
Berita mengenai pemu-
tusan hubungan kerja 
(PHK) masih berlanjut 

tahun ini. Yang terbaru, seki-
tar 750 karyawan Chevron 
Indonesia harus kehilangan 
pekerjaan. Jadi tahun ini, di-
perkirakan sudah lebih dari 
10.000 orang dirumahkan. Ini 
sangat memprihatinkan. Di 
tengah kenyamanan hidup 
dengan penghasilan tetap, 
mau tidak mau pekerja yang 
terkena PHK harus hidup de-
ngan penghasilan tidak pasti.

Perusahaan yang melakukan 
PHK memang biasanya akan 
memberikan sejumlah uang 
kompensasi atau pesangon atas 
berakhirnya hubungan kerja 
tersebut. Ini sebagaimana di-
atur dalam Undang-Undang No 
13 tahun 2003 tentang Ketena-
gakerjaan.

Pada saat terkena PHK, maka 
seseorang akan masuk dalam 
fase survival. Karena itu, para 
perencana keuangan menekan-
kan pentingnya setiap orang 
memiliki dana darurat dan bisa 
memanfaatkan pesangon seba-
ik-baiknya. Agar tetap bisa hi-
dup nyaman pasca terkena 
PHK, berikut beberapa hal yang 
perlu diperhatikan.

Pertama, hitung pesangon 
yang Anda terima. Lalu, cek dan 
pastikan Anda sudah memiliki 
dana darurat yang mencukupi. 
Minimal besarnya dana darurat 
yang dimiliki adalah enam kali 

pengeluaran bulanan.
Pengeluaran bulanan yang 

dimaksud ini adalah termasuk 
cicilan utang. Jadi, dana darurat 
ini meliputi cicilan utang Anda 
sampai enam bulan ke depan, 
atau setidaknya sampai menda-
patkan penghasilan lagi.

Inilah fungsi yang utama dari 
dana darurat. Jadi bagi Anda 
yang belum memiliki dana da-
rurat, sebaiknya sisihkan seba-
gian uang pesangon yang diteri-
ma untuk dana darurat. 

Jangan lupa, buatlah daftar 
kebutuhan dana jangka pendek, 
yaitu dana untuk kebutuhan 
keuangan yang akan terjadi da-
lam waktu kurang dari satu ta-
hun dan sifatnya wajib. Misal-
nya biaya masuk sekolah untuk 
anak Anda. Cek apakah dana 
untuk kebutuhan tersebut telah 
siap. Jika belum, maka sisihkan 
juga dari uang pesangon.

Lunasi utang

Kedua, apakah Anda masih 
memiliki utang konsumtif atau 
utang lain yang memberatkan? 
Utang konsumtif dengan bunga 
tinggi akan menambah beban 
keuangan. Baiknya Anda lunasi 
semua utang konsumtif, teruta-
ma kartu kredit. 

Jika uang pesangon tidak 
mencukupi untuk melunasi 
utang konsumtif seluruhnya, 
maka ajukan permohonan keri-

nganan pembayaran atau re-
strukturisasi utang kepada 
pemberi utang. Jangan menam-
bah utang konsumtif lagi. Untuk 
utang kartu kredit, segera henti-
kan pemakaiannya.

Ketiga, mengajak keluarga 
mengubah gaya hidup dan pola 
pengeluaran. Seluruh anggota 
keluarga harus bisa menahan 
diri untuk tidak konsumtif. Ka-
rena hal ini butuh kerjasama 
dari seluruh anggota keluarga, 
kepala keluarga harus melaku-
kan komunikasi secara terbuka 
sehingga seluruh anggota kelu-
arga paham. Mulai cari pos-pos 
pengeluaran yang nilainya di 
luar nilai kewajaran. Lakukan 
hanya pengeluaran yang pen-
ting bagi keluarga. 

