang yang bertanggung jawab.
Dari cek list di atas kita bisa menyimpulkan seberapa efektif dan konsisten
perencanaan keuangan keluarga yang ditetapkan di awal tahun. Lakukan evaluasi
apa yang sudah baik Anda lakukan dan apa yang perlu diperbaiki.
Jadi, jangan lupa periksa kondisi keuangan akhir tahun Anda dan persiapkan
rencana yang baik untuk tahun depan.
Selamat melakukan evaluasi.
Photo credit: Jeff Keen
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Mengelola Dana THR
(Tunjangan Hari Raya)

Memasuki bulan puasa, para karyawan pun bersiap-siap menerima THR dari tempat
bekerja. Ada yang mendapatkan satu bulan gaji, ada pula yang lebih atau kurang.
Berapapun jumlahnya, yang pasti wajib disyukuri karena masih banyak orang yang
tidak mendapatkannya.
Berhubung sudah lama saya tidak menulis tentang perencanaan keuangan, maka
tulisan berikut akan membahas tema tersebut dengan fokus pada pengelolaan
dana THR. Banyak orang yang gembira mendapatkan THR namun kemudian
bingung mengapa uang tersebut cepat sekali habis.
Berikut beberapa tips untuk mengelola THR Anda dengan baik:

Hitung dan keluarkan zakat
Jangan lupa THR merupakan tambahan penghasilan tahunan Anda. Jika
sudah sampai nisabnya, hitung dan keluarkanlah zakatnya. Jika Anda
terbiasa mengeluarkan zakat per bulan, maka zakat bulan ini harusnya lebih
besar karena ada tambahan THR. Jika Anda mengeluarkan zakat secara
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tahunan, jangan lupa menghitung dana THR ini dan segala tambahan
penghasilan lainnya untuk perhitungan zakat.

Lunasi hutang
Ini merupakan bagian penting. Kewajiban seorang yang berhutang adalah
segera melunasinya ketika ia mampu. Dengan adanya tambahan
penghasilan dari THR, maka keuangan Anda akan sedikit lebih longgar.
Manfaatkan untuk melunasi hutang-hutang jika Anda memilikinya. Ingat, jika
ketika mendapat tambahan penghasilan Anda tidak bisa membayar hutang,
maka akan lebih sulit untuk membayarnya hanya mengandalkan penghasilan
reguler.

Tabung sebagian
Karena THR merupakan tambahan penghasilan di luar pendapatan reguler
Anda, maka seharusnya bisa ditabung sebagian. Jika tidak tentu Anda perlu
bertanya, kemana perginya THR tersebut?

Buat rencana pengeluaran
Menjelang hari Raya biasanya pengeluaran akan meningkat. Mungkin Anda
perlu untuk biaya mudik, membantu sanak keluarga, membeli oleh-oleh,
dan segala pengeluaran lainnya. Hitung dan rencanakan pengeluaran
tersebut. Pastikan jumlahnya tidak lebih dari THR yang Anda dapatkan.
Sebab jika tidak, maka Anda harus mengorbankan pos rutin yang Anda
miliki. Hal ini tentu akan memberatkan kecuali jika Anda telah menabung
sebelumnya untuk membiayai tambahan pengeluaran ini.
Membuat perencanaan pengeluaran ini sangat penting agar Anda tidak
terlena dan merasa THR Anda cukup. Seringkali orang tidak sadar bahwa
pengeluaran pada periode tersebut melonjak sangat besar sehingga THR
saja tidak cukup dan masih harus mengganggu pos-pos reguler lainnya.

Bedakan antara keinginan, kebutuhan, dan
kemampuan
Menjelang hari Raya, maka berbagai pos pengeluaran akan menanti.
Bedakan mana diantara pos-pos tersebut yang merupakan kebutuhan yang
harus dipenuhi, keinginan sesaat yang bisa dikelola, dan seberapa besar
kemampuan Anda untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan tadi. Jangan
besar pasak dari tiang. Sadari kemampuan Anda dan aturlah pengeluaran
sesuai kemampuan dan kebutuhan. Segala keinginan bisa diakomodir jika
kebutuhan sudah terpenuhi.
Pada dasarnya dana THR, bonus ataupun tunjangan lain yang sifatnya tahunan
dapat dikategorikan sebagai penghasilan tambahan. Dengan demikian, jika Anda
telah teratur melakukan perencanaan keuangan mengandalkan penghasilan rutin,
maka dana tambahan ini sangat mungkin untuk menambah tabungan.

23

Artinya, kebutuhan akan pengeluaran menjelang hari Raya bisa direncanakan jauhjauh hari menggunakan penghasilan reguler Anda. Dengan demikian, ketika tiba
hari mendapatkan THR, Anda bisa memanfaatkan secara utuh untuk hal-hal yang
produktif tanpa harus diganggu oleh pos-pos pengeluaran hari Raya karena sudah
dipersiapkan sebelumnya.
Photo Credit by Tiltti under Creative Commons License
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Hitung Dahulu Sebelum
Berhutang
Dalam kehidupan keuangan keluarga, peranan hutang sulit dilepaskan. Bayangkan
betapa sulitnya seseorang untuk bisa memiliki rumah, kendaraan atau barang aset
lainnya jika tidak ada sumber hutang. Hutang juga diperlukan untuk kebutuhan
yang sifatnya mendadak, ketika ditimpa kesulitan dan keperluan lainnya.
Walaupun demikian, tindakan berhutang juga memerlukan tanggung jawab dan
perhitungan yang cermat agar Anda tidak menyesal di kemudian hari. Jangan
sampai Anda berhutang demi menyelesaikan persoalan sesaat dan menciptakan
persoalan baru yang panjang dan melelahkan di masa mendatang. Tulisan berikut
akan membahas bagaimana berhutang secara bertanggung jawab dan
memperkirakan kemampuan Anda untuk melunasinya berdasarkan waktu yang
telah ditentukan.

