Siasat Menyiapk
kan Dana Darurat
D
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Apa yang And
da lakukan saat ada
a kerabat yang mem
merlukan dana untu
uk biaya berobat? Mampukah
M
Anda membantunya?
m
Baga
aimana jika ternyatta hal
tersebut meniimpa diri Anda atau
u anak sendiri? Ma
ampukah Anda men
nyiapkan dananya??
Disinilah penttingnya bagi kita un
ntuk memiliki dana
a darurat. Dana darrurat dapat diguna
akan untuk kondisi darurat lainnya, seeperti dana untuk berjagab
jaga jika terkeena PHK dari perussahaan maupun sek
kedar up-grade ke kelas
k
kamar yang leebih nyaman saat harus
h
dirawat di rum
mah sakit.
Berapa besarn
nya dana darurat ya
ang harus dipersiap
pkan? Jawabannya
a tergantung pada ju
umlah tanggungan
n yang Anda miliki.
Berikut ini adalah detailnya :

Setelah tahu berapa
b
besar dana yang
y
harus Anda siiapkan, berikut ini langkah-langkah
l
untuk mempersiapk
kan dananya:
1. Buatlah daft
ftar aset lancar yang
g dimiliki. Aset lancar adalah aset yan
ng dapat dicairkan dalam
d
waktu cepatt seperti tabungan, deposito, emas, da
an
reksadana. Ru
umah dan mobil tid
dak termasuk, karena butuh waktu un
ntuk menguangkann
nya (menjual).
2. Buatlah dafftar pengeluaran bu
ulanan keluarga, teermasuk di dalamnyya adalah pembaya
aran cicilan utang setiap bulannya.
3. Tentukan besarnya
b
dana daru
urat yang diperlukan
n berdasarkan tabeel di atas. Misalnya
a, untuk pasangan menikah
m
dengan 1 anak,
a
pengeluran
bulanannya Rp5
R juta, berarti seh
harusnya keluarga tersebut
t
punya dan
na darurat sebesar Rp45
R
juta (9 X Rp5
5 juta).
4. Alokasikan sebagian aset lancar Anda untuk dan
na darurat.
Setelah mengeetahui besarnya da
ana darurat, harus ditempatkan
d
diman
nakah dana daruratt tersebut? Berikut ini beberapa altern
natif penempatan dana
d
darurat :
1. Tabungan
2. Deposito
3. Emas
4. Reksadana pasar uang
5. Reksadana pendapatan tetap
6. Reksadana campuran
Dari beberapa
a alternatif penemp
patan dana darurat di atas, standar miinimum untuk kom
mposisi dana darura
at adalah: sebesar 1 kali pengeluaran bulanan
b
harus dalam bentuk
b
tabungan. Selebihnya
S
bisa men
nyesuaikan dengan
n aset lancar yang teelah dimiliki. Misallnya, jika ternyata saat ini sudah mem
miliki
emas maupun
n deposito, itu pun bisa
b Anda alokasik
kan untuk dana darurat.
Menghitung dana
d
darurat tentu lebih
l
mudah dari pada
p
mengalokasikannya. Kondisi paling ideal tentunya adalah dana darura
at bisa terpenuhi seebelum
mencapai tuju
uan keuangan lainn
nya. Jika ternyata masih
m
terlalu berat untuk mencapai ko
ondisi ideal tersebu
ut, janganlah berpu
utus asa. Sepanjang
g Anda
bisa menyisih
hkan sebesar 2-3 ka
ali pengeluaran bula
anan untuk dialoka
asikan sebagai dana
a darurat dan ada penambahan
p
secara
a rutin, baik secara
a
bulanan maup
pun tahunan, itu ju
uga masih baik untu
uk dilakukan. Sehin
ngga jika terjadi ko
ondisi darurat, Anda tidak harus meng
gorbankan dana
pendidikan an
nak maupun dana untuk
u
tujuan keuan
ngan lainnya.
Selamat menyyiapkan dana darurrat.
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