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Siapa yang tidak ken
nal kartu kreditt? Kebanyakan orang, terutam
ma di kota besarr di Indonesia, menggunakan kartu ini. Bahk
kan ada yang memiliki
m
4
sampa
ai 5 kartu. Reko
ornya, pada sallah satu acara d
di Surabaya, say
ya pernah bertemu peserta yaang menunjukk
kan bahwa dia m
memiliki 23 ka
artu kredit. Tak
k
ada ya
ang salah dengaan itu. Selama Anda menggun
nakannya deng
gan bijak, kartu
u kredit bisa meenjadi sangat beerguna.
Saya mencintai
m
kartu
u kredit, namun
n ada kalanya ssaya bisa kesal dengan produk
k yang satu ini.. Apalagi jika mendengar
m
ceritta dari klien ata
au orang di
sekita
ar saya tentang bagaimana meereka memiliki utang kartu kredit berkepanja
angan. Well, beeen there, donee that. In my da
arkest momentt around 3
years ago. Uang bon
nus tahunan say
ya pernah num
mpang lewat karrena harus mellunasi utang kaartu kredit.
Saya tidak
t
terlalu suk
ka belanja. Uta
ang itu menumpuk lebih karen
na ketidakpedu
ulian saya. Sayaa sering lupa mengajukan
m
klaiim untuk perjalanan dinas,
menja
amu klien, dan tagihan telepon seluler kanto
or. Saya juga meeremehkan jum
mlah bunga yan
ng harus dibaya
ar akibat adanyya tagihan mengendap
terseb
but hingga akhiirnya membeng
gkak. Tak satu p
pun dari teman
n saya waktu itu
u yang mengerrti cara kerja ka
artu kredit dan hampir semua
a orang yang
saya kenal
k
punya tag
gihan mengend
dap.
Saya tersadarkan
t
kettika mulai men
ngenal perencan
naan keuangan
n dan belajar mengenai
m
investasi. Waktu itu bunga
b
kartu krredit yang palin
ng sering saya
gunak
kan adalah 3% p
per bulan, mak
ka setahun sebeesar 36%. Dan saya
s
PASTI ken
na bunga ini seelama masih meempunyai tagih
han mengendap
p.
Nah, ketika
k
berinvesstasi, saya meng
ggunakan asum
msi imbal hasil produk investa
asi, dan yang p
paling tinggi (ag
gresif) yaitu 25% per tahun. Karena
K
ini
asumssi, maka tercap
pai atau tidakny
ya, tergantung p
pada banyak seekali faktor sep
perti kondisi paasar saham, kea
andalan manajeer investasi darri produk yang
digunakan, makro ek
konomi Indoneesia secara keseeluruhan, dan tentunya
t
doa.
Namu
un bank penerb
bit kartu kredit akan tetap men
ngenakan bung
ga dan biaya laiinnya walaupun saya berdoa dan
d memohon dengan rajin agar
a
mereka
berbaik hati melupak
kan tagihan say
ya. Sehingga, tiidak ada gunan
nya berinvestassi bila ternyata ada kebocoran sangat besar d
dalam keuangan
n saya yaitu
beban
n bunga kartu k
kredit ini.
Hing
gga saat ini, sa
aya masih me
emiliki 3 karttu kredit. Da
an berikut ada
alah beberap
pa alasan ken
napa saya mas
sih memakaiinya:
1. Saya tidak harus m
membawa uang
g tunai dalam ju
umlah besar kee mana-mana walaupun
w
haruss melakukan tra
ansaksi misalnyya membeli barang
elektrronik atau gadg
get terbaru.
2. Sayya bisa mendap
patkan free upsiize di kedai kop
pi langganan ya
ang belakangan
n mulai terasa sseperti kantor kedua.
k
3. Karrena saya adalaah karyawan ya
ang hanya punyya waktu luang pada akhir min
nggu, maka dap
pat hemat tikett nonton dengaan program buyy one get one
free.
4. Karrtu kredit bisa b
berfungsi sebag
gai alat tracking
g yang dapat diiandalkan kareena semua tagih
han (listrik, teleepon, televisi b
berlangganan), internet,
telepo
on seluler dan b
belanja bulanan
n saya tercantu
um dengan jelass dalam lembarr tagihan.
5. Kettika berbelanja online, kartu kredit
k
adalah m
metode pembaya
aran yang palin
ng efektif.
6. Pen
nggunaan kartu
u kredit yang biijaksana nantin
nya dapat mem
mbantu saya meengajukan kred
dit jangka panja
ang seperti KPR
R atau KPA.
Namu
un seperti sa
aya bilang, it’ss a love-hate reelationships, da
an ini alasan saya tak suk
ka kartu krediit:
1. Karrtu kredit saya sselalu membeb
bankan biaya taahunan dan barru setuju untuk
k menghilangkaan biaya ini kalau saya mengaancam akan menutup kartu
atau setuju
s
untuk beerbelanja denga
an jumlah terteentu pada perio
ode tertentu.
2. Barrisan petugas caall centre denga
an kecepatan k
komunikasi ratu
usan kata per menit
m
sehingga susah sekali un
ntuk menghenttikan mereka berbicara
b
tentan
ng pinjaman tambahan, asura
ansi atau tawaraan lainnya.
3. Perrusahaan penerrbit kartu krediit sering sekali m
mengubah syarrat dan ketentu
uan dan tidak p
pernah memasttikan saya meng
getahui atau mengerti
m
perub
bahan tersebut. Mereka kreatiff sekali melaku
ukan inovasi produk, bundling
g dengan maskapai penerbang
gan tertentu un
ntuk mendapattkan tiket
murah
h, berbagai taw
waran potongan
n harga di resto
oran atau merch
hant favorit, sehingga membu
utuhkan tekad ekstra
e
keras bu
uat saya untuk menghindari
m
peran
ngkap halus ini.
4. Perrhitungan bung
ganya begitu rumit. Tidak ban
nyak yang meng
getahui bahwa bunga
b
kartu krredit dikenakan
n secara harian, dan selama Anda
A
masih
punya
a tagihan meng
gendap, selama itu pula seluru
uh transaksi aka
an diikutkan da
alam perhitung
gan bunga. Termasuk transak
ksi yang Anda la
akukan tahun
lalu.
5. Sayya tidak pernah
h berhasil mend
dapatkan baran
ng yang saya ing
ginkan ketika melihat
m
katalog
g poin rewards mereka.
m
6. Wa
alaupun saya su
udah menjadi nasabah
n
merekaa selama lebih dari
d lima tahun
n dan tidak perrnah lupa memb
bayar tagihan, perusahaan ka
artu kredit
tidak pernah
p
absen m
mengirimkan ta
agihan atau meenghubungi den
ngan berita bah
hwa mereka meenghapus semu
ua utang pada b
bulan itu.
That’ss my story. So, how’s your rellationship with
h your credit ca
ards?
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