Hutang Adalah Kewajiban
Prinsip utama hutang adalah Anda mendapat pinjaman sejumlah dana dan
berkewajiban melunasinya dalam jangka waktu tertentu. Dalam agama, adalah
kewajiban dan keutamaan bagi orang yang memiliki kelebihan untuk membantu
atau memberi hutang kepada yang memerlukan. Di sisi lain adalah suatu kewajiban
pula bagi seseorang yang berhutang untuk segera melunasinya ketika sudah
memiliki kemampuan. Bagaimanapun juga orang yang memberikan hutang berhak
untuk mendapat pengembalian dalam jumlah yang penuh dan tepat waktu.

Hutang Baik dan Hutang Buruk
Dalam Perencanaan Keuangan, dikenal adanya Hutang Baik dan Hutang Buruk.
Hutang Baik adalah berhutang untuk membeli barang produktif yang dapat
digunakan untuk memberikan penghasilan. Misalkan membeli mobil untuk dipakai
usaha, membeli toko untuk berdagang dan lainnya. Hutang yang masih tergolong
baik adalah membeli barang aset yang nilainya cenderung terus meningkat dan
lebih cepat dari biaya hutang itu sendiri. Misalnya dalam kasus yang paling lazim
adalah membeli rumah.
Adapun Hutang Buruk adalah berhutang untuk konsumsi, apalagi yang sebenarnya
bukan kebutuhan Anda dan membawa konsekuensi yang besar di masa
mendatang. Termasuk di dalamnya penggunaan kartu kredit secara berlebihan
untuk berbelanja tanpa memperhitungkan kemampuan membayar.
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Namun adakalanya orang berhutang karena memang sedang menghadapi
kesulitan dan membutuhkannya untuk keperluan dasar keluarga. Untuk hal ini maka
hutang diperlukan dan jika Anda menemukan orang seperti ini sebaiknya
membantunya.

Biaya Dalam Hutang
Ketika Anda berhutang biasanya ada biaya atas hutang tersebut, kecuali jika Anda
meminjam dari orang terdekat yang benar-benar ingin membantu. Ketika Anda
mengambil kredit rumah, kredit kendaraan, kredit barang-barang dan sejenisnya,
maka bank atau lembaga pemberi kredit menetapkan sejumlah bunga tertentu
sebagai biaya atas hutang.
Dalam perhitungan yang umum bunga ini bersifat bunga efektif dengan cara
perhitungancompound interest. Dalam prinsip ini, besaran bunga ditetapkan
terhadap sisa pokok dana yang masih dalam status terhutang. Cara perhitungan
lain adalah menggunakan bunga flat di mana besarnya nilai bunga dihitung
terhadap pokok hutang pertama kali. Secara sederhana, perhitungan bunga flat
akan setara dengan 2 x bunga efektif. Jadi bunga flat 10% kurang lebih setara
dengan bunga efektif 20%. Kita akan lihat dalam tabel perhitungan nantinya.

Hitung Dahulu Sebelum Berhutang
Misalkan Anda akan mengambil kredit rumah sebesar 100 juta rupiah untuk jangka
waktu 10 tahun. Jika bunga bank yang berlaku saat itu adalah 15%, maka
berapakah yang harus dibayar setiap bulannya?
Menghitungnya sebenarnya cukup mudah dengan menggunakan Excel dan
menggunakan beberapa fungsi keuangan sederhana.
Rumus Excel yang dapat Anda gunakan adalah:
PMT (Payment – besaran pembayaran pada periode bayar tertentu berupa
pokok hutang dan bunga)
PPMT (Principal Payment – besaran pembayaran pokok hutang pada
periode tertentu)
IPMT (Interest Payment – besaran bunga pada periode bayar tertentu)
Dengan memahami ketiga rumus sederhana tersebut Anda akan mengetahui
berapa besarnya total biaya dari hutang Anda.
Pada contoh di atas, maka jumlah pembayaran atau cicilan bulanan dari hutang
tersebut dapat dihitung dengan rumus:
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=PMT(rate, nper, pv, [fv]; type)=PMT(15%/12, 10*12, 100000000; 0) = 1.613.349,57
Maka jika Anda berhutang 100 juta selama 10 tahun dengan bunga efektif 15%,
cicilan bulanan (pokok hutang + bunga) adalah 1.613.349
Rumus berikutnya dapat Anda pakai jika hanya ingin mengetahui besarnya pokok
hutang yang dibayar (PPMT) atau bunga yang dibayar setiap periode pembayaran
(IPMT).
Untuk memudahkan saya membuatkan template Excel berikut untuk menghitung
berbagai kondisi Simulasi Kredit untuk hutang Anda sekaligus membandingkan
antara bunga efektif dan bunga flat.
Download Simulasi Kredit di sini.

