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Dalam seminggu terakhir ini, setiap saya baca koran pagi, hampir semua halaman nya 
dipenuhi dengan iklan berbagai department store/branded tentang SALE ! 
 
Tergiur? Tergoda?  
Atau tidak tergoda sama sekali?  
Sebagian besar kaum perempuan, termasuk kita, mama-mama pasti senang sekali kalau 
bisa mendapatkan barang bagus dengan harga murah.  
 
Boleh tidak sih tergoda untuk belanja menggila di akhir tahun ini? Boleh, kenapa tidak?  
Hanya sedikit tips dari saya : please be a responsible crazy shopaholic.  
Hahaha .. ribet banget ya, maksudnya sih ga ribet, maksudnya seperti ini .. 
 

1. Jangan langsung tergoda menjadi impulsif buyer, dipikirkan dulu dengan hati dan 
pikiran yang tenang. Benar-benar perlu tidak barang nya? 

2. Need vs want, selalu menjadi teori klasik yang sudah dihafal oleh semua orang, 
tapi mempraktekan nya sangat sulit. 

3. Agar teori need vs wants bisa berjalan, ayo buat list daftar belanja. Beri nomor 
urut dari no 1 – 5, dimulai dari yang benar-benar dibutuhkan terus menurun 
menjadi barang yang hanya diinginkan. 

4. Bawa teman belanja yang asik, asik untuk ditanyai pendapat, seru untuk diajak 
belanja tapi juga bisa mengingatkan kita untuk stop belanja saat berlebihan 

5. Survey harga di beberapa tempat yang mengaku sedang SALE, mungkin bisa 
dapat harga lebih murah di tempat lain 

6. Survey harga sebelum musim SALE dimulai, jadi kita bisa tahu dengan tepat 
harga sebelum SALE berapa? Benarkah setelah SALE harga nya di discount 
70%? Karena gimmick marketing begitu pintar, bukan discount 70% tapi up to 
70%  Seringkali kita hanya tergiur dengan angka 70% lalu masuk ke toko, lihat-
lihat, suka dengan barang nya, eh saat lihat harga, ternyata disc nya tidak 70% 
tapi hanya 20% . Karena memang tidak semua barang mendapatkan disc 70%. 
Terlanjur suka dengan barang nya, akhirnya dibeli juga. 

7. Siapkan dana untuk belanja nya. Bawa uang cash atau credit. Apabila mama mau 
bawa uang cash, patuhi anggaran belanja nya. STOP belanja saat uang cash di 
dompet habis. Apabila mama mau menggunakan credit card sebagai bujet belanja, 
boleh juga. Tapi tentukan limit nya, bukan sesuaikan dengan limit kartu kredit. 



Tapi limit dana belanja nya, karena di bulan berikut kita harus membayar lunas 
semua tagihan kartu kredit nya. 

8. Ingat-ingat dengan baik semua barang yang telah kita miliki. Seringkali kaum 
perempuan membeli barang yang sebenarnya telah dimiliki. Entah model nya 
mirip, atau warna nya sama. 

9. Barang SALE tidak bisa ditukar, jadi pilih dengan cermat 
10. Jangan kalap dan panik, musim SALE selalu ada, kalau pun tidak terkejar di end 

of year SALE di bulan Desember, akan ada Jakarta Great SALE di bulan Juli. 
 
Happy shopping 
Remember to become a responsible crazy shopaholic yaa ;) 
 
 
 


