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Playing Budget
Sudah bukan masanya menjadi konsumen impulsif.

Pahami prinsip pengelolaan anggaran agar tidak asal berbelanja, tapi menyesal di kemudian hari.

ngatkah Anda 

pada adegan saat 

tokoh Rebecca 

Bloomwood (Becky) 

dikejar-kejar penagih utang 

bernama Derek Smeath dalam 

� lm Confession of A Shopaholic 

(2009)? Dalam cerita itu, Becky 

si penggila belanja akhirnya 

mengalahkan egoismenya dan 

menggelar garage sale koleksi 

barangnya demi terbebas dari 

lilitan utang kartu kredit.

Di kehidupan nyata, hal serupa 

mudah ditemui di sekitar kita. 

Nindya Widyaningrum, 28, 

seorang karyawati bank swasta 

berbagi pengalamannya. “Dulu 

saya pernah memiliki 13 kartu 

kredit dari bank yang berbeda. 

Plafon kreditnya mencapai Rp8 

juta,” ujarnya.

Tanpa disadari, kemudahan 

transaksi dengan kartu kredit 

membuatnya lupa diri. Akibatnya 

tagihan melonjak. “Akhirnya 

saya dan suami sepakat melunasi 

lalu menutup semua kartu 

kredit. Sekarang, kami anti 

menggunakan kartu kredit dan 

tidak punya satu pun,” tegas 

Nindya. 

Nindya belajar banyak dari 

pengalaman pahitnya. Kini, ia 

benar-benar hanya mengandalkan 

pendapatan dari gaji untuk 

memenuhi kebutuhan rumah 

tangganya. 

Disiplin pada anggaran

Pengalaman Becky dan Nindya 

menjadi cermin kesalahan dalam 

pengelolaan keuangan. Untuk 

menghindari kebobolan anggaran 

seperti yang terjadi pada Becky 

dan Nindya, dibutuhkan 

perencanaan keuangan yang 

komprehensif. Menurut Aidil 

Akbar Madjid, perencana 

keuangan dari Akbar Financial 

Check Up, pada dasarnya 

mengatur anggaran keluarga 

tidak sulit. “Anggaran bulanan 

biasanya terdiri dari 25%-40% 

dari pendapatan per bulan 

untuk biaya hidup, 30% untuk 

membayar cicilan atau utang, 

10%-20% untuk transportasi 

dan sisanya dialokasikan untuk 

investasi atau kebutuhan di 

waktu luang. Dalam hitungan 

saya, biaya hidup di Jakarta per 

satu orang sekitar Rp2 juta setiap 

bulan,” kata Akbar. 

Namun pada prakteknya, kerap 

ditemui anggaran terbesar justru 

habis untuk kebutuhan waktu 

luang atau gaya hidup, seperti 

hiburan, belanja, atau jalan-jalan. 

“Sebenarnya anggaran untuk 

kebutuhan waktu luang 

akan saling tarik dengan 

investasi kita. Seseorang 

harus memilih 

seberapa porsi sisa 

anggaran dari total 

pendapatan yang 

akan dibelanjakan 

untuk kebutuhan 

waktu luang, 

dan porsi untuk 

investasi,” jelas 

Aidil. 

Untuk itu, kebijakan tiap orang 

akan berbeda saat membelanjakan 

kebutuhan gaya hidup dengan 

kebutuhan investasi. Yang 

terpenting, jangan korbankan 

investasi yang bersifat jangka 

panjang demi keinginan untuk 

memenuhi kebutuhan waktu 

luang yang sifatnya sementara. 

Pilih yang terbaik

Kebutuhan gaya hidup telah 

melekat pada kehidupan kaum 

urban. Aidil menegaskan, “Saya 

lebih menekankan belanja gaya 

hidup sebagai investasi. Anda 

bisa menahan belanja demi 

membeli barang 

yang 

lebih bagus, meskipun harganya 

lebih tinggi.” 

Ilustrasinya, setiap bulan 

wanita mengeluarkan uang 

Rp300 ribu-Rp500 ribu untuk 

belanja baju, sepatu, dan tas 

dengan merek dan kualitas 

biasa-biasa saja. Padahal, bila 

diakumulasikan akan ada Rp4 

juta-Rp6 juta yang habis dalam 

setahun atau ada 12 produk 

menengah hasil belanja Anda. 

