Menyiapkan Dana untuk Percantik Rumah Jelang Idul Fitri
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Hari Raya Idul Fitri akan tiba beberapa minggu lagi. Selain memakai pakaian baru, banyak pula dari kita yang menyambut Idul Fitri dengan
mendandani rumah sehingga terlihat baru dan enak dipandang. Ditambah lagi bagi Anda yang tinggal di wilayah Jabodetabek, akan dibuka
sebuah label toko furniture murah meriah ternama dunia berasal dari Swedia yang berlokasi di daerah Serpong, Tangerang. Pasti Anda
sudah tidak sabar untuk berbelanja keperluan interior dan furniture jelang Idul Fitri.
Idealnya kebutuhan penggunaan dana mempercantik rumah jelang Idul Fitri dipersiapkan dalam jangka waktu satu tahun sebelumnya.
Pengalokasian dana bisa dilakukan dengan cara menyisihkan dana setiap bulannya yang diambil dari pendapatan bulanan atau
dikombinasikan dengan pendapatan dari bonus atau Tunjangan Hari Raya (THR). Bila Anda belum mempersiapkan anggaran untuk
mempercantik rumah jelang Idul Fitri ini, Anda dapat menggunakan THR kali ini.
Besarnya angka anggaran tersebut masing-masing berbeda. Hal ini juga tergantung kepada selera dalam mempercantik seluruh rumah atau
hanya ruangan tertentu saja. Apakah yang akan dipercantik berupa perabotnya saja atau hanya dinding ruangan, misalnya melakukan
pengecatan pada dinding rumah dengan menggunakan jasa tukang cat akan menambah biaya dalam anggaran. Bila ingin berhemat pada
biaya jasa pengecatan tentunya dapat dilakukan sendiri. Tak lupa juga ada biaya untuk material dalam mempercantik rumah Anda jelang
Idul Fitri, perhitungkan secara seksama.
Berikut ini merupakan contoh anggaran yang dapat Anda persiapkan untuk Idul Fitri tahun depan:
Dana mempercantik interior sebesar Rp20 juta, penggunaan dana akan dilakukan pada satu tahun yang akan datang. Dana yang tersedia
saat ini Rp10 juta. Dengan asumsi inflasi rata-rata 8%, dana tersebut meningkat menjadi Rp21,6 juta pada tahun depan.

Berdasarkan perhitungan di atas, Anda dapat menabung dengan asumsi imbal hasil nol persen sebesar Rp966.667 setiap bulannya dari
pendapatan bulanan atau menyisihkan bonus sebesar Rp11.600.000.
Selamat berkreasi!
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