Ada tiga cara yang bisa Anda 
lakukan untuk menyiasati pe-
ngeluaran. Misalnya, mengu-

rangi pengeluaran yang tidak 
perlu. Anda juga bisa melaku-
kan downgrade atau mengganti 
hal di kehidupan Anda dengan 
substitusi yang lebih terjang-
kau. Misal, jika biasanya Anda  
menggunakan alat transportasi 
roda empat, kini bisa menggu-
nakan roda dua. Anda juga bisa 
menghapus pengeluaran yang 
belum begitu penting, misal TV 
kabel dan ponsel bagi anak. 

Keempat, miliki perlindungan 
kesehatan dan asuransi jiwa 
bagi pencari nafkah. Jika sela-
ma ini fasilitas kesehatan kelu-
arga dilindungi dan dijamin 
oleh pemberi kerja, maka sege-
ra cari pengganti fasilitas kese-
hatan itu. Misalnya, Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) dari 
BPJS Kesehatan. Sebab, sakit 
dapat terjadi sewaktu-waktu 
dan kita harus siap. 

Jika dana yang tersedia sa-
ngat terbatas, minimal milikilah 
JKN. Kalau seandainya masih 
ada anggaran untuk membeli 
asuransi kesehatan swasta, mi-
nimal milikilah asuransi kese-
hatan murni dengan masa per-
tanggungan satu tahun. 

Pada fase ini rawan apabila 
tiba-tiba pencari nafkah meng-
alami risiko meninggal dunia 
atau cacat tetap. Maka itu, ahli 
waris perlu uang pertanggung-
an yang memadai untuk dapat 
melanjutkan hidup. Cara paling 
sederhana menghitung besar-
nya uang pertanggungan adalah 

minimal 60 kali penghasilan si 
pencari nafkah ditambah total 
utang pokok yang Anda miliki.

Jika dana pesangon sangat 
terbatas, belilah asuransi jiwa 
berjangka (termlife insurance) 
dengan premi murah dan uang 
pertanggungan yang besar. 
Anda bisa menggunakan asu-
ransi jiwa berjangka pendek 
dengan jangka satu tahun. 

Kelima, mencari pengganti 
penghasilan. Banyak orang 
yang menggunakan uang pesa-
ngon yang besar untuk membu-
ka bisnis sendiri. Tidak masa-
lah. Tapi perlu diingat, bisnis 
pada umumnya tidak bisa lang-
sung memberi keuntungan yang 
dapat digunakan sebagai peng-
ganti gaji. Jika ingin membuka 
usaha baru, cobalah usaha yang 
di bidang jasa yang modal dan 
risiko kerugiannya minimum. 

Tapi, hati-hati terhadap in-
vestasi bodong. Jangan mudah 
tergoda dengan tawaran berin-
vestasi yang menjanjikan hasil 
yang bombastis dalam waktu 
singkat, agar Anda tidak terjerat 
investasi bodong. Karena inves-
tasi seperti itu biasanya dibuka 
untuk ditutup. Artinya pemilik-
nya bisa saja kabur ataupun 
janji bagi hasil yang dijanjikan 
tidak kunjung datang.

Semoga dengan berbagai tip 
tersebut Anda menjadi lebih bi-
jak dalam menggunakan uang 
pesangon agar hidup Anda dan 
keluarga tetap terjamin. o
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apakah bisnis perusahaan Anda 
akan terus bagus selama bebe-
rapa tahun ke depan, atau bah-
kan sampai Anda pensiun.

Kedua, profil risiko. Menge-
nali profil risiko merupakan hal 
mendasar yang harus dipertim-
bangkan untuk menyusun por-
tofolio investasi yang bisa 
membantu Anda mencapai tu-
juan keuangan. “Kalau dia su-
dah menikah, profil risiko pa-
sangan juga harus diperhati-
kan,” sebut Aakar. 