Perkirakan Kemampuan dan Kewajaran Anda dalam
Berhutang
Setelah Anda mengetahui konsekuensi hutang tersebut sekaligus mengetahui
besarnya bulanan yang harus dikeluarkan, maka sekarang Anda sudah bisa
mengitung apakah Anda mampu mengambil dan menjalani hutang tersebut untuk
sekian waktu ke depan.
Prinsip umum yang berlaku dalam perhitungan kemampuan berhutang adalah
maksimum 1/3 penghasilan reguler digunakan untuk mencicil hutang. Asumsi ini
berdasarkan bahwa seseorang masih dapat mengatur gaya hidupnya jika 1/3
pendapatannya digunakan untuk mencicil hutang. Tapi jika yang terjadi lebih besar
dari itu maka biasanya akan ada yang terganggu apakah gaya hidup atau
kemampuan mengelola hutang itu sendiri.
Setelah Anda berhitung, maka sekarang saatnya memutuskan apakah Anda
memiliki kemampuan dan bisa mengelola dampaknya terhadap pola pengeluaran
Anda untuk beberapa waktu ke depan. Dengan demikian setiap keputusan
berhutang dibuat dengan bijaksana dengan mempertimbangkan kepentingan,
kebutuhan dan kemampuan membayar. Dengan demikian Anda juga akan belajar
menjadi debitur yang bertanggung jawab.
Anda punya pengalaman tentang hal ini? Silakan sampaikan pendapat atau
komentar Anda.
Tools:
Tabel Simulasi Kredit Bunga Efektif vs Flat
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Cara Mudah Menabung
Secara Rutin
Pernahkah Anda berniat untuk menabung tapi selalu merasa kesulitan
menjalankannya?
Apakah Anda merasa memiliki pendapatan yang cukup tapi tidak pernah bisa
menabung secara rutin?
Apakah Anda telah berusaha menyisihkan sejumlah dana untuk ditabung tapi
akhirnya dana tersebut terpakai lagi dan niat menabung pun menjadi gagal?
Jika Anda menjawab ya pada salah satu pertanyaan di atas, maka Anda perlu
menyimak tulisan berikut.
Menabung secara rutin menjadi tantangan bagi setiap orang. Banyak orang yang
memiliki pendapatan cukup besar tapi kesulitan untuk menyisihkan uang guna
ditabung. Sementara ada orang yang berpenghasilan relatif lebih kecil namun
mampu menyisihkan sebagian uang untuk ditabung.
Berikut adalah cara mudah agar Anda dapat membiasakan diri menabung:

1. Segera menabung setelah Anda menerima
penghasilan
Ya, begitu Anda gajian, menerima komisi, menerima honor atau apapun bentuk
penghasilan Anda, segera sisihkan sebagian untuk ditabung. Cara ini
menghindarkan Anda dari menunda menabung dan memastikannya sebagai
sebuah prioritas.

2. Pisahkan rekening belanja dengan rekening tabungan
Agar menabung dapat berjalan efektif dan Anda dapat memonitor
perkembangannya, pisahkan rekening belanja dengan rekening tabungan.
Rekening tabungan dapat Anda buat pada bank yang sama sehingga tidak perlu
membayar biaya transfer untuk menabung. Saya juga menyarankan untuk tidak
membuat kartu ATM untuk rekening tabungan Anda. Dengan demikian, uang yang
sudah masuk sebagai tabungan tidak akan dengan mudah diambil sehingga
menghindari Anda tergoda dan menghabiskan kembali uang yang sudah susah
payah ditabung. Jangan menggabungkan rekening tabungan dengan rekening
belanja karena akan berakibat Anda kebingungan berapa jumlah yang sudah
ditabung dan berapa jumlah yang boleh dibelanjakan.
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3. Tentukan sejumlah uang yang ingin Anda tabung
Berdasarkan penghasilan Anda saat ini, tentukan nilai tabungan yang wajar yang
dapat Anda lakukan. Sebagai panduan angka 10% adalah minimum yang berarti
Anda menyisihkan sejumlah tersebut untuk tabungan. Jika Anda masih bujangan
dan tidak memiliki pengeluaran lain yang cukup besar. Angka persentase ini dapat
ditingkatkan sampai 30% atau bahkan 40% dari gaji. Dengan sisa 60% lainnya Anda
masih akan dapat membiayai kebutuhan reguler dan sedikit bersenang-senang
dengan penghasilan Anda. Dalam perencanaan keuangan pribadi, buat budget
untuk tabungan reguler ini dan lakukan secara tertib.

4. Anggap tabungan sebagai pengeluaran dan lupakan
Setelah Anda menentukan sejumlah uang yang ingin Anda tabung setiap bulan,
maka anggap jumlah tersebut sebagai pengeluaran wajib setiap bulan dan setelah
segera lupakan setelah Anda melakukannya. Secara mental ketika mengganggap
tabungan sebagai pengeluaran maka Anda akan dapat melakukannya dengan
tertib dan rutin sebagai sebuah kewajiban. Dengan melupakan bahwa Anda telah
menabung akan menghindari Anda berpikir bahwa ada kelebihan dana di tabungan
yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan.

5. Atur budget Anda dan tabung setiap kelebihan di
akhir bulan
Jika Anda sudah menerapkan penyusunan budget bulanan, maka pada akhir bulan
periksa budget Anda. Jika ada kelebihan dana, maka simpan kelebihan tersebut
sebagai tambahan tabungan bulan berjalan.

6. Secara bertahap naikkan persentase uang yang akan
Anda tabung
Setelah Anda terbiasa dengan pola menabung secara rutin, maka Anda bisa
menaikkan nilai persentase penghasilan yang ditabung misalnya dari 10% ke 20%,
30% dan seterusnya. Cara ini akan semakin memperbesar jumlah yang ditabung
dan menjadikan Anda orang yang lebih hemat.

