
Tidak terasa, akhirnya 
pekan ini kita sudah 
memasuki bulan suci 

Ramadan. Usai menjalani iba-
dah di bulan suci ini, kita 
akan bertemu dengan hari 
raya Idul Fitri.

Mungkin di antara para pem-
baca sudah ada yang mulai ber-
hitung biaya yang perlu dike-
luarkan saat lebaran nanti. Mu-
lai dari biaya transportasi saat 
mudik, uang saku untuk kepo-
nakan di kampung halaman, 
serta biaya untuk menyiapkan 
konsumsi saat lebaran.

Pembaca mungkin sudah 
tahu, Anda bisa menggunakan 
pemasukan dari tunjangan hari 
raya (THR) untuk pengeluaran 
ekstra yang bakal muncul di 
hari raya. Tapi, kalau bisa, uang 
THR yang Anda dapat jangan 
langsung dihabiskan, lo.  Selain 
dimanfaatkan dana untuk me-
rayakan hari raya, sebagian bisa 
digunakan untuk saving.

Hati-hati defisit

Selain itu, Anda juga perlu 
menjaga pengeluaran Anda se-
lama bulan Ramadan. Tanpa 
disadari, Anda justru bisa me-
ngeluarkan duit lebih banyak 
saat berpuasa. Padahal, Anda 
tidak makan siang seperti di 
hari-hari biasa.

Duit jadi lebih banyak keluar 
antara lain karena ada banyak 

undangan berbuka puasa bersa-
ma. Tidak sadar pengeluaran 
selama bulan Ramadan mem-
bengkak, Anda bisa-bisa akhir-
nya mengeluarkan kartu kredit 
untuk membayar pengeluaran 
yang muncul di Ramadan.

Ujung-ujungnya, pengeluaran 
Anda selama sebulan jadi lebih 
besar daripada pendapatan, 
atawa defisit. Padahal, mau 
menggunakan uang THR juga 
sulit lantaran sudah dialokasi-
kan untuk kebutuhan lebaran.

Karena itu, cermatlah menge-
luarkan uang selama berpuasa. 
Dengan begitu, Anda bisa ter-
hindar dari defisit dan bisa me-
nikmati hari-hari setelah lebar-
an tanpa harus kerja keras 
mencicil utang yang terjadi saat 
puasa dan lebaran.

Lalu, bagaimana caranya agar 
tidak boros pada saat Rama-
dan? Perhatikan hal-hal penting 
berikut ini. 

n	Buat daftar menu

Cobalah membuat daftar 
menu makanan untuk sahur 
dan berbuka puasa selama bu-
lan Ramadan. Kalau bisa, buat-
lah menu sekaligus untuk satu 
bulan. Dengan demikian, Anda 
bisa membuat daftar pengeluar-
an untuk membeli bahan-bahan 
makanan yang dibutuhkan.

Cara ini bisa membantu Anda 
mengontrol pengeluaran sela-
ma Ramadan. Dengan catatan, 

Anda disiplin mengikuti daftar 
yang sudah Anda buat. 

n	Jangan lapar mata

Biasanya, saat hendak berbu-
ka puasa, bisa jadi Anda meme-
san banyak makanan. Padahal 
bisa jadi pada akhirnya tidak 
semua makanan yang Anda beli 
tadi bisa Anda habiskan.

Karena itu, sangat tidak disa-
rankan berbelanja dengan 
mengikuti rasa lapar. Bila Anda 
berbelanja dengan mengikuti 
rasa lapar, Anda akan cende-
rung belanja secara berlebihan. 
Atau biasanya saya istilahkan 
belanja karena lapar mata saja. 

n	Batasi penggunaan 
kartu kredit

Jangan lupa, kartu kredit me-

rupakan alat pembayaran, bu-
kan tambahan penghasilan. Jika 
Anda memang sudah berniat 
berbelanja lebih saat Ramadan, 
saya sarankan sebaiknya mena-
bung terlebih dulu pada bulan-
bulan sebelumnya. 

Dengan memiliki persiapan 
dana sebelumnya, maka Anda 
akan terhindar menggunakan 
utang dari kartu kredit. Jangan 
sampai selesai Ramadan tagih-
an kartu kredit Anda yang 
membengkak.

n	Batasi berbuka pua-
sa di luar rumah

Kebiasaan berbuka puasa di 
luar rumah, terutama di resto-
ran, bisa membuat Anda kon-
sumtif. Apalagi kalau restoran-
nya berada di mal. Alih-alih 
cuma berbuka puasa, Anda juga 
mampir di toko baju lantaran 
tergoda diskon lebaran. 

n	Cermat saat berbuka 
puasa bersama

Meski harus dibatasi, bukan 
berarti Anda tidak boleh berbu-
ka puasa bersama di luar, lo. 
Jangan sampai karena mau he-
mat Anda malah jadi tidak bisa 
bersilaturahmi saat puasa.

Tidak masalah berbuka puasa 
bersama teman, bahkan Anda 
mentraktir teman untuk berbu-
ka puasa bersama, justru Anda 
bisa dapat pahala. Tapi, penge-

luaran saat buka puasa bersama 
mesti diatur. 