Profil risiko suami dan istri 
harus dikompromikan saat me-
nyusun portofolio investasi. 
Ambil contoh, bila si suami me-
miliki profil risiko agresif, se-
mentara profil risiko istri cen-
derung konservatif, maka pe-
nyusunan portofolio investasi 
bisa dilakukan dengan parame-
ter profil risiko moderat.

Ketiga, tujuan investasi. Pada 
dasarnya, tujuan investasi ini 
bisa dikategorikan menjadi dua 
macam, yakni tujuan investasi 
sebagai pondasi keuangan dan 
tujuan investasi sekunder.

Tujuan investasi yang menja-
di pondasi di antaranya adalah 
menyiapkan dana darurat 
(emergency fund). Mungkin 
Anda sudah hapal, dana darurat 
merupakan prioritas utama pe-
ngelolaan keuangan. Anda ha-
rus memenuhi target dana daru-
rat sebelum mulai berinvestasi 
untuk hal-hal lainnya.

Anda juga mungkin sudah 
tahu, kalau idealnya Anda me-
miliki dana darurat 6–8 bulan 
pemasukan. Sebaiknya, Anda 
bukan hanya menghitung pe-
masukan berupa uang. “Kalau 
misalnya dia dapat tunjangan 
kesehatan rutin dari kantor 

atau mobil dinas beserta tun-
jangan operasionalnya, sebaik-
nya itu juga dicatat sebagai pe-
masukan,” ujar Aakar.

Prioritas selanjutnya adalah 
asuransi. Ini untuk menjamin 
kenyamanan keluarga Anda di 
masa mendatang. Selanjutnya, 
perhatikan juga posisi utang 
Anda. 

Ada baiknya Anda bebas dari 
utang-utang konsumtif sebelum 
Anda melakukan investasi un-
tuk kebutuhan lainnya. Kalau 
misalnya Anda masih memiliki 
banyak utang kartu kredit, uta-
makan melunasi utang-utang 
tersebut. Lalu, kalau Anda me-
miliki lebih dari dua kartu kre-
dit, ada baiknya Anda memper-
timbangkan untuk mengurangi 
jumlah kartu kredit Anda.

Setelah ketiga hal tersebut 
terpenuhi, Anda bisa mulai me-
rencanakan tujuan keuangan 
sekunder. Misalnya Anda berni-
at liburan ke luar negeri, atau 
berniat membeli mobil baru.

n	Memanfaatkan pro-
duk bank

Pastikan Anda memiliki dana 
yang tersimpan di bank, sebagai 
bagian dari diversifikasi dana 
Anda. Anda bisa memilih pro-
duk bank yang cocok untuk 
Anda, entah itu tabungan, depo-
sito, giro atau produk bank 
lainnya. Kenapa begitu? “Kare-
na dana nasabah yang ditem-
patkan di bank sampai nilai 
tertentu dijamin oleh pemerin-
tah,” papar Aakar. Hal ini meng-
hilangkan risiko dana Anda hi-
lang bila terjadi sesuatu yang 
tidak diinginkan.

Anda bisa memanfaatkan 

produk perbankan untuk pe-
nyimpanan dana darurat. Atau 
Anda juga bisa menggunakan 
produk bank untuk menyimpan 
dana yang akan dibutuhkan da-
lam jangka pendek, misal dalam 
waktu setahun ke depan.

Tapi, Anda juga harus hati-
hati. Saat ini sudah lazim bank 
juga menawarkan produk asu-
ransi atau menjadi agen penjual 

reksadana. Jangan menganggap 
instrumen tersebut sebagai pro-
duk perbankan.

n	Memilih properti

Properti merupakan investasi 
favorit masyarakat Indonesia. 
Tapi, investasi properti yang 
seperti apa yang optimal?

Aakar menyebut, bila Anda 
memiliki investasi properti, im-
bal hasil total dari investasi ter-
sebut harus mencapai minimal 
15% per tahun, atau lebih. Imbal 
hasil total merupakan gabungan 
dari kenaikan harga dan penda-
patan dari sewa, dan sudah di-
kurangi biaya-biaya, termasuk 
juga pajak.