7. Jangan pernah menabung mengandalkan “jika masih
ada sisa”
Jika Anda mengandalkan sisa uang dari penghasilan setelah dipakai berbagai
keperluan untuk ditabung, maka kemungkinan besar tidak akan ada sisa. Kalaupun
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ada, biasanya jumlahnya sangat kecil dan tidak sebanding dengan penghasilan
Anda.
Demikian beberapa cara mudah menabung yang dapat saya share kepada Anda.
Kesalahan banyak orang dalam menabung adalah mengandalkan sisa dana yang
tersisa untuk kemudian ditabung jika masih tersisa. Percayalah, jika Anda
melakukannya dengan cara tersebut, tidak akan pernah ada sisa sisa uang yang
dapat ditabung dan Anda pun tak akan pernah mulai menabung.
Godaan untuk menggunakan dan menghabiskan uang sangat besar sehingga perlu
suatu tekad yang kuat dengan cara menabung di depan, segera setelah Anda
mendapatkan penghasilan.
Selamat menabung demi kebutuhan hari depan.
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Perlukah Memiliki Kartu
Kredit?
Saat ini kartu kredit begitu mudah didapatkan. Hal ini jauh berbeda dibandingkan
beberapa tahun yang lalu di mana ada proses verifikasi yang cukup ketat sebelum
bank mau memberikan kartu kredit untuk nasabah baru.
Jika Anda berjalan-jalan ke mall, coba perhatikan tawaran yang begitu
menggiurkan:
“Silakan Pak, cukup fotokopi KTP dalam 1 jam kartu sudah jadi”
“Kartu ini tanpa iuran tahunan, jadi Bapak tidak perlu keluar biaya.”
“Apakah sudah punya kartu kredit sebelumnya? Jika ya kami dapat membuatkan
kartu tambahan yang baru, kelebihannya banyak lho..”
Saya bukan orang yang anti kartu kredit, tapi saya menyayangkan banyak orang
yang sebenarnya tidak membutuhkan kartu kredit tergiur oleh tawaran tadi dan
akhirnya terbelit hutang yang tak kunjung selesai. Beberapa kali saya menangani
kasus karyawan yang terlilit hutang kartu kredit dan kondisinya memprihatinkan.
Banyak orang memiliki 4, 5, 6 kartu kredit atau bahkan lebih banyak lagi. Saya tidak
tahu kartu tersebut digunakan untuk apa saja dan apakah memang diperlukan.
Tulisan menarik lainnya tentang hutang kartu kredit ditulis oleh Ligwina Hananto,
CEO Quantum Magna Financial dapat Anda baca di sini.
Berikut adalah beberapa fakta yang perlu Anda ketahui tentang kartu kredit:

Kartu Kredit = Kartu Hutang
Jika Anda punya banyak kartu kredit, jangan bangga dulu sebab semakin banyak
kartu biasanya semakin banyak pula hutang yang tertunggak. Malu dong.

Kartu Kredit Bukan Uang Tambahan
Banyak orang mengira dengan adanya kartu kredit mereka memiliki tambahan
dana yang bisa dimanfaatkan sesukanya. Salah besar. Uang yang Anda pakai
tersebut adalah hutang dengan bunga yang cukup tinggi dan harus segera dilunasi
sebelum temponya jika tidak ingin sengsara di kemudian hari.
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Kartu Kredit Bukan Untuk Jaga-Jaga
Ada juga yang memiliki kartu kredit untuk motif berjaga-jaga. Ini juga tidak tepat.
Jika ingin berjaga-jaga untuk keperluan darurat, tabunglah sejumlah dana dan
ketika Anda membutuhkannya segera, dana tersebut bisa ditarik. Menggunakan
kartu kredit sebagai dana darurat seringkali menyebabkan orang terjebak hutang
yang tak pernah lunas.

Kartu Kredit Pengganti Uang Tunai
Pada dasarnya fungsi kartu kredit adalah sebagai pengganti uang tunai sehingga
tidak perlu repot-repot dalam bertransaksi. Dengan demikian, fungsinya sebagai
alternatif dalam melakukan transaksi dan seharusnya orang yang menggunakannya
memang telah memiliki dana yang cukup dan bertanggung jawab atas seluruh
transaksi yang dilakukan.

Kartu Kredit = Pinjaman Berbunga Tinggi
Jika Anda pernah terlambat membayar tagihan kartu kredit atau memang terpaksa
menunda pembayaran, saya yakin Anda merasakan berapa besar bunga yang harus
dibayar. Rata-rata penerbit kartu menetapkan bunga 3% per bulan. Ini sama
dengan 36% per tahun. Beberapa penerbit lainnya bahkan menetapkan bunga
yang lebih besar lagi.
Lantas apakah perlu memiliki kartu kredit? Silakan jawab beberapa pertanyaan
berikut dan Anda dapat memutuskan apakah perlu memilikinya atau tidak:

Apakah Anda sering bepergian ke luar negeri?
Jika Anda sering bepergian ke luar negeri, kartu kredit akan banyak
membantu untuk melakukan berbagai pembayaran tanpa harus membawa
uang tunai yang banyak atau menukar dengan mata uang yang berbedabeda.

Apakah Anda sering bertransaksi lewat internet?
Kartu kredit adalah salah satu cara bayar yang lazim di internet meskipun
keamanannya perlu dipertimbangkan. Selain itu masih ada alat bayar lain
yang sekarang populer dan relatif lebih aman seperti Paypal atau Google
CheckOut.

Apakah Anda punya selera belanja yang besar?
Kartu kredit akan dapat membuat hasrat belanja Anda tersalurkan dengan
berlebihan. Jika Anda senang belanja, berhati-hatilah memiliki kartu kredit.
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Jangan gesek sembarangan atau Anda harus bersiap-siap pusing pada
bulan-bulan berikutnya.

Apakah Anda membutuhkan alat pembayaran
universal untuk berbagai tagihan?
Beberapa kartu kredit bisa mengumpulkan seluruh tagihan Anda dalam satu
tempat sehingga tidak perlu repot-repot lagi membayar berbagai jenis
tagihan secara terpisah seperti telepon, handphone, internet, listrik dan
beberapa tagihan lainnya. Jika memang Anda orang yang cukup sibuk dan
proses tersebut membantu, maka Anda dapat memilikinya.