Yang jadi masalah adalah jika 
Anda masih melakukan penge-
luaran lain setelah acara buka 
puasa tersebut. Inilah yang bia-
sanya membuat pengeluaran 
membengkak. Karena itu, atur 
anggaran buka puasa bersama.

n	Jangan terlalu kon-
sumtif

Hilangkan kebiasaan meng-
ganti sesuatu dengan yang baru 
menjelang hari raya. Masyara-
kat kita punya kebiasaan meng-
ganti perlengkapan rumah, se-
perti korden atau furnitur, de-
ngan yang baru saat lebaran.

Gantilah barang yang me-
mang sudah rusak dan perlu 
diganti. Tapi bila barang yang 
lama masih bagus, ngapain di-
ganti dengan yang baru? Apala-
gi kalau Anda punya rencana 
mengganti gadget atau kendara-
an. Sebaiknya urungkan saja, 
kecuali bila penggantian terse-
but benar-benar karena kebu-
tuhan, bukan keinginan.

Kalau memang ada yang per-
lu diganti, buatlah daftar skala 
prioritas barang yang perlu se-
gera diganti hingga yang tidak 
terlalu perlu diganti. Jangan 
sampai muncul pengeluaran 
yang bisa membebani keuangan 
usai lebaran nanti.

Akhir kata, selamat menja-
lankan ibadah puasa. o

Pandji Harsanto, CFP
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juga bisa membuat rugi. Jangan 
lupa, bank menarik biaya dari 
tabungan Anda. Tambah lagi, 
belakangan perbankan gencar 
menggenjot fee based income.

Selain itu, kalau Anda tidak 
cermat, memiliki banyak reke-
ning justru bisa mengganggu 
perencanaan keuangan. Pasal-
nya, ketika Anda kehabisan duit 
di rekening yang satu, Anda 
justru mengambil duit dari re-
kening lain, yang sebenarnya 
dananya ditujukan sebagai dana 
darurat.

Meski begitu, bukan berarti 
Anda tidak bisa memiliki lebih 
dari satu rekening tabungan 
dan kartu kredit. Tidak masalah 
memiliki rekening tabungan 
dan kartu kredit lebih dari satu. 
Yang penting, Anda tahu bagai-
mana cara mengoptimalkan 
manfaat masing-masing produk 
tersebut. 

n	Tabungan

Kalau Anda merasa memiliki 
terlalu banyak rekening tabung-
an dan ingin menguranginya, 
sebelumnya Anda perlu meng-
ingat terlebih dulu, apa fungsi 
rekening tabungan. Perencana 
keuangan Janus ID Indah Hap-
sari menerangkan, sejatinya 
fungsi tabungan adalah tempat 
menabung atau menyimpan 
uang untuk kebutuhan jangka 
pendek serta keadaan darurat.

Jadi, tabungan idealnya digu-
nakan untuk menyimpan dana 
guna memenuhi kebutuhan se-
hari-hari, atau dana yang akan 
dibutuhkan dalam jangka wak-
tu kurang dari setahun. “Keper-
luan dana untuk di atas satu ta-
hun lebih baik disimpan di in-

strumen lain, seperti obligasi 
atau reksadana,” kata Indah.

Kebutuhan yang dananya 
bisa disimpan di rekening ta-
bungan contohnya biaya untuk 
kehidupan dan operasional se-
hari-hari, dana darurat, atau 
dana masuk sekolah anak yang 
tidak lama lagi. Berkaca dari 
hal tersebut, Anda bisa melihat 
kembali, apa saja kegunaan re-
kening-rekening tabungan yang 
Anda miliki saat ini.

Indah menyebut, pada dasar-
nya satu orang cukup memiliki 
dua rekening tabungan. Reke-
ning yang pertama digunakan 
untuk menyimpan dana kebu-
tuhan hidup dan operasional 
sehari-hari. Sementara rekening 
kedua digunakan untuk tujuan 
saving dan menyimpan dana 
darurat.

Rekening untuk kehidupan 
sehari-hari sebaiknya menggu-
nakan rekening penampung 
gaji. Sementara rekening untuk 
saving bisa digabungkan de-
ngan rekening untuk pembayar-
an cicilan kredit, seperti kredit 
rumah atau kendaraan.

Tapi seseorang juga dimung-
kinkan memiliki rekening ta-
bungan hingga empat rekening. 
“Kalau rekening tabungannya 
lebih dari empat buah akan ku-
rang efektif,” kata Tejasari, pe-
rencana keuangan Tatadana 
Consulting.

