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Hari Raya

Hari Raya 
Natal akan 
segera tiba. 

Saatnya Anda 
dan keluarga 

berburu 
kebutuhan 

Natal.
MARTHAPURI DWI UTARI

I awal Desember seperti sekarang ini, pusat-pusat belanja telah meriah 
dengan dekorasi Natal yang membangkitkan antusiasme pengunjung untuk 
berbelanja kebutuhan hari raya. Seperti Johana Novianti, 28, atau yang akrab 
disapa Jo. Perempuan yang berprofesi sebagai jurnalis itu biasanya 
berbelanja kebutuhan seperti baju, sepatu, dan kebutuhan pe-
nampilan lain sejak sebulan hingga dua minggu sebelum 

Hari Natal. “Tapi, belanja makanan atau bahan-bahan 
untuk masakan saat Natal biasanya dicicil 1-2 minggu 

sebelum hari H untuk menghindari berjubelnya pengunjung 
di supermarket,” jelasnya. 
Namun, Jo mengatakan rencana tersebut tidak menjadi agenda 

rutin. Pasalnya, Jo tidak selalu merayakan Natal di Jakarta. Hal itu tentu 
saja akan berpengaruh pada bujet yang harus dikeluarkan untuk merayakan 

Natal karena adanya biaya mudik. Yang pasti, karena statusnya masih lajang, 
perencanaan keuangan untuk merayakan Natal pun menjadi lebih mudah. 

“Karena orangtua saya masih bekerja, THR yang saya dapat hanya untuk memenuhi 
kebutuh an pribadi. Selain itu, ada anggaran juga untuk membeli beberapa hadiah-hadiah kecil buat 
orangtua dan beberapa keponakan. Sisanya (THR) ditabung untuk bujet traveling di akhir tahun. 

Paling tidak saya anggarkan sisa THR di atas 20%-30% untuk ditabung,” papar Jo. 
Mike Rini Sutikno, perencana keuangan dari MRE Financial & Business 

Advisory, mengurai  kebutuhan hari raya. Menurutnya, aktivitas 
dalam perayaan Hari Natal terbagi menjadi empat bagian penting. 
Pertama, kaitannya dengan sajian makanan baik untuk makanan 
suguhan dan makanan hantaran. Kedua, kebutuhan akan penampil-

an, baik pribadi, maupun interior atau dekorasi rumah. Ketiga ialah 
kebutuhan untuk beramal dalam bentuk hadiah Natal, angpau, atau sum-

bangan ke tempat-tempat ibadah. Yang keempat ialah kebutuhan untuk mudik 
atau merayakan hari raya di tempat Anda tinggal sekarang. 

Setelah Anda mengetahui pembagian kebutuhan, langkah selanjutnya ialah menentukan 
bujet. Gunakan THR untuk memenuhi kebutuhan saat hari raya. Mike pun memberikan kebebasan da-

lam pembagian persentase tiap bagian.  “Yang jelas, Anda harus proporsional dalam membagi kebutuhan dengan 
bujet Anda. Biasanya, untuk charity memakan 10% dari THR Anda. Namun, alangkah baiknya bila Anda bisa 

menyisihkan minimal 10% dari THR untuk ditabung,” kata Mike. Hal itu tentu saja untuk 
menghindari kebobolan anggaran seusai hari raya. 

Rencanakan waktu yang tepat
Setelah Anda mengatur bujet atau anggaran untuk kebutuhan Natal, tentukan 

waktu yang tepat untuk berbelanja. Ingat, hindari belanja saat akhir pekan. Men-
jelang Natal, biasanya pusat perbelanjaan akan menggelar pesta diskon dan jumlah 

pengunjung pun bisa dipastikan akan lebih banyak daripada biasanya, terlebih di akhir 
pekan. 