Apakah Anda memiliki penghasilan yang cukup?
Jika penghasilan Anda mencukupi untuk kebutuhan reguler, Anda dapat
mempertimbangkan kartu kredit sebagai alat bantu pembayaran. Ingat,
hanya sebagai alat bantu pembayaran, bukan sebagai tambahan
penghasilan semu. Untuk orang yang bisa membayar tagihan kartu kredit
tepat waktu dan lunas dapat mengambil manfaat dari kartu plastik ini.Jika
penghasilan Anda belum memadai, jangan memaksakan memiliki kartu
kredit. Salah-salah Anda akan menderita karena salah pemakaian dan
tergoda memanfaatkannya sebagai sumber dana tambahan yang
sebenarnya adalah hutang.

Apakah Anda tertib dalam mengelola keuangan?
Jika Anda cukup mampu mengendalikan diri dan mengelola keuangan,
silakan memiliki kartu kredit. Tapi jika Anda gampang tergoda dengan kartu
plastik tersebut, berhati-hatilah, lebih baik mengandalkan penghasilan yang
memang Anda miliki.
Silakan pelajari jawaban Anda dan putuskan apakah perlu memiliki kartu kredit atau
tidak. Selamat memutuskan.
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Menyusun Budget Keuangan
Keluarga
Sebelumnya saya telah membahas bahwa membuat perencanaan keuangan itu
sebenarnya mudah jika Anda berusaha mencoba dan menjalankannya. Adapun
yang menjadi dasar dari semua perencanaan adalah kebiasaan melakukan
pencatatan.
Selanjutnya, kita dapat menyusun perencanaan atau budgetkeuangan keluarga
sekaligus memonitor pelaksanaannya.
Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana menyusun budget
untuk keuangan pribadi ataupun keluarga Anda.

Apa itu Budgeting?
Buat Anda yang tidak terbiasa dengan istilah ekonomi atau akuntansi, kata
budgeting untuk perencanaan keuangan keluarga terasa terlalu berlebihan.
Bukankah budgeting itu diperlukan untuk perencanaan keuangan negara seperti
penyusunan APBN? Atau minimal budgeting diperlukan oleh perusahaan untuk
memprediksi untung dan rugi di tahun mendatang?
Benar, budget yang saya maksudkan kurang lebih seperti itu. Bedanya kali ini kita
akan menyusun budget untuk keuangan keluarga. Secara sederhana budgeting
adalah proses menyusun anggaran, baik dana yang masuk maupun yang keluar.
Lebih spesifik lagi terkait perencanaan keuangan keluarga, budgeting adalah
proses menyusun dan merencanakan berapa banyak pendapatan yang Anda
hasilkan dalam periode waktu tertentu, dan berapa banyak pengeluaran yang akan
dibelanjakan pada periode yang sama. Dengan melakukan budgeting, Anda dapat
melihat apakah keuangan saat ini surplus, impas, atau minus. Berita baiknya adalah:
dengan budgeting, setidaknya kondisi Anda dapat dipaksakan supaya minimal
impas.

Persiapan Menyusun Budgeting
Apakah Anda sudah mulai melakukan pencatatan keuangan? Jika ya, mari kita buka
catatan tersebut. Perhatikan apa saja yang Anda beli selama beberapa bulan
terakhir dan amati pola yang muncul. Apakah ada pola tertentu di sana? Jika ya,
Anda sudah dengan mudah mengetahui apa saja jenis pengeluaran dan pemasukan
yang secara rutin Anda lakukan.
Secara umum budgeting untuk keluarga terdiri dari pengeluaran sebagai berikut:
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Hutang
Apakah Anda memiliki kredit rumah, kredit mobil, atau lainnya? Tentukan berapa
banyak yang harus Anda keluarkan untuk masing-masing hutang tadi.

Zakat, Infak dan Sadaqah
Sebagai seorang yang taat beragama dan menginginkan kebersihan dalam harta.
Keluarkanlah zakat, infak maupun sadaqah. Anda bisa menghitung apakah sudah
termasuk wajib zakat atau tidak dan budgetkan. Jika tidak, dikhawatirkan bagian
dari harta yang harusnya dikeluarkan sebagai zakat tersebut dapat termakan oleh
Anda sehingga mengurangi keberkahannya.
Jika Anda juga seorang tulang punggung keluarga yang ikut membantu orangtua
maupun keluarga lainnya, budgetkan pengeluaran untuk hal tersebut sehingga
secara reguler Anda dapat membantu orang-orang yang Anda kasihi.
Selebihnya tergantung kemampuan dan kerelaan Anda untuk mengeluarkannya
sebagai infak ataupun sadaqah.

Tabungan
Pos kedua setelah hutang adalah tabungan. Agar aman, budgetkan tabungan di
awal dan anggap sebagai pengeluaran. Dengan demikian, Anda tidak akan merasa
berat untuk melakukannya. Jangan menabung dari sisa anggaran yang tersedia
karena besar kemungkinan tidak ada sisanya.
Termasuk tabungan di sini adalah sesuatu yang Anda persiapkan untuk masa
depan seperti: tabungan pendidikan, dana darurat dan lainnya.

