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Istilah
h “gali lubang tu
utup lubang” sangat lekat dallam obrolan seh
hari-hari. Term
minologi ini men
nggambarkan utang
u
yang dibayar atau dituttup dengan
utang baru. Tak ayall jika istilah ini selalu dikonotasikan dengan pengelolaan keeuangan yang b
buruk. Orang yang
y
kepepet olleh utang lalu tiidak bisa
bayar,, lalu berutang lagi untuk mem
mbayar utang ssebelumnya, lallu berutang lag
gi untuk membaayar utang ked
dua dan seterusnya. Sehingga hasilnya
h
adalah
h tidak pernah bisa melunasi utangnya karen
na selalu punya
a utang.
Tapi ada
a siasat “gali lubang tutup lu
ubang” yang biisa dikategorika
an baik, sehat, dan menyelesaaikan masalah keuangan.
k
Nah untuk
u
mengkajii siasat gali luba
ang tutup luban
ng yang baik da
an sehat ini ada
a baiknya kenaali terlebih dahu
ulu lubangnya (jenis utangnya
a). Setidaknya
ada 2 jenis utang, yaaitu utang buruk
k dan utang baaik.
Utang bisa dikateg
gorikan buru
uk jika memilliki ciri-ciri sebagai
s
berik
kut:
1. Beerbunga tinggi.
2. Ja
angka waktunyya pendek.
3. Jiika telat dibayaar akan terkena
a penalti yang ju
umlahnya juga besar. Bahkan
n lebih besar daari bunganya.
Di anttara contoh utaang buruk adala
ah utang kepad
da rentenir, uta
ang kartu kreditt (jika tidak meembayar tagiha
an secara penuh
h) dan kredit ta
anpa agunan.
Sedan
ngkan utang yang baik ad
dalah kebalik
kan utang bur
ruk, ciri-cirin
nya:
1. Beerbunga rendah
h
2. Ja
angka waktunyya biasanya pan
njang
Conto
oh utang baik an
ntara lain adala
ah KPR dan kreedit usaha.
Gali lu
ubang tutup lub
bang dikategorrikan buruk maanakala utang baik
b
ditutup den
ngan utang burruk. Misalnya A memiliki cicillan KPR, karen
na sedang
banya
ak pengeluaran akhirnya dibay
yar dengan menarik tunai darri kartu kredit yang
y
dimilikinyya. Bunga KPR saat ini sekitarr 8% - 13% sem
mentara bunga
kartu kredit bisa men
ncapai 45%. Na
ah, gali lubang tutup lubang dengan
d
cara sep
perti ini akan m
membuat kondiisi keuangan m
menjadi buruk. Terlebih
T
lagi
bila uttang kartu kred
ditnya tidak seg
gera dilunasi, k
karena akan terrkena bunga ma
ajemuk sehingg
ga pada akhirny
ya akan menjad
dikan jumlah utang
u
semakin
besar..
Bagaim
mana siasat gali lubang tutup
p lubang ini bisaa menjadi baik? Yaitu manaka
ala utang yang ditutup adalah
h utang buruk yyang ditutup deengan
memb
buat utang baru
u yang baik.
Beberrapa pekan yang
g lalu saya berttemu dengan “p
pasien” yang memiliki
m
utang hingga
h
Rp450 jjuta. Utang seb
banyak itu terdiiri dari utang pada belasan
kartu kredit yang ratta-rata sudah over
o
limit, beberapa KTA, dan juga utang darri menggadaikaan emas milik issterinya. Keselu
uruhan utang yang
y
dimiliki
adalah
h utang yang bu
uruk. Utang deengan bunga tin
nggi dan berjan
ngka waktu san
ngat pendek.
Untun
ngnya keluargaa ini masih mem
miliki aset yang
g bisa dijadikan
n jaminan untuk
k mengambil k
kredit multi gun
na di bank. Kreedit multi guna dengan
jamin
nan rumah, biassanya bunganya
a mirip dengan
n suku bunga KPR.
K
Selain itu jangka
j
waktu p
pinjaman bisa panjang
p
hinggaa 5 tahun bahka
an ada yang
sampa
ai 10 tahun atau
u lebih.
Sebelu
um “pasien” tad
di menutup uta
angnya dengan
n utang baru, cicilan utang lam
manya itu samaa dengan pengh
hasilannya dalaam sebulan yang mencapai
beberapa puluh juta namun seluruh
h pendapatann
nya habis untuk
k cicilan utang. Lalu darimanaa untuk makan sehari-hari? D
Dapat dipastikan
n keluarga ini
kemba
ali menggesek k
kartu kreditnya
a. Maka terben
ntuklah utang baru.
b
Jika tidak
k segera dilunassi, maka utangn
nya tidak akan pernah selesai.
Nah, setelah
s
utang b
buruk tadi dituttup dengan caraa menggali utang baru yang baik,
b
maka cicilannya hanya 30% dari pendapatannya dalam
m sebulan.
Denga
an demikian, m
maka seluruh uttang buruknya bisa dilunasi dengan
d
memben
ntuk utang baru
u yang baik. Ciicilan utang barru pun bisa diciicil tanpa
mengg
gali utang baru
u.
Namu
un kondisi terseebut akan berpotensi untuk teerulang kemballi, jika pola kon
nsumsi keluargaa ini tidak dibeenahi. Maka seb
bagai independ
dent financial
planner, saya merekomendasikan kepada
k
keluarg
ga ini untuk tida
ak lagi menggu
unakan kartu krredit kecuali ha
anya 1 atau 2 kaartu saja. Itu pu
un harus
segera
a dilunasi sebellum jatuh temp
ponya agar tidaak terkena bung
ga.
Jadi gali
g lubang tutu
up lubang pun bisa
b menjadi so
olusi, jika luban
ng (utang) baru
u tergolong sebaagai utang yang
g baik.
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