Sebaiknya Anda mencicil untuk berbelanja kebutuhan Hari Natal. Berbelanja pakaian, sepatu, dan 
yang berkaitan dengan penampilan Anda serta hadiah-hadiah Natal untuk orang terdekat Anda saat hari raya 

sebaiknya dilakukan sebulan hingga dua minggu menjelang Natal. Begitu pula dengan dekorasi atau tampilan interior 
yang akan menghiasi rumah Anda, serta  makanan suguhan yang sifatnya tidak mudah basi seperti kue-kue kering. Untuk ma-

kanan yang mensyaratkan kondisi segar seperti daging, sayur, ataupun ikan, idealnya Anda berbelanja seminggu hingga tiga 
hari menjelang hari H. Selamat berbelanja!

Belanja Kebutuhan 

D

marthapuri@mediaindonesia.com
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Tandai B (benar) atau S (salah) pada setiap pernyataan di bawah ini.

1 Saya pergi ke mal ketika saya bersedih, bosan, atau kecewa.

2 Kebiasaan belanja memicu kon� ik dengan pasangan, teman, anak, 

atau orangtua.

3 Saya lebih suka membeli barang menggunakan kartu kredit 

daripada membayar tunai.

4 Belanja adalah hal yang sangat menyenangkan dan membuat saya 

merasa bebas.

5 Ketika pulang ke rumah membawa banyak kantong belanja, saya 

sering kali malu atau menyesal.

6 Saya suka menyembunyikan barang belanjaan saya dari keluarga 

atau suka berbohong soal harga barang yang saya beli.

7 Saya sering membeli barang yang sebenarnya tidak saya perlukan.

8  Saya sering memikirkan berapa jumlah uang yang saya punya, 

berapa utang saya, berapa jumlah uang yang saya harapkan.

9 Mal atau toko adalah destinasi rekreasi utama saya ketika sedang 

sendiri atau bersama teman-teman.

10  Masih banyak baju baru yang menumpuk di lemari dan gadget 

yang belum pernah saya gunakan.

11 Saya sering kalap dan gegabah ketika berbelanja, apalagi saat 

musim diskon.

12 Biarpun saya masih bingung bagaimana cara membayar cicilan 

kartu kredit, saya tetap gemar membeli barang-barang baru.

13 Saya sering kali menghabiskan uang belanja lebih banyak 

daripada bujet yang saya miliki.

14 Saya pernah berusaha menahan keinginan untuk 

membeli barang, tapi jarang berhasil.

Anda Termasuk Tipe Apa?
SELAMAT bagi Anda yang memiliki lebih dari delapan jawaban S, itu 

berarti Anda bisa membedakan mana barang yang harus Anda beli 

dan mana yang tidak. Anda juga konsisten dalam mengatur besarnya 

pengeluaran belanja. Namun, apabila lebih dari setengah jawaban Anda 

adalah B, jelas Anda tergolong shopaholic. Anda memiliki kesenangan 

atau hobi terhadap belanja, tapi kadang Anda merasa menyesal telah 

membeli barang-barang tersebut. Bila hampir semua jawaban adalah B, 

kategori shopaholic Anda sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi 

atau disebut compulsive shopping. 

Orang yang mengalami kecenderungan compulsive shopping, baik 

perempuan maupun laki-laki, merasa berbelanja merupakan suatu 

kewajiban. Masalah memiliki bujet atau tidak, bukan menjadi hambatan 

untuk tidak berbelanja. Nah, sebelum kecenderungan ini makin 

menjadi-jadi, simak beberapa tips berikut ini.

1Jangan bawa kartu kredit atau debit Anda ketika pergi ke mal. 

Siapkan uang tunai secukupnya. 

2Bila melihat barang yang disukai di etalase, tahan diri untuk 

Anda untuk tidak langsung membeli. Sebaiknya minta pelayan 

toko agar menyimpannya untuk Anda, sementara itu Anda 

bisa menjauh dan berpikir apakah Anda benar-benar ingin membeli 

barang itu.

3Tulis rincian anggaran belanja di atas kertas, dan 

buat daftar pengeluaran harian. Ini membantu 

Anda untuk mengetahui ke mana setiap rupiah 

Anda pergi. 