Konsumsi Rutin Bulanan
Bagian terakhir baru tetapkan untuk konsumsi rutin yang Anda keluarkan mulai dari
biaya pendidikan, belanja rumah tangga, dan tagihan-tagihan lainnya. Konsumsi
rutin ini bisa dibagi dalam beberapa kategori:
Pendidikan
o

Uang sekolah

o

Uang semester

Belanja rumah tangga
o

Beras xx kg
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o

Gula

o

Minyak goreng

o

Lauk Pauk

Transportasi
o

Bensin

o

Service kendaraan

o

Tol dan Parkir

Tagihan
o

Listrik

o

Air

o

Telepon

o

Handphone

o

Internet

o

Iuran RT

Gaji Pembantu
Hiburan
o

Rekreasi

o

Makan di luar

o

Nonton

Konsumsi Rutin Tahunan
Nah, ini adalah bagian yang sering dilupakan orang. Anda harus menyisihkan dana
untuk membayar jenis pengeluaran yang sifatnya enam bulanan, tahunan atau dua
tahunan. Kelalaian dalam melakukan hal ini akan berakibat pada saat jatuh tempo
Anda tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya dan terpaksa mencari
pinjaman ke sana sini.
Berikut beberapa jenis pengeluaran Rutin Tahunan yang biasa muncul:
Kontrak rumah Jika Anda mengontrak rumah, pastikan setiap bulan Anda
mencicil sejumlah tertentu sehingga ketika tiba pembayaran periode
berikutnya dana yang tersedia sudah cukup. Misal Anda membayar
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kontrakan setiap tahun sebesar 12 juta. Maka sisihkan 1 juta setiap
bulannya.
Uang kuliah Jika Anda masih kuliah atau perlu membiayai anggota keluarga
yang kuliah, biasanya pengeluaran jenis ini muncul setiap enam bulan. Jika
biaya kuliah sebesar 3 juta, maka Anda harus menyisihkan 500.000 ribu
rupiah setiap bulan.
Pajak Kendaraan, perpanjangan STNK, Asuransi Kendaraan Pengeluaran
ini juga penting karena nilainya biasanya lumayan. Sering kali orang lupa
dan pada saatnya jatuh tempo maka terpaksa mengorbankan budget
lainnya. Padahal jika direncanakan dengan baik hal itu tak akan terjadi.
Setelah melakukan penyusunan, budget Anda mungkin akan terlihat seperti ini:

Bagaimana menurut Anda, tidak terlalu sulit bukan? Dengan membuat budgeting
seperti ini, Anda akan mulai menyadari seberapa besar pengeluaran untuk masing37

masing pos. Jika dana Anda tidak bisa memenuhi semuanya, maka saatnya
menentukan prioritas sesuai tingkat kebutuhan dan kepentingannya masingmasing.
File: form-budget-perencanaan-keuangan-keluarga.xls
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Kebiasaan Mencatat: Fondasi
Dasar Perencanaan
Keuangan
Jika ada orang bertanya apa yang harus dilakukan ketika ingin memulai
merencanakan keuangan maka jawaban saya adalah: “Biasakan mencatat”.
Ya, mencatat adalah hal yang mudah dan sederhana tapi tidak semua orang mau
melakukannya. Jadi, jika Anda ingin sungguh-sungguh dalam merencanakan
keuangan, maka dari sekarang milikilah kebiasaan mencatat secara rutin.
Apa saja yang harus dicatat? Jawabannya adalah semua pengeluaran yang Anda
anggap penting. Apakah pengeluaran-pengeluaran kecil juga perlu dicatat?
Jawabannya adalah ya jika Anda ingin mengetahui seperti apa pola penghasilan
dan pengeluaran dalam periode waktu tertentu secara lengkap. Jika pengeluaran
tersebut terlalu kecil dan tidak signifikan bagi Anda, silakan diabaikan. Saya pribadi
memilih untuk tetap mencatatnya karena tidak butuh energi yang banyak untuk
melakukan itu. Dan ternyata hal yang kecil jika dikumpulkan juga bisa menjadi
besar.

Berikut adalah manfaat mencatat bagi kesehatan
keuangan Anda:
1. Mengetahui ke mana saja dan berapa banyak uang yang masuk maupun
keluar
2. Secara mental melatih kesadaran Anda untuk bertanggung jawab atas
setiap pengeluaran
3. Dapat melakukan pengkategorian atas setiap pengeluaran
4. Membantu menetapkan budget yang sesuai dengan kemampuan dan
kewajaran
5. Mengetahui pola-pola pengeluaran baik harian, bulanan, tahunan sehingga
memudahkan untuk membuat perencanaan jangka panjang.
6. Menentukan prioritas untuk tiap jenis pengeluaran sehingga dapat
menggunakan strategi pengaturan atau penyesuaian jika ada pos-pos yang
over-budget.
7. Bagi pasangan suami istri, membantu untuk selalu rukun dalam urusan
keuangan karena tidak ada lagi yang disembunyikan, semuanya transparan.
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Ketika mulai merencanakan keuangan di awal berumah tangga dan masa kuliah
dulu, saya menggunakan secarik kertas yang dimasukkan di dompet. Tiap kali saya
merogoh dompet untuk suatu pengeluaran, maka saya mencatatnya, apakah itu
untuk membayar uang kuliah tiap semester, membayar kontrakan rumah, membeli
bakso, membeli teh botol di pinggir jalan, sampai membayar “polisi cepek” ketika
akan memutar jalan.
Jika Anda ingin lihat seperti inilah catatan saya:
klik gambar untuk memperbesar

Selanjutnya tiap minggu saya akan melakukan pengecekan atas catatan tersebut
dan merangkumnya dalam Excel untuk diberikan kategori. Ada beberapa kategori
yang saya miliki seperti: tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan air, asuransi
pendidikan, tabungan rutin, zakat, infak, hutang, bensin, service kendaraan,
rekreasi, dan lain-lain. Dengan memberikan kategori saya dapat melihat berapa
uang yang telah dihabiskan untuk masing-masing kebutuhan dalam bulan berjalan
dan berapa uang yang tersisa yang dapat digunakan.
Berikut screenshot dari pengkategorian yang saya buat dan jumlah akumulasi tiap
kategori setiap bulan.

