Tiga Kiat
K Bija
ak Meng
gatur Pe
engeluaran

Sering kali kita merasa ga
aji bulanan menguap begitu saja,
s
tapi tidak tahu
t
sebenarnyya sudah digun
nakan untuk
kebutuhan
n apa saja. Kareena itulah kita perlu
p
melakuka
an pengaturan pos-pos pengeeluaran dengan
n baik, yang
disesuaikan
n dengan kebu
utuhan dan kem
mampuan kita.
Berikut tip
p dalam mengattur pos pengelu
uaran:
1. Membu
uat catatan bu
ulanan
Dengan meelakukan catata
an pengeluaran
n bulanan, kita
a bisa mendapa
at gambaran pa
asti, berapa bessar pengeluaran
n kita
setiap bula
an. Selain jumla
ah, kita juga tah
hu pos pengelu
uaran mana yan
ng paling besarr menghabiska
an pendapatan kita,
apakah poss transportasi, hiburan, cicilan, dan sebagain
nya. Sebagai co
ontoh, pengelu
uaran rutin oran
ng yang sudah
berkeluarg
ga pasti akan leb
bih besar diban
ndingkan yang
g belum menika
ah atau tidak pu
unya tanggung
gan.
2. Membu
uat skala prio
oritas
Setelah kita
a tahu besarnyya masing-masiing pos pengelu
uaran, kita kajii ulang apakah pengeluaran kita
k ini sudah
"sehat"? Arrtinya, apakah kita sudah men
ndahulukan peengeluaran yan
ng sifatnya lebih
h penting? Atau
u kebanyakan
pengeluara
an kita dihabisk
kan untuk pos foya-foya?
Dalam mem
mbuat skala prrioritas, lakukan pengelompok
kan jenis pengeeluaran. Yang pertama
p
adalah
h pengeluaran
cicilan bula
anan, misalnya
a cicilan kendarraan bermotor atau KPR. Karrena cicilan ada
alah utang dan utang adalah
kewajiban,, maka sisihkan
n segera untuk membayar ciciilan tersebut beegitu kita mend
dapatkan pend
dapatan bulana
an.
Pengelomp
pokan berikutn
nya adalah peng
geluaran rutin. Pengeluran ru
utin ini isinya bisa
b sangat bervvariasi mulai dari
d
biaya transsportasi, belanjja bulanan, zak
kat, hingga iura
an sekolah anak
k (bagi yang su
udah berkeluarg
ga). Untuk yan
ng
belum berk
keluarga, pengeeluran rutin inii bisa menghab
bisknya sekitarr 20% dari pend
dapatan bulana
annya. Untuk yang
y
berkeluarg
ga, pengeluaran
n rutin biasanya
a adalah yang paling
p
besar, biisa menghabisk
kan 30-50% dari penghasilan
n
bulanan.
Berikutnya
a adalah pengelluaran pribadi.. Pengeluaran pribadi
p
ini kada
ang tidak teruk
kur dengan baik, sehingga sisa
cicilan dan
n pengeluaran rutin
r
akan lang
gsung dihabiska
an untuk pos in
ni. Padahal, ada pengeluaran lain yang skala
a
prioritasnyya di atas pengeeluaran pribad
di, yaitu pengelu
uaran untuk beerinvestasi atau
u menabung. Yang
Y
termasuk dalam
d
pengeluara
an pribadi anta
ara lain, pengeluaran untuk ho
obi, belanja pak
kaian dan sepa
atu, biaya pulsa
a telepon, langg
ganan
tv kabel, attau biaya keang
ggotaangym. Tiidak ada yang salah
s
dalam peengeluaran ini, namum pastik
kan kita juga
memiliki kemampuan
k
un
ntuk berinvestasi.
3. Alokasi pendapatan
n
Setelah meengetahui pend
dapatan kita dip
pakai untuk keb
butuhan apa sa
aja, maka kita bisa
b melakukan
n alokasi
pendapatan
n bulanan. Alo
okasi ini bisa seesederhana mem
misahkan masiing-masing poss dengan amplo
op yang berbed
da,
atau memiliki akun tabun
ngan yang terpiisah khusus un
ntuk cicilan dan
n investasi. Tujjuan pemisahan
n ini adalah agar
kita disiplin
n dengan peng
geluaran untuk masing-masin
ng pos.
Semoga lan
ngkah-langkah
h di atas dapat membantu.
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