4 
Bila sudah terjebak dalam utang kartu kredit, 

ada baiknya Anda melakukan konseling dengan 

credit-counseling agency, karena mereka bisa 

membantu Anda mencari jalan keluar untuk melunasi utang 

kartu kredit. Selain itu, konsultasikan juga masalah pengaturan 

anggaran Anda agar tidak selalu besar pasak daripada tiang. 

5Jangan pergi ke mal seorang diri. Ajaklah 

teman atau saudara yang bisa berhemat 

dalam berbelanja, supaya mereka bisa 

memberi saran dan pandangan lain ketika 

keinginan belanja Anda tidak terkontrol.
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3 Saya lebih suka membeli barang menggunakan kartu kredit 
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5 Ketika pulang ke rumah membawa banyak kantong belanja, saya 

sering kali malu atau menyesal.
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Are You a
Shopaholic?

Setiap orang punya kebutuhan untuk berbelanja, 

tapi tingkatannya berbeda-beda. 

Uji kebiasaan berbelanja Anda, dan temukan hasilnya. 

Anda termasuk tipe pembelanja yang seperti apa sih?
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Sudah Mampukah Anda Membeli

Mobil bukan 
lagi barang 

mewah di 
Indonesia. 

Namun 
tahukah Anda 

cara aman 
membeli 

mobil tanpa 
membahayakan 

rencana 
keuangan 

Anda?

bukan 
barang

h di

Mobil?
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uruknya 
fasilitas angkutan 
umum di banyak kota di 
Indonesia menyebabkan 

kebutuhan mobil pribadi kian meningkat. 
Namun jangan sembarangan membeli. 
Menurut Aidil Akbar, perencana keuangan, 
ada beberapa pertanyaan yang harus Anda 
jawab sebelum membeli mobil baru.

Mampu atau tidak?
Aidil mengatakan bahwa sebelum 

seseorang mengambil keputusan untuk 
membeli mobil baru, ia harus yakin terlebih 
dahulu bahwa ia mampu. Ketika kita 
membeli mobil pengeluaran tak berhenti 
sampai di situ saja. Komponen terberat dalam 
membeli mobil baru adalah dana yang harus 
dikeluarkan untuk biaya operasional dan 
perawatan.

Ada lima biaya yang harus dikeluarkan 
seseorang ketika memutuskan untuk 
membeli mobil. Pertama, biaya untuk bahan 
bakar yang kini tak lagi murah. Apalagi jika 
mobil yang dibeli tidak bisa menggunakan 
bahan bakar bersubsidi sehingga biaya yang 
dibutuhkan akan lebih besar lagi. ”Pemilik 
mobil bisa menghabiskan Rp500 ribu hanya 
untuk mengisi bahan bakar jenis pertamax, 
tergantung tangki mobilnya. Kalau cc mobil 
besar, bahan bakarnya bisa habis kurang dari 
sepekan. Artinya per hari menjadi Rp100 
ribu-Rp150,” ujar Aidil. Hal kedua yang 
harus diperhitungkan adalah biaya parkir, 
terutama untuk pekerja yang biaya parkirnya 
tidak ditanggung kantor. Jika berkeputusan 
untuk mengambil parkir langganan pun harus 
dilihat biaya yang ditawarkan. Selanjutnya 
yang  harus masuk biaya perencanaan adalah 
dana untuk membayar tol. Dua biaya terakhir 
adalah biaya untuk STNK dan 
servis berkala 

dari 
servis bulanan 
sampai tiga bulanan yang tidak 
murah.

Aidil tidak mempermasalahkan semahal 
apa mobil yang dibeli karena masalah belum 
timbul saat pembelian, tapi ketika harus 
merawatnya. “Mau beli Alphard seharga 
Rp1,5 miliar tidak masalah. Tapi sanggup 
tidak mereka? Mobil itu jenis yang memiliki 
cc besar dan tidak bisa memakai jenis bensin 
murah,” lanjut Aidil kembali. 