Memiliki rekening tabungan 
hingga empat bisa dilakukan 
terutama bila arus kas keuang-
an Anda tidak sederhana. Misal-
nya, selain gaji bulanan dari 
kantor, Anda juga memiliki bis-
nis. Akan lebih baik bila Anda 
memiliki rekening tabungan 
sendiri untuk mencatat arus 

kas bisnis Anda.
Apa saja kegunaan empat re-

kening tabungan tadi? Pertama, 
Anda akan butuh rekening un-
tuk lalu lintas kas. Rekening ini 
digunakan untuk menerima 
pendapatan bulanan, plus untuk 
memenuhi kebutuhan keuang-
an sehari-hari, misalnya untuk 
biaya transportasi dan makan 
sehari-hari. Anda juga bisa 
menggunakan dana dari reke-
ning ini untuk berinvestasi ke 
suatu instrumen dengan me-
manfaatkan auto debet.

Untuk kenyamanan Anda, 
sebaiknya Anda menggunakan 
rekening tabungan dari bank 
yang memiliki banyak cabang 
serta jaringan ATM. Dengan 
demikian, Anda juga tidak akan 
kesulitan bila perlu mengakses 
dana di rekening tersebut. 

Kedua, rekening untuk sa-
ving. Rekening ini dimanfaat-
kan untuk menyimpan dana 
darurat. Karena itu, sebaiknya 
dana yang ada di rekening ini 
tidak diutak-atik untuk meme-
nuhi kebutuhan konsumtif. Pi-
lihlah rekening dari bank yang 
mematok biaya administrasi 
kecil, sehingga dana yang Anda 
endapkan di rekening ini tidak 

tergerus biaya. Kalau perlu, ja-
ngan buat kartu ATM untuk re-
kening ini.

Ketiga, rekening bisnis. Sega-
la dana masuk dan dana keluar 
terkait operasional bisnis Anda, 
sebaiknya menggunakan reke-
ning khusus ini.

Keempat, rekening untuk ke-
butuhan konsumtif. Ini berbeda 
dengan rekening untuk meme-
nuhi kebutuhan sehari-hari. 
Kalau Anda masih memiliki sisa 
dana, Anda bisa menyisihkan 
dana khusus di rekening ini. 
Dana dari rekening ini bisa di-
gunakan untuk bersenang-se-
nang, misalnya untuk berlibur 
atau makan-makan. Tapi ingat, 
Anda sebaiknya baru membuka 
rekening kebutuhan konsumtif 
setelah Anda memiliki dana da-
rurat, proteksi dan investasi.

Bila Anda sudah berkeluarga, 
perencana keuangan juga me-
nyarankan Anda dan pasangan 
tidak membuka banyak reke-
ning tabungan. Satu keluarga 
sebaiknya hanya memiliki mak-
simal empat rekening tabungan. 
Hal ini juga membantu Anda 
dan pasangan lebih terbuka 
soal pemasukan dan pengeluar-
an keluarga. 

n	Kartu kredit

Perlu diingat kembali, fungsi 
utama dari kartu kredit adalah 
pengganti alat bayar. Jadi kartu 
kredit bisa digunakan jika tidak 
membawa uang tunai atau kar-
tu debit.  Saat ini, banyak yang 
salah kaprah menganggap kartu 
kredit sebagai dana cadangan. 
Alhasil, banyak orang kerap 
tergoda untuk menggunakan-
nya, walau sebenarnya hal ter-

sebut tidak diperlukan.
Agar tidak gampang tergoda, 

sebaiknya Anda tidak perlu ba-
nyak-banyak memiliki kartu 
kredit. Para perencana keuang-
an menyarankan dua kartu kre-
dit sudah cukup. Jadi kalau se-
karang Anda memiliki terlalu 
banyak kartu kredit, silahkan 
mulai dikurangi.

Bagaimana cara memilih kar-
tu kredit yang pas? Pertama, 
pilihlah kartu kredit yang bisa 
mengoptimalkan arus kas Anda. 
Contoh, kartu kredit dari salah 
satu bank bisa digunakan untuk 
memperoleh diskon belanja di 
gerai ritel tempat Anda biasa 
berbelanja. Teja menyebut, 
Anda bisa mempertahankan 
kartu kredit tersebut untuk 
memperoleh potongan belanja. 
Tentu saja, Anda tetap harus 
memperhatikan kemampuan 
membayar tagihan nantinya.

Kedua, perhatikan jumlah li-
mit kartu kredit tersebut. Indah 
menuturkan, Anda bisa mem-
pertahankan kartu kredit yang 
memberikan limit paling besar 
bagi Anda. Biasanya bank me-
netapkan besar limit kartu kre-
dit ini berdasarkan pendapatan 
pemegang kartu kredit. Dengan 
limit yang besar, kartu kredit 
akan bermanfaat jika Anda ber-
ada dalam situasi mendesak 
dan butuh dana segera.

Ketiga, pilih kartu kredit 
yang paling sering Anda guna-
kan. Biasanya, jika Anda rajin 
bertransaksi dengan satu kartu 
kredit dan selalu tepat waktu 
membayar, bank tidak ragu 
memberi fasilitas seperti bebas 
biaya bulanan. 

Jadi, silahkan sesuaikan de-
ngan kebutuhan Anda. o

Memiliki 
rekening 
tabungan lebih 
dari empat buah 
akan menjadi 
kurang efektif.

Kiat Kocek
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