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Semu
ua orang paasti memilik
ki alasan sam
mpai mereka memutusk
kan untuk b
berutang. Seebagian besaar yang mem
mutuskan
beru
utang adalah
h golongan yang
y
“terpak
ksa melakuk
kannya”.
Alasa
an yang seriing timbul antara
a
lain: tidak memiiliki uang ca
ash untuk m
membeli sesu
uatu atau kaarena susah
h untuk
disip
plin menabu
ung. Dengan
n memiliki u
utang, dia teerpaksa harrus menyisih
hkan secara
a rutin dari p
penghasilan
n
bulan
nannya.
Melihat kondisi di atas, mu
uncul pertan
nyaan “apak
kah setiap orrang boleh b
berutang? Apakah
A
utan
ng kita produ
uktif?
Apak
kah utang kiita itu keing
ginan atau k
kebutuhan?””
Begin
nilah jawab
bannya:
KEM
MAMPUAN
N
Setia
ap orang yan
ng akan mem
mutuskan b
berutang ten
ntunya haru
us melihat ap
pakah dia mampu
m
melaakukan pem
mbayaran
cicila
an yang diam
mbil dari peenghasilan b
bulanan. Persentase yan
ng baik adalah sebaikn
nya tidak leb
bih besar darri 35
perseen penghasiilan bulanan
n, atau yang
g biasa kita sebut denga
an Debt Servvice Ratio. Lebih
L
dari ittu dikhawattirkan akan
mengganggu casshflow bulanan, karenaa persentasee penghasila
annya sebag
gian besar untuk memb
bayar kewajiiban
utan
ngnya.
Kom
mposisi utang
g terhadap aset
a pun perlu diperhattikan. Totall utang yang
g baik, tidak
k lebih besarr dari kepem
milikan
asetn
nya (Liquid and Non Liiquid Asset)). Persentasee yang baik adalah mak
ksimum 50 persen
p
dari aset yang dimiliki,
d
atau biasa kita ssebut dengan Debt To A
Asset Ratio.
Jika kedua rasio
o diatas suda
ah bisa kita penuhi, ma
aka bisa dibilang kita bo
oleh berutan
ng. Namun perlu kita tiinjau pula
perta
anyaan di baawah ini.
JEN
NIS UTANG
G
Seba
aiknya semu
ua bentuk uttang yang diimiliki haru
uslah produk
ktif. Artinyaa, memiliki nilai
n
manfaaat atau massa pakai
yang
g sesuai dengan masa waktu
w
pembaayarannya. Sebagai con
ntoh, mengaambil cicilan
n rumah dallam bentuk KPR untuk
jangk
ka waktu 15
5 tahun masih wajar, kaarena masa pakai
p
rumah
h biasanya llebih dari 15
5 tahun.
Banyyak yang akh
hirnya mem
mutuskan un
ntuk berutan
ng demi hall yang kuran
ng produktiff, atau masaa pakainya lebih
singk
kat daripadaa jangka wa
aktu pembayyaran hutan
ngnya. Conto
oh: mengam
mbil cicilan handphone
h
selama 2 ta
ahun, untuk
k
masa
a pakai yang
g cenderung
g singkat. In
ni biasanya terpengaruh
t
h model terb
baru yang akan keluar.
Jika utang yang diambil tid
dak produktiif, manfaat yang
y
diterim
ma tidak akaan sepadan.. Barang yan
ng dimiliki dari
d
beru
utang pun biiasanya tida
ak terpakai.
KEINGINAN v
vs KEBUTUHAN
Kein
nginan dan k
kebutuhan itu
i bertolak belakang. Belum
B
tentu
u keinginan k
kita adalah suatu kebuttuhan. Serin
ng kali
keing
ginan kita p
paksakan da
an anggap seebagai kebu
utuhan.
Akhiirnya banyaak keinginan
n yang dibeli dengan beerutang, sam
mpai tagihan
n kartu kred
dit membeng
gkak hanya untuk
mengikuti tren, contohnya gadget. Gad
dget lama masih
m
sangatt bagus dan fungsional namun sem
mua itu terka
alahkan
oleh keinginan m
memiliki ga
adget terbaru
u yang seda
ang tren den
ngan berutan
ng. Menjadii "trendi" keemudian tid
dak relevan
jika ternyata
t
kita tidak mam
mpu membaayarkan cicilan hutang setiap bulan
nnya.
Kead
daan di atass bisa disiasa
ati dengan m
membuat reekening untu
uk tujuan yaang lebih sp
pesifik dan tterpisah darri rekening
peng
geluaran seh
hari-hari. Allokasikan seebagian uan
ng khusus un
ntuk memen
nuhi keingin
nan pribadii kita, yang dapat
d
digunakan apab
bila jumlah uang
u
di dalaamnya cuku
up untuk dib
belanjakan. Jika dananyya belum m
mencukupi, maka
m
belum
m
dapa
at digunakan
n. Paling tid
dak kita mem
miliki tujuan
n dibuatnya
a rekening teersebut.
Deng
gan langkah
h tersebut maka
m
kita daapat mengen
ndalikan kem
mana larinyya uang dan utang kita, apakah uta
ang kita
akhirrnya menjad
di sesuatu yang
y
produk
ktif, dan apa
akah kita beerutang men
ngikuti keing
ginan atau k
kebutuhan.
Selam
mat berhitu
ung dan akhirnya memu
utuskan apa
akah kita pa
antas dan peerlu untuk berutang.
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