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Apaka
ah kebutuhan? A
Apakah keinginan
n? Apakah mem
mang perbedaann
nya ternyata tipiis sekali? Apakah
h kedua hal ini bisa
b menyebabk
kan terjadinya “k
kudeta” atas
arus kas keuangan priibadi?
Kebutu
uhan berarti beb
berapa pengelua
aran dikeluarkan
n untuk hal yang
g rutin dibayarka
an setiap period
de waktu tertentu
u. Biasanya bebeerapa hal yang teermasuk di
dalamnya adalah kegiatan menabung atau investasi, p
pembayaran asu
uransi, keperluan
n anak, keperluaan rumah tangga
a, keperluan tran
nsportasi, serta pembayaran
cicilan
n.
Keingiinan merupakan
n hasrat, kehend
dak, hal apa yang
g diinginkan, yan
ng terkadang dijjalankan sebagaai mimpi. Dalam hal ini biasanyaa termasuk dalam
m pengeluaran
pribad
di, biasanya dikaategorikan hanya
a untuk memuasskan atau hasratt membelanjaka
an sesuatu yang b
belum tentu dibutuhkan sama ssekali.
Dalam
m kebutuhan yan
ng biasanya dikelluarkan secara rrutin, bisa juga terselip
t
keingina
an. Contoh: peng
ggunaan beras. Biasanya
B
dibeli jjenis setra ramos, namun pada
saat teertentu terjadi peerubahan pola menjadi
m
jenis pan
ndan wangi orga
anik yang harganya ternyata leb
bih mahal dari ya
ang sebelumnyaa.
Denga
an contoh sederh
hana di atas, pen
ngeluaran sudah
h telanjut terjadii, bahkan mungk
kin setiap bulan.. Jika hal ini teru
us terjadi, perbeedaan antara keb
butuhan dan
keinginan menjadi tip
pis sekali.
Maka menjadi penting
g untuk diperhattikan agar tidak terjadi “kudeta”” dalam pola pen
ngeluaran yaitu dengan cara ked
disiplinan. Deng
gan contoh di ata
as dalam hal
pembeelian beras, usah
hakan sebelum melakukan
m
belan
nja rutin, lakuka
an pencatatan ha
al-hal apa yang aakan dibeli sehin
ngga saat berbellanja sudah terfo
okus pada
catatan
n tersebut.
Semog
ga hal ini dapat m
membantu dan menolong
m
Andaa agar lebih disip
plin serta terpola
a dalam hal peng
geluaran rutin untuk kebutuhan
n.
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