40

Seiring dengan berkembangnya teknologi, mencatat di kertas dan kemudian
memindahkannya kembali menjadi kurang efektif karena dua kali kerja. Akhirnya
setelah punya rezeki untuk membeli PDA second, jadilah saya mencatatnya di O2
XDA IIs kesayangan. Dengan cara ini saya langsung mencatat di Pocket Excel dan
ketika dipindahkan ke komputer sudah kompatibel dengan Spreadsheet
Budgeting Bulanan dan Tahunan yang saya buat di Excel.
Tidak hanya itu, saya juga mengumpulkan seluruh transaksi bank maupun kegiatan
mengambil uang tunai untuk pengeluaran sehari-hari. Sekarang hampir semua bank
memiliki layanan electronic banking dan saya mendownloadnya dari sana.
Ini adalah rekap transaksi bank yang saya kumpulkan.
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Dengan demikian praktis saya menghabiskan waktu 30 menit sampai 1 jam setiap
minggu untuk mereview pengeluaran dan budget yang tersedia. Lewat review ini
saya juga membuat antisipasi jika di bulan berjalan ada kejadian yang
menyebabkan pengeluaraan diluar perkiraan sebelumnya.
Cara di atas adalah apa yang saya lakukan, masih banyak cara lain yang bisa Anda
pakai sesuai kemudahan dan kenyamanan. Pada prinsipnya, mulailah secara teratur
mencatat dan Anda akan mulai mengenali pola-pola keuangan Anda sehingga bisa
membuat perencanaan yang lebih matang.
Salah seorang sahabat saya yang ahli Accounting mempunyai cara pencatatan yang
sedikit berbeda. Dia membuatkan tabel jurnal dan buku besar bagi istrinya dan
dengan tekun istri teman saya mencatatnya di komputer untuk belanja rumah
tangga maupun berbagai pengeluaran rutin dan non rutin lainnya. Dengan cara ini
mereka berdua bisa mengetahui besar pengeluaran masing-masing kategori dan
bermusyawarah jika harus menentukan prioritas.
Cara mudah lainnya yang bisa dipakai adalah menyediakan amplop untuk beberapa
kategori dan menyediakan uang sesuai yang di-budgetkan. Cara ini cukup efektif
bagi sebagian orang karena langsung ketahuan berapa uang yang masih bisa
dipakai dan berapa yang tidak dapat digunakan lagi. Dengan cara ini pengeluaran
juga terkontrol tidak dapat melebihi dari yang sudah ditetapkan.
Demikianlah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk kegiatan mencatat
transaksi keuangan keluarga. Mungkin cara di atas terlihat terlalu rumit dan
memakan banyak energi bagi Anda. Untuk itu saya berpendapat, apa yang Anda
lakukan adalah apa yang akan Anda dapatkan. Melatih dan membiasakan mencatat
adalah kunci jika Anda benar-benar berniat untuk merencanakan keuangan
keluarga dengan lebih baik sehingga uang yang Anda gunakan setiap rupiah-nya
benar-benar bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan, dunia dan
akhirat, Insya Allah.
Dalam posting berikutnya saya akan menjelaskan tentang budgeting sebagai
fondasi dasar berikutnya dalam perencanaan keuangan.
Anda punya pendapat lain tentang proses pencatatan ini? Silakan sharing
pengalaman dan pendapat Anda agar menjadi pembelajaran bersama.
Tools: Form Daily Expense Sheet
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Perencanaan Keuangan itu
Mudah
Apakah Anda merasa gaji tiap bulan yang diterima dalam beberapa hari sudah
habis untuk membayar tagihan rutin?
Apakah Anda termasuk orang yang sulit menabung meskipun penghasilan relatif
lumayan?
Apakah Anda memiliki keinginan untuk membeli suatu barang namun terkendala
dengan kondisi keuangan sekarang?
Atau apakah Anda salah seorang yang memiliki 5, 6, atau bahkan 10 kartu kredit
dan tidak tahu cara melunasinya?
Jika Anda menjawab ya pada salah satu pertanyaan di atas, maka tulisan berikut
mungkin perlu untuk disimak.
Banyak orang bekerja dan memperoleh penghasilan untuk menghidupi keluarga
namun selalu merasa kurang dan kurang. Setiap hari pikiran disibukkan dengan
tagihan sana sini yang berdatangan dan berharap seandainya gajian tinggal
beberapa hari lagi. Bahkan setelah hari gajian tiba maka uang yang ditunggu pun
segera habis untuk berbagai pos yang antri dilunasi.
Hal yang menarik adalah, kondisi di atas ternyata tidak hanya dialami oleh orang
yang berpenghasilan rendah. Bahkan banyak orang bergaji puluhan juta pun tidak
pernah bisa menabung dengan baik atau bahkan selalu kesulitan dalam melunasi
tagihan kartu kreditnya sendiri.
Lalu, apa yang salah dalam hal tersebut? Jawabnya adalah kurangnya perencanaan.
Tanpa rencana maka pengeluaran menjadi tidak terkendali dan tidak dapat
diprediksi. Penghasilan yang besar seolah-olah menjadi kecil sehingga lama
kelamaan kita pun kehilangan rasa syukur atas rezeki yang diberikan Allah.
Sekarang, mari kita mulai belajar bagaimana merencanakan keuangan. Secara
sederhana hal ini berarti dengan membuat suatu rencana bagaimana penghasilan
Anda dikelola untuk berbagai keperluan baik di masa lalu, masa kini dan masa
depan. Masa lalu berarti terkait dengan tindakan Anda melakukan pengeluaran
tanpa membayarnya secara penuh atau berhutang. Masa kini adalah menyusun
anggaran belanja rutin dan memastikan pengeluaran tidak lebih besar daripada
pendapatan. Masa depan adalah membuat rencana untuk pemenuhan suatu
pengeluaran yang akan terjadi di masa mendatang, bisa beberapa bulan ke depan
atau bahkan beberapa tahun.
Proses ini akan dapat dilakukan dengan baik ketika Anda:
Mengetahui kondisi keuangan Anda secara umum dan problematikanya
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Menghitung berapa jumlah hutang yang Anda miliki dan mulai melunasinya
secara teratur
Mengidentifikasi pola pengeluaran rutin baik harian, bulanan, dan tahunan
sehingga bisa membuat perencanaan belanja (budgeting) yang tepat
Mulai menabung secara teratur secara periodik
Menyusun rencana untuk pengeluaran beberapa tahun ke depan dan
membuat persiapan memenuhinya
Lalu bagaimana langkah sederhana untuk memulainya? Berikut saya berikan
beberapa tips yang bisa Anda lakukan.

