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Sing
gle, dengan g
gaji bulana
an Rp5 juta.
Masiih tinggal d
di rumah orang tua.
Tida
ak memiliki tabungan.
Sald
do utang karrtu kredit Rp50
Rp juta.
Profiil diatas son
ntak membu
uat mata sayya nyaris kelluar dari tem
mpatnya. Seebut saja na
amanya Nina. Bagaiman
na
mun
ngkin seseorrang yang beelum memilliki tanggun
ngan bisa meemiliki kewaajiban sebessar itu? Nin
na datang so
ore itu
deng
gan dandanaan yang tren
ndi. Dari sem
mua benda yang melek
kat pada tub
buhnya, saya
a tahu seleraa Nina sang
gat tinggi
dalam
m hal fesyen
n. Mengalun
nlah cerita d
dari bibirnyya bahwa dia
a kini sedan
ng kesulitan finansial. D
Dia terjebak utang
kartu
u kredit.
Setellah diteliti, iisi tagihan kartu
k
kredittnya adalah lifestyle sem
mua. Mulai dari pakaian
n, sepatu, taas, aksesori,, gadget,
kong
gkow di caféé, parfum, kosmetik maahal, dll. Jan
ngan tanya saya
s
dari maana dia bisa
a memperoleh 3 kartu kredit
k
platiinum dengan gaji bulan
nan yang “haanya” Rp5 ju
uta. Oke, seetelah mend
diagnosa pen
nyebab beng
gkaknya uta
ang kartu
kred
dit Nina, lang
gkah beriku
utnya adalah
h langkah peenyelamata
an.
Bua
atlah shopp
ping accou
unt.
Ini adalah
a
reken
ning khusus belanja. Jik
ka Nina dila
arang belanjja sama sekaali, dikhawa
atirkan akan
n membuat dia malah
lepass kendali terrhadap uangnya. Suatu
u saat bom waktu
w
ini ak
kan meledak
k dengan jum
mlah yang leebih besar. Hobi Nina
belan
nja perlu dissalurkan, ha
anya saja seekarang ang
gkanya dibattasi dan diseesuaikan deengan kemam
mpuan Nina.
Misa
al, setiap bullan Nina ha
arus memasu
ukkan angk
ka Rp1 juta dari
d gajinya ke dalam sh
hopping acccount ini. Dia bisa
guna
akan rekenin
ng ini setiap
p kali dia beelanja lifestyyle. Jika sald
donya habiss, Nina haru
us menunggu
u sampai ga
ajian bulan
berik
kutnya agar saldonya teerisi kemballi. Terapi seeperti ini jug
ga melatih N
Nina untuk dapat
d
memb
bedakan ma
ana
kebu
utuhan dan m
mana keing
ginan. Hal in
ni juga mau tak mau ak
kan memakssa Nina untu
uk benar-beenar cermat membeli
barang karena d
dananya terb
batas.
Live the life you
u deserve, Niina! Jika kitta ‘hanya’ mampu
m
hidup dengan biiaya Rp3 jutta per bulan
n, janganlah
h
mem
maksakan diri hidup den
ngan lifestylle mereka yang
y
berpeng
ghasilan Rp
p10 juta per bulan. We ccan not affo
ord that.
Lun
nasi sebagiian saldo utangnya.
u
Lihat, apakah N
Nina memilik
ki amunisi ffinansial lain
n yang dapa
at digunakan
n untuk menutupi setid
daknya seba
agian
utan
ngnya? Ninaa tidak mem
miliki tabung
gan, tapi Nin
na memiliki bonus tahu
unan yang cu
ukup besar sekitar Rp2
20 jutaan.
Nah,, saya saran
nkan agar bo
onus tahunaan itu digunakan untuk membayar utang kartu
u kreditnya.. Bahkan sayya pun ikut
mendaftar aset aapa saja yan
ng Nina miliiki dan bisa dijual untu
uk membanttu memperk
kecil saldo u
utangnya. Ka
amera dan
iPad masuk dalaam daftar ya
ang bersediaa Nina jual setelah melewati perdeebatan seru..
Tagih
han yang tid
dak dilunasi akan diken
nai bunga berbunga seb
besar rata-rata 2.95% - 4% per bulaan. Bayangk
kan,
tabungan kita saaja di bank hanya
h
tumb
buh 3% per tahun.
t
Tagih
han kartu k
kredit bunga
anya bisa meencapai mak
ksimum
48% per tahun! Itu sebabnyya utang karrtu kredit peerlu segera dilunasi agaar rantai bunga berbun
nga yang mencekik
leherr itu bisa dip
putuskan.
Stop
p sementara penggu
unaan karttu kredit.
Selam
ma utang kaartu kreditn
nya belum lu
unas, Nina saya
s
larang untuk
u
meng
ggunakan ka
artu kreditn
nya. Beberap
pa bahkan
saya sarankan d
di gunting sa
aja agar Nin
na lebih mud
dah mengon
ntrol pemak
kaiannya.
Bua
atlah jadwa
al pembay
yaran utan
ng.
Misa
al, kemampu
uan Nina membayar
m
uttang setiap bulan
b
itu seb
besar Rp2 ju
uta. Tetapla
ah mencicil utang denga
an angka
Rp2 juta per bullan, meskipun mungkin
n nanti minimum paym
mentnya akaan lebih keciil dari Rp2 jjuta.
Deng
gan adanya pelunasan utang
u
dari b
bonus tahun
nan sebesar Rp20 juta d
dan cicilan bulanan
b
seb
besar RP 2 ju
uta,
diperrkirakan Niina dapat melunasi
m
selu
uruh utangn
nya dalam waktu
w
2 tahu
un (asumsi bunga
b
kartu
u kredit 4% per
p bulan).
Akan
n lebih cepaat jika bonuss tahun beriikutnya pun
n Nina gunak
kan untuk m
melunasi sissa tagihannyya.
Zero
o balance
Nextt step, jika N
Nina memak
kai kembali kartu krediitnya, lunasiilah setiap k
kali tagihann
nya datang. Mengapa? Sejatinya
isi ta
agihan kartu
u kredit itu representas
r
i dari budgeet bulanan kita.
k
Artinyaa, pastikan setiap
s
kali k
kita gesek, kiita akan
mem
miliki uangnyya untuk melunasinya.
Sore itu Nina melangkah pu
ulang dengaan sorot matta lega. Di tangannya, sselembar keertas berisi llangkah-lan
ngkah
penyyelamatan d
dirinya dari utang
u
kartu
u kredit tergenggam era
at.
Saya
a mengantarr Nina dengan sebait do
oa, semoga tidak
t
ada Nina-Nina laiin yang data
ang ke kanto
or kami den
ngan
perm
masalahan yyang sama. Cukuplah
C
N
Nina menjadi pelajaran bagi
b
kita sem
mua.
Eka Agustina,, QM Plann
ner
www
w.qmfinan
ncial.com