Kredit atau tunai?
Sebelum memutuskan untuk membeli mobil 

secara tunai atau kredit, mari pertimbangkan 
beberapa hal berikut. Jika seseorang mau 
membeli mobil dengan sistem kredit, jumlah 
utang itu harus masuk ke maksimum utang, 
yaitu 30% dari penghasilan. “Persentase 
tesebut menunjukkan ambang total utang. 
Jika seseorang berpenghasilan Rp5 juta, dia 
hanya boleh memiliki total utang sebesar 30% 
dari penghasilannya, yaitu Rp1,5 juta. Jika 
sebelumnya dia sudah memiliki utang KPR 
sebesar Rp1,2 juta, idealnya dia hanya boleh 
memiliki cicilan kendaraan sebesar Rp300 
ribu,” tambah Aidil.

Aidil juga menyarankan agar kredit yang 
diambil bisa menjadi utang produktif, yaitu 
utang yang bisa menaikkan nilai barang. 
Misalnya, membeli mobil-mobil yang nilai 
jualnya justru semakin meningkat seperti jenis 
mobil keluarga. Pilih juga mobil yang bisa 
memberikan pemasukan seperti disewakan 
atau untuk mobil antar jemput. 
“Jika seseorang 

bisa 
memastikan 
dia menjalankan sistem tersebut, dia 
boleh membeli mobil secara kredit. Kalau tidak 
bisa juga, lebih baik tidak membeli mobil,” 
tegas Aidil.

Pilih mobil yang mana?
Mobil dibedakan menjadi tiga jenis, 

berdasarkan benua tempat diproduksinya 
yaitu benua Amerika, Asia, dan Amerika. 
Mobil yang diproduksi di Benua Eropa 
memiliki kelebihan berupa kualitas di atas 
rata-rata jenis mobil lain, seperti mesin yang 
kuat dan harga tinggi. Kelemahannya satu, 
harga jual yang rendah. “Tiga bulan setelah 
dibeli, harga jual bisa turun sampai 20%. 
Sementara mobil-mobil Jepang yang laku di 
pasaran bisa jadi harganya naik,” ujar Aidil. 
Berbeda dengan mobil Asia, seperti Avanza 
yang ketika pertama kali dijual hanya seharga 
Rp80 juta. Namun, sekarang harga jual 
barunya bisa mencapai angka Rp180 juta.  

Alternatif lainnya adalah dengan membeli 
mobil bekas yang harganya pasti jauh 
lebih murah. Namun Aidil mengingatkan, 
sebaiknya belilah mobil bekas yang belum 
terlalu lama digunakan pemiliknya, 
setidaknya berkisar 3-5 tahun. Cermati juga 
untuk mobil-mobil Eropa yang sudah 
dipakai lebih dari lima 
tahun, 

karena 
masa pemakaian 
maksimal mobil Eropa hanya sampai 
di tahun kelima. “Jika sudah lewat dari lima 
tahun, pemilik baru harus mengganti mesin 
dan komponen mobil secara keseluruhan. 
Dan biaya penggantiannya cukup tinggi.”

Untuk mobil Jepang,  kemungkinan turun 
harga tidak terlalu jauh, hanya sekitar 5%-
10%. Selain mempertimbangkan harga, kita 
juga harus memperhatikan cara pemakai lama 
merawat mobilnya, termasuk cara merawat 
interior mobil dan menjaga kebersihannya. 
Lihat juga sudah berapa kilometer jarak 
tempuh mobil tersebut. Jangan ragu juga 
untuk pergi bersama tim mekanik untuk 
memeriksa kondisi mesin ketika akan 
membeli mobil bekas. Kecuali, jika Anda 
merupakan tipe orang yang gemar berganti-
ganti mobil. Itu bukan masalah jika Anda 
berganti mobil bekas setiap dua tahun sekali. 
(Y-3) 
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