1. Mulailah mencatat segala pengeluaran, tidak peduli
besar atau kecil
Kebanyakan orang tidak pernah mencatat apa yang dia beli dan konsumsi.
Akibatnya orang sering merasa heran koq uang cepat sekali menguap. Dengan
mencatat pengeluaran secara tidak langsung Anda akan melatih kesadaran berapa
banyak sebenarnya uang yang telah dikeluarkan. Pencatatan juga membantu untuk
mengetahui frekuensi pengeluaran untuk suatu pos tertentu dan membedakan
mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang sekedar keinginan belaka.

2. Identifikasi pengeluaran rutin bulanan dan tahunan
Setiap orang atau keluarga biasanya punya pola pengeluaran yang mirip dari bulan
ke bulan termasuk dari tahun ke tahun. Setelah Anda punya catatan pengeluaran,
coba lihat apa saja yang menjadi pengeluaran rutin Anda dan bagaimana
frekuensinya. Perhatikan apakah setiap bulan Anda harus mengeluarkan dua ratus
ribu untuk susu bayi, tiga ratus ribu lagi untuk membeli bensin, dua puluh ribu
untuk membeli teh di pinggir jalan dan seterusnya.
Amati pula pola enam bulanan, tahunan, dua tahunan dan seterusnya. Coba teliti
berapa yang Anda keluarkan setiap bulan Agustus untuk memperpanjang STNK
kendaraan, uang kuliah yang harus dilunasi tiap bulan Januari dan Juli, kontrakan
rumah yang harus dibayar pada bulan Maret setiap dua tahun, dan seterusnya.

3. Menyusun rencana pengeluaran (budgeting)
Setelah tahu apa saja yang Anda biasa keluarkan, sekarang mulailah buat budget di
awal bulan untuk pengeluaran bulan berjalan. Lebih oke lagi jika Anda bisa
menyusun langsung sampai setahun ke depan.
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Tentukan apa saja yang menjadi kebutuhan namun bukan keinginan dan tetapkan
berapa jumlah yang layak dan wajar untuk dikeluarkan. Pastikan seluruhnya lebih
kecil dari pendapatan Anda.
Jangan lupa pada bagian ini masukkan pula berapa uang yang Anda sisihkan untuk
ditabung. Percayalah, jika Anda tidak melakukannya, tidak akan ada sisa di akhir
bulan untuk disisihkan.
Perhatikan pula hutang atau cicilan yang Anda miliki, tetapkan dalam budget
tersebut sehingga hutang Anda secara teratur akan terlunasi.
Wah, ternyata banyak ya dan mungkin kalau ditotal jumlahnya melebihi
pendapatan Anda. Jika hal ini terjadi, maka saatnya Anda menimbang-nimbang
mana yang menjadi prioritas dan mana yang bukan. Anda mungkin perlu
mengurangi budget untuk nonton film di bioskop, mengurangi frekuensi makan
malam di luar rumah, membeli baju atau sepatu baru dan lain-lain.

4. Menabung secara periodik
Pendapatan yang besar ternyata tidak menjamin seseorang bisa menyisihkan uang
untuk ditabung atau tidak. Banyak yang punya gaji puluhan juta, tapi hanya bersisa
beberapa ratus ribu saja untuk ditabung, bahkan kadang masih minus. Sementara
yang lain punya pendapatan terbatas namun masih bisa menyisihkan untuk
tabungan meskipun tidak banyak.
Menabung yang baik dilakukan segera setelah Anda mendapatkan penghasilan.
Jadi begitu gajian tiba, sesuai rencana yang telah dibuat, segera simpan sejumlah
tertentu untuk tabungan. Agar aman, pisahkan rekening bank untuk tabungan dan
bila perlu jangan dibuatkan ATM sehingga Anda tidak tergoda untuk
mengambilnya kembali.

5. Perencanaan untuk masa depan
Mungkin ada punya keperluan atau rencana khusus dua tahun mendatang, maka
susunlah. Jika 2 tahun lagi anak Anda akan masuk SD, maka perkirakan jumlah
pengeluaran yang dibutuhkan dan sisihkan setiap bulan sehingga mencapai jumlah
yang cukup ketika waktunya tiba. Mungkin Anda memerlukan rekreasi bersama
keluarga, maka tetapkan seberapa besar dana yang diperlukan dan siapkan sejak
sekarang sehingga pada hari-H Anda tidak perlu mencari sumber lain, cukup dari
dana yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya.
Bagaimana, mudah bukan? Semoga penjelasan di atas dapat membantu Anda
untuk memiliki perencanaan keuangan yang lebih baik sehingga tidak diperbudak
oleh uang melainkan Anda-lah yang memegang kendali untuk menggunakan uang
secara bijaksana, wajar dan pada tempatnya.
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Silakan simak tulisan saya lainnya yang akan membahas lebih detail tentang prinsipprinsip dan praktek merencanakan keuangan, berdasarkan informasi yang saya
peroleh dari berbagai sumber dan tentunya pengalaman pribadi dalam
menjalankannya.
So, let’s start planning.

Artikel yang Anda baca ini merupakan kumpulan tulisan
dari blog pengembangan diri:
http://www.muhammadnoer.com
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