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Ketika duduk di kafe di salah sattu mall besar di ten
ngah kota Jakarta, saya
s
iseng memperrhatikan orang-oran
ng di sekitar. Ada yang
y
sibuk menelep
pon, ada
yang berjalan sambil matanya menatap
m
smartphon
ne, ada juga yang du
uduk berdua tapi tidak saling mengob
brol — yang satu sib
buk menulis sesuatu di
gadget, satu la
agi tampak asyik mengetik
m
di laptop.
Pemandangan
n seperti itu mungk
kin sudah tidak asin
ng lagi bagi Anda. Sesuatu
S
yang lumra
ah, tak hanya di ma
all yang tergolong mewah
m
ini, tapi juga
a di
bandara, stasiiun kereta, gedung perkantoran dan bahkan
b
di jalanan.
Saat ini tampa
aknya smartphone sudah bukan lagi barang
b
mewah. Ban
nyak sekali orang ya
ang memilikinya, meski
m
sebenarnya tidak semua benar-benar
membutuhkan
nnya. Malah, sebag
gian besar pemakaii gadget tidak mem
manfaatkan gadget secara
s
maksimal.
Beberapa oran
ng membeli gadgett atau smartphone demi
d
gaya, bukan manfaat.
m
Meski ada
a pilihan smartphon
ne tipe lain yang leb
bih murah, mereka
a tetap
membeli yang
g itu karena lebih keeren .
Betul, gadget memang membuatt banyak hal jadi mudah. Tapi sekaligu
us bisa membuat kita susah. Ya, mem
mbuat kita susah. Co
ontohnya, jika mem
mbelinya
dengan beruta
ang. Demi bisa mem
mbawa pulang sebu
uah gadget yang ka
atanya keren itu, ap
pa pun akan dilakuk
kan.
Jika harganya
a tidak sesuai kema
ampuan kantong? “Toh bisa dicicil”. Berikut
B
ini beberapa
a kiat memiliki gad
dget tanpa harus bik
kin susah:
1. Memilih gadget
g
yang sesu
uai kebutuhan
Pilihkan gadget yang sesuai deng
gan kebutuhan kita
a. Tidak usah yang terlalu
t
canggih. Ka
arena, jangan-janga
an kecanggihan yan
ng dimiliki gadget tersebut
tidak kita perllukan. Jadi teliti du
ulu fitur apa saja ya
ang ada lalu sesuaik
kan dengan kebutu
uhan kita.
2. Membeli gadget
g
tidak har
rus yang terbaru
Sudah menjad
di rahasia umum ba
ahwa harga gadget cepat turun. Perha
atikan saja, suatu gadget yang baru dilluncurkan biasanya
a harganya setinggi langit
(kecuali lagi promo,
p
tapi itu pun pasti dengan antreean panjang).
Tapi beberapa
a bulan setelah pelu
uncuran, harganya cenderung turun. Padahal
P
kecanggihannya masih tetap sama. Jadi pertimb
bangakan lagi bila ingin
membeli gadg
get terbaru (apalagii bila dana terbatass). Tidak usah mem
maksakan diri beruttang. Lebih baik kitta menabung dan menahan
m
diri beberapa
bulan ke depa
an. Setelah duit terk
kumpul, belilah gad
dget secara tunai.
3. Manfaatk
kan gadget untuk
k menambah pen
ndapatan.
Gadget terutama smartphone, sa
angat bisa dimanfaatkan untuk menam
mbah pendapatan kita.
k
Atau setidakn
nya bisa menunjang
g pekerjaan, atau biisa
untuk menjag
ga hubungan denga
an klien dan relasi bisnis.
b
Tidak dapat dihindari,
d
kita bisa kehilangan
k
kontak dengan banyak ora
ang jika kita tidak memiliki
m
smartpho
one tertentu. Karena orang sudah mulai
meninggalkan
n komunikasi tradissional yang berbaya
ar per unit. Kini orang lebih memilih layanan dengan peembayaran per paket dan mulai
meninggalkan
n pola SMS.
Jadi ketika su
udah memiliki smarrtphone, sebaiknya
a kita manfaatkan untuk
u
menunjang pekerjaan
p
supaya biisa lebih efektif dan
n efisien. Optimalka
an
penggunaan gadget
g
Anda agar ju
ustru bikin kantor tebal.
t
4. Tidak mu
udah tergiur oleh
h tawaran cicilan
n
Jangan mudah
h tergiur oleh tawa
aran cicilan barang elektronik — baik yang
y
bunga nol perrsen apalagi yang berbunga
b
tinggi. Leb
bih baik menabung
g untuk
membeli bara
ang elektronik secarra tunai, ketimbang
g mencicil dengan biaya
b
mahal.
Khusus untuk
k tawaran cicilan deengan bunga nol peersen, coba tanyaka
an apakah ada biaya
a administras. Jika
a ada, hitung berapa persen biaya
administrasin
nya — dibandingkan
n harga tunai. Seba
agai contoh, ada taw
waran cicilan nol peersen dengan biaya
a administrasi hing
gga 5 persen dari ha
arga
tunai untuk ciicilan 3 bulan. Itu mahal.
m
Atau jika tidak
k ada biaya adminiistrasinya, coba cek
k apakah ada diskon
n jika beli tunai. Ap
pabila ada diskon artinya
a
harga seben
narnya adalah harga
a
setelah diskon
n. Jadi harga yang Anda
A
bayar dengan
n cicilan nol persen
n lebih mahal.
Tapi jika tidak
k ada biaya adminisstrasi dan tidak ada
a diskon dengan beeli tunai, maka silak
kan ambil cicilan nol persen tadi. Itu baru
b
benar-benar
memudahkan
n dan tidak bikin su
usah.
Bagaimana deengan Anda? Perna
ah punya pengalam
man beli gadget cicillan?