Padahal, kalau saja Anda mau 

menahan nafsu belanja, uang Rp4 

juta–Rp6 juta tadi, bisa digunakan 

untuk membeli produk dengan 

merek dan kualitas yang jauh 

lebih baik serta lebih mahal 

meskipun lebih sedikit.  

Mengapa demikian? Aidil 

menambahkan, pola ini 

sebenarnya berguna untuk 

mengendalikan diri agar tidak 

perlu berbelanja setiap bulan. 

Lagi pula, untuk beberapa 

merek fesyen tertentu 

khususnya merek-merek kelas 

atas seperti Louis Vuitton, 

Hermes, dan Chanel, produk 

dari tangan kedua saja masih 

bisa dijual senilai 80% 

dari harga barunya. Ketika bosan 

dengan produk tersebut, Anda 

masih bisa menjualnya kembali 

dengan harga yang masih tinggi. 

Itulah yang disebut belanja 

sebagai investasi.

Namun, hal itu tidak berlaku 

ketika Anda berbelanja produk 

elektronik atau gadget--yang 

sering mengganggu anggaran. 

Pastikan Anda membelinya 

karena kebutuhan dan fungsi, 

bukan sekadar mengejar gengsi. 

Lebih baik, beli produk gadget 

dengan teknologi terbaru, 

tapi tahan lama hingga masa 

penggunaan maksimal. 

Misalnya, lebih baik Anda 

membeli smartphone dengan 

teknologi terbaru dengan harga 

yang lebih malah, tapi Anda 

yakin bisa menggunakannya 

dalam kurun waktu tiga tahun. 

Untuk produk elektronik atau 

gadget tidak akan berlaku 

prinsip belanja adalah investasi. 

Perkembangan teknologi yang 

terus melaju, tentu saja akan cepat 

menggerus nilainya. 

Yang tidak kalah penting bagi 

pemegang kartu kredit, bijaklah 

dalam menggunakannya. Ada 

baiknya gunakan kartu kredit 

untuk jaminan keamanan jika 

dibandingkan dengan membawa 

uang tunai. Namun seusai 

berbelanja, segeralah lunasi 

tagihan tersebut agar tidak 

terkena bunga yang bisa saja 

mencekik keuangan Anda. 

Agar lebih aman, simpan kartu 

kredit saat Anda sedang berada 

dalam suasana hati yang buruk, 

kehabisan uang tunai atau sedang 

berkumpul bersama bersama 

rekan-rekan Anda. Bisa-bisa 

tagihan Anda jebol. Jika Anda 

telah memahami cara mengatur 

anggaran, belanja akan menjadi 

momen menyenangkan tanpa 

sesal di kemudian hari. (y-3)

MARTHAPURI DWI UTARI

HAPPY TUMMY
Perut yang lapar akan memengaruhi kondisi 
psikologis saat berbelanja. Di saat lapar, Anda 
cenderung membeli barang yang tidak dibutuhkan 
terutama produk makanan.
 
PRINSIP DUA HARI
 “Anda harus tes dan jangan langsung beli 
barang tersebut. Kalau dalam dua hari, Anda 
masih terbayang-bayang produk tersebut, bisa 
jadi memang Anda butuh. Namun kalau Anda 
lupa, berarti Anda hanya menginginkan dan tidak 
membutuhkan barang tersebut,” tegas Akbar.

NO HURRY
Alokasikan waktu minimal 1 jam bila ingin 
berbelanja. Mengapa satu jam? Kurang dari 1 jam 
Anda akan merasa terburu-buru dan bisa saja 
melewatkan proses memilah produk dengan baik. 

Sedangkan jika lebih dari 1 jam, Anda akan lebih 
‘kreatif’ dan mengakibatkan kegiatan berbelanja 
melebihi anggaran atau kebutuhan Anda.

(ONE) SHOPPING MATE
Dalam berbelanja, khususnya belanja fesyen 
Anda hanya membutuhkan satu teman untuk 
memberikan pertimbangan. Lebih dari satu teman 
justru seringkali menjadi ‘racun’ yang berakibat 
berbelanja di luar kemampuan dan kebutuhan.

