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Your Money-

Ingin tahu kecocokan Anda dan pasangan dalam keuangan? klik 
Findyourmoney.com dan isi kuisnya

family money & kids

Tahukah Anda, kebiasaan Anda 
dalam mengelola keuangan 
kemungkinan besar akan Anda 
turunkan kepada si kecil? Coba 
identifi kasi money-personality 
Anda dan cari tahu cara 
mengatasinya: 

Pelindung
Aksi Anda: Si kecil mungkin 
tidak punya baju dengan merk 
terkenal di lemarinya, karena 
Anda selalu menyimpan uang 
untuk kepentingan masa depan. 
Menurut Brad Klontz, Psy.D., 
penulis buku Mind Over Money, 
sikap Anda sudah seperti tupai 
yang menyiapkan persediaan 
makanan di musim dingin. Anda 
pun berusaha sekali untuk selalu 
berhemat untuk kepentingan 
masa depan, tapi jadi kesulitan 
sendiri untuk bersenang-senang 
di masa kini.
Strategi selanjutnya: 
Anda memang jadi memiliki 
simpanan uang dan mungkin 
hanya sedikit cicilan utang. 
Bagus! Tapi, jangan sampai Anda 
terlalu mudah tergoda untuk 
memilih bentuk investasi yang 
menawarkan keuntungan tinggi. 
Pilihan tabungan seperti deposito 
atau tabungan berjangka 
mungkin akan membantu Anda 
menyiapkan kebutuhan di masa 
depan. Cobalah juga untuk lebih 
santai menikmati masa kini. 
Si kecil juga membutuhkan 
kesenangan di masa kecilnya, lho.

Anda mengira masalah keuangan hanya tentang 
jumlah uang? Coba pikir lagi, yuk!

Penghindar
Aksi Anda: Anda akan 
melakukan apa pun! Asal tidak 
berhubungan dengan uang, 
khususnya menghadapi urusan 
pembayaran rekening setiap 
bulan. Sungguh, Anda lebih baik 
membenamkan diri di tumpukan 
boneka si kecil daripada harus 
mengurus tagihan yang datang 
setiap bulannya. Anda merasa 
tidak ahli dalam mengurusnya, 
terlalu lelah, atau tidak kuat 
memikirkan satu urusan lagi di 
kepala. 
Strategi selanjutnya: 
Beruntunglah Anda hidup di 
zaman tersedianya layanan mobile 
dan internet banking. Hampir 
semua proses pembayaran 
pun dapat dilakukan dengan 
transfer saat ini. Bank besar 
umumnya juga memberikan 
layanan yang memudahkan Anda 
dalam pembayaran rekening, 
seperti listrik, air, telepon, dll. 
Berbicaralah dengan customer 
service bank Anda, untuk mencari 
tahu layanan pembayaran apa 
yang bisa bank bantu, dan cara 
mendaftarkan diri kepada layanan 
internet atau mobile banking. 

Personality
oleh Gita Chandra R.
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family money & kids

Kumpulkan juga semua surat tagihan 
Anda dalam satu tempat. Kemudian, 
pilih satu tanggal dalam satu bulan, 
untuk membayar semua tagihan 
Anda. Bila perlu buat juga jadwal jam 
melakukan kegiatan pembayaran ini. 
Berencana menabung untuk keperluan 
di masa depan? Tabungan berjangka bisa 
menjadi pilihan Anda. Jenis tabungan 
seperti ini membantu Anda menyisihkan 
uang secara otomatis untuk ditabung 
dalam rentang waktu tertentu. Semua 
mudah, bukan? 

Pemboros
Aksi Anda: Andalah pengelola 
keuangan di keluarga Anda. Masalahnya, 
setiap uang yang Anda dapat akan 
segera hilang begitu saja. Menurut Joe 
Duran, CEO United Capital Financial 
Advisers, tipe orang seperti ini mencoba 
menikmati hidup saat ini, dan seolah 
tidak mau memikirkan masa depannya 
dulu. Bahayanya, kebiasaan ini bisa 
membuat Anda terlibat masalah di 
kemudian hari.
Strategi selanjutnya: Bila Anda 
terjebak dalam utang, segeralah keluar 
dengan berhenti berutang (ya, tinggalkan 
kartu kredit Anda). Butuh dorongan? 
Cari teman yang bisa menjaga Anda 
untuk tidak liar dalam menggunakan 
uang. Mulailah rajin membuat catatan 
pengeluaran keuangan sehari-hari, 
bahkan untuk segelas es kopi pun. 
Minta juga anggota keluarga Anda 
untuk melakukannya, atau memberi tahu 
Anda saat mereka mengeluarkan uang. 
Buat laporan keuangan yang rapi setiap 
minggunya untuk mengetahui seberapa 
banyak uang yang Anda habiskan, apa 
pengeluaran terbesar Anda, dan berapa 
banyak uang yang bisa Anda tabung.

‘Menunggu’. Itulah yang 
orang tua perlu tanamkan 
kepada anak dalam 
mengenalkan keuangan. 
Menurut Beth Kobliner, 
penulis Get A Financial Life, 
anak harus mengerti bahwa 

mereka harus menunggu 
untuk mendapatkan 
sesuatu. Ingatkan mereka 
dengan cara sederhana. 
Mulai dari menunggu 
giliran bermain ayunan, 
hingga mengantre tiket 

masuk ke taman hiburan. 
Anda bisa memasukkan 
konsep bahwa terkadang, 
untuk mendapatkan 
sesuatu, ia harus 
mengumpulkan uang dan 
menunggu hingga cukup.

Belajar MemilihBelajar Memilih

Indahnya Menunggu

Biasa membelikan produk mahal, 
dibandingkan produk alternatif 
yang lebih murah? Si kecil belum 
sekritis  Anda untuk mengerti mana 
makanan yang sehat, mana 
mainan yang mendidik, atau mana 
baju yang nyaman. Yang ia tahu, 
bila ada produk yang memasang 
tokoh kartun idolanya, maka ia 
harus membelinya. Masalahnya, 
produk dengan promosi besar 
seperti ini memiliki harga jual 
yang lebih mahal pula. Padahal, 
kebutuhan si kecil sebenarnya 
bisa terpenuhi dengan merk lain 
dengan harga yang lebih murah. 
Penghematan pun sebenarnya bisa 
Anda lakukan dan simpan untuk 
kebutuhan lainnya. Contoh, si kecil 
ingin kaus bergambar karakter 
kartun favorit seharga Rp250.000. 

Sedangkan kaus dengan bahan 
dan warna yang sama dari merk 
lain hanya memasang harga 
Rp95.000. Satu baju mungkin bukan 
masalah bagi Anda. 

Namun, bayangkan bila Anda 
terbiasa memilih produk dengan 
harga yang lebih mahal, berapa 
banyak uang yang sebenarnya 
bisa Anda simpan untuk biaya 
pendidikan si kecil? Biasakan diri 
untuk tidak fanatik terhadap satu 
merk mahal. Hal ini bisa membuat 
anak berpikir bahwa hanya merk 
tersebutlah yang pantas untuk 
dibeli. Coba ajarkan ia batasan 
harga yang Anda beri untuk 
membeli produk yang ia inginkan. 
Si kecil tidak hanya terbiasa berpikir 
mengelola keuangannya, tapi 
Anda juga bisa berhemat.
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