Kalau Anda mendapat pena-
waran membeli suatu properti, 
tetapi imbal hasil gabungan dari 

properti tersebut kurang dari 
15% per tahun, sebaiknya Anda 
mempertimbangkan lagi tawar-
an tersebut. “Kalau return-nya 
cuma sekitar 10%, masih bisa 
kita dapat dari instrumen inves-
tasi lain,” ujar Aakar. 

n	Investasi di pasar 
modal

Berinvestasi di pasar modal 
dianggap efektif untuk mening-
katkan nilai investasi Anda da-
lam waktu relatif cepat. Pasal-
nya, karena fluktuasi di pasar 
modal cukup besar, potensi ke-
untungannya juga besar. Tapi, 
sebaliknya, risiko dari investasi 
di pasar modal juga besar.

Ada dua kelas aset yang men-
jadi instrumen investasi di pa-
sar modal, yakni aset pendapat-
an tetap seperti obligasi dan 
saham. Untuk mendiversifikasi 
portofolio investasi, Anda bisa 
menempatkan investasi Anda 
di dua instrumen tersebut.

Saat ini, investor ritel makin 
mudah berinvestasi di obligasi. 
Pemerintah setiap tahun rutin 
menerbitkan obligasi negara ri-
tel atawa ORI. Selain itu juga 
ada sukuk negara ritel atau Su-
kri. Yang paling anyar, pemerin-
tah kini juga menerbitkan sa-
ving bonds ritel (SBR).

Aakar menyebut, investasi di 
dua instrumen tadi sudah cukup 
untuk melakukan diversifikasi 
dengan instrumen pasar modal. 
Investor tidak perlu lagi me-
nambah investasi dengan mem-
beli reksadana atau unitlink. 

Dengan cara begini, hasil in-
vestasi si investor bisa lebih 
optimal. Investor akan menik-
mati sendiri seluruh hasil inves-

tasinya. Sementara di reksada-
na atau unitlink, investor masih 
harus dibebani berbagai biaya. 

Misalnya saja di reksadana, 
investor harus membayar biaya 
penarikan (redemption fee) bila 
ingin menarik dana. “Kalau saya 
investasi langsung di saham dan 
saya mau tarik keuntungan Rp 
20 juta, saya bisa langsung tarik. 
Di reksadana, saya harus bayar 
redemption fee lagi, sehingga 
uang yang saya terima pada da-
sarnya tidak mencapai Rp 20 
juta,” kata Aakar.

Meski begitu, investor yang 
malas atau belum berani me-
ngelola investasinya sendiri 
bisa memanfaatkan reksadana. 
“Harus ingat, reksadana sudah 
merupakan sebuah portofolio 
investasi,” cetus Prita.

n	Melakukan evaluasi

Agar investasi lebih optimal, 
awasi dan evaluasi portofolio 
investasi Anda. “Lakukan eva-
luasi setidaknya setiap tiga bu-
lan,” jelas Prita.

Pada dasarnya, investor bisa 
leluasa menetapkan porsi in-
vestasi di suatu instrumen. Bila 
ia melihat saham berpotensi 
positif, ia bisa memperbesar 
porsi investasi di saham. Saat 
saham merosot, ia bisa mengu-
rangi porsi di saham. 

Investor juga jangan santai-
santai saja melihat portofolio 
investasinya naik tinggi. Kalau 
investasi di suatu instrumen 
sudah mencapai target, sebaik-
nya investor langsung mereali-
sasikan keuntungan dari inves-
tasi tersebut.

Jadi, jangan memilih dengan 
cara hitung kancing, ya. o

Sebaiknya 
portofolio 
investasi diatur 
dengan melihat 
empat kategori 
aset.
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