INGAT JADWAL SALE 
Setiap enam bulan sekali, terutama saat hari raya, 
pertengahan atau akhir tahun biasanya pusat 
perbelanjaan dan pusat ritel mengadakan diskon 
besar-besaran untuk produk tertentu. Siapkan 
anggaran belanja karena Anda bisa mendapatkan 
barang bermerek dengan potongan harga lebih 
dari 50%.  Inilah waktu yang tepat untuk berburu!

DUA MASUK, DUA KELUAR
Terapkan prinsip dua masuk dua keluar. Setiap 
dua potong baju baru masuk ke dalam lemari, 
maka harus ada dua potong baju yang keluar dari 
lemari baik untuk disumbangkan ke panti asuhan, 
diberikan kepada saudara, atau bahkan dijual di 
garage sale.  

BIJAK MEMAKAI KARTU KREDIT
Ibarat dua sisi mata uang, kartu kredit 
memberikan jaminan keamanan bila 
dibandingkan dengan membawa uang tunai, asal 
tagihan segera dibayarkan seusai belanja. Di 
sisi lain, kartu kredit juga membuat konsumen 
menjadi lebih konsumtif karena fasilitas dan 
kemudahan dalam transaksi. Pandai-pandailah 
melihat kapan waktu yang tepat menggunakan 
kartu kredit, dan kapan tidak perlu membawa 
kartu kredit. 

Shopping Essentials
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agaimana seseorang bisa 
memenuhi kebutuhan dasar 
untuk perawatan kulit sehari-
hari? Kenali masalah yang 

terjadi pada kulit Anda. 

Mencerahkan kulit
Di dalam jaringan kulit wajah, tersimpan 
melanosit yang memproduksi zat melanin. 
Apabila pertumbuhan melanin melesat, 
perlahan-lahan noda-noda gelap di kulit 
akan muncul dan terlihat dari permukaan 
kulit. Karenanya, produk untuk mencerahkan 
kulit umumnya mengandung antioksidan, 
vitamin C, vitamin E, dan bahan aktif lainnya 
diperlukan untuk menekan pertumbuhan 
melanin dan memperbaiki struktur kulit. 
Hasilnya, kulit wajah tampak lebih cerah. 
Produk  untuk mencerahkan kulit umumnya 
terdiri dari serum dan losion. Keduanya 
bekerja sama, dengan serum berfungsi 
memaksimalkan penyerapan losion. 

Mencegah penuaan dini 
Bagi mereka yang menginjak usia 30 tahun, 
sudah saatnya mengantisipasi penuaan dini 
pada kulit wajah. Kondisi lingkungan, stres, 
dan hormon bisa menjadi pemicu tanpa Anda 
sadari. Gejala yang tampak biasanya berupa 
garis serta kerut halus di sekitar mata, bibir, 
dan leher. Gunakan losion anti-aging setiap 
hari, agar wajah Anda tidak ‘menua’ sebelum 
waktunya. Beberapa produk anti-aging juga 
dilengkapi dengan teknologi lifting yang bisa 
mengencangkan kulit wajah.

Di bawah terik matahari
Beraktivitas di luar ruangan membuat wajah 
cenderung terpapar sinar ultraviolet berlebih, 
terutama UVA yang bisa merusak struktur 
kulit wajah. Gunakan losion tabir surya yang 
mengandung SPF, sekitar 10 menit setelah 
penggunaan losion wajah setiap pagi. Atau 
pilih krim wajah yang mengandung tabir 
surya dan sesuaikan penggunaannya dengan 
kebutuhan Anda. 

Regenerasi kulit
Saat kita tidur, sel-sel kulit wajah tengah 
beregenerasi untuk meremajakan kulit wajah. 
Oleskan krim malam menjelang tidur agar 
kulit tetap terisi nutrisi. Dapatkan fungsi 
maksimal dengan menyamakan jenis krim 
malam dengan krim harian Anda.
 

Kantong ekstra
Kantong mata dan bayangan gelap di bawah 
mata jelas sangat mengganggu penampilan. 
Selain menjaga kualitas tidur, oleskan krim 
mata pada bagian tulang mata setiap malam 
hari agar mata tetap segar dan bercahaya 
ketika Anda bangun esok hari. 

Pembersih dan penyegar
Setelah beraktivitas, gunakan pembersih 
sebelum mencuci muka. Tujuannya supaya 
kotoran terangkat dan membersihkan sisa-sisa 
dandanan. Setelah mencuci muka, balurkan 
cairan penyegar menggunakan kapas untuk 
menyegarkan wajah dan menutup pori-pori 
kulit.

Bersih Alami
Untuk mengangkat sel-sel kulit mati, gunakan 
pengangkat sel-sel kulit mati bertekstur 
butiran-butiran scrub yang lembut. Gunakan 
sekali sepekan atau sesuai dengan kebutuhan. 
Namun, hindari pemakaian scrub apabila 
di wajah Anda tumbuh jerawat atau sedang 
meradang.
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B Eksplorasi
Kulit Wajah

Clean and Refi ne
�Apabila Anda menggunakan obat wajah 

dari dokter, jangan gunakan bersamaan 
dengan produk perawatan kulit dari merek 
tertentu tanpa konsultasi dengan dokter 
kulit Anda untuk menghindari reaksi buruk.

�Belilah produk perawatan kulit di tempat 
yang tepercaya, dan pastikan produk terse-
but telah lolos pengecekan Badan Pengawas 
Obat dan Makanan.

�Pengolesan krim pada wajah dilakukan 
dengan pola melingkar di pipi, lalu arahkan 
keluar menuju telinga. Pada leher, balurkan 
dari pangkal leher bawah menuju dagu.

�Untuk kulit wajah kering, gunakan produk 
bertekstur krim yang padat. Pilih produk 
losion atau gel untuk kulit berminyak.  

�Jangan kenakan krim apa pun di daerah 
mata, selain krim khusus mata karena kulit 
di area tersebut lebih tipis dan sensitif.

Spotless Area
�Apabila wajah Anda cenderung berminyak 

dan mudah berkeringat, gunakan eyeliner 
waterproof atau grey eyeliner.

�Perona mata berwarna gelap cocok untuk 
pemilik mata kecil yang ingin mempertajam 
mata dan ‘membesarkannya’.

�Dalam penggunaan maskara, gunakan 
teknik menyikat arah kiri-kanan, bukan 
bawah-atas mengikuti arah bulu mata untuk 
memberi kesan bulu mata lebih tebal.

�Selalu jepit bulu mata sebelum penggunaan 
maskara. Mulai lakukan bertahap dari pang-
kal bulu mata, tengah, lalu ujung bulu mata. 
Hasilnya, bulu mata terlihat lentik natural 
dan tidak terlihat ‘patah’.

�Gunakan lipbalm sebelum memoles lipstik 
agar bibir terjaga kelembapannya.

�Untuk shading wajah, lakukan dengan kuas 
setelah menggunakan alas bedak dan sebe-
lum bedak pada area tulang pipi dan rahang. 
(y-3)

Setiap wanita dilahirkan dengan kondisi kulit dan kecantikan 
yang berbeda satu sama lain. Namun, kebiasaan merawat kulit 

sangat menentukan penampilan seseorang. Idealnya, kulit harus 
senantiasa terawat agar selalu sehat, tapi tidak berlebihan. 

Eyes on Me
PUSING memilih dandanan yang pas untuk 
setiap acara? Pilih smokey eyes look untuk mem-
berikan nuansa aman yang berbeda.

Di Hotel Ritz Carlton Jakarta beberapa 
waktu lalu, Nichole Thompson, Internasional 
Senior Make Up Artist MAC sempat menjelas-
kan bahwa smokey eyes tidak selalu identik 
dengan warna gelap seperti hitam atau abu-
abu. Bila kita menghadiri acara siang hari, 
perona mata berwarna biru, hijau, bahkan 
oranye bisa dijadikan tampilan smokey. Jika di 
hari yang sama kita harus menghadiri acara 
pada malam hari, dandanan tadi tidak perlu 
dihapus dan diulang lagi dari awal. Cukup 
baurkan perona mata berwarna lebih gelap.  

Nichole menambahkan, tampilan smokey 
eyes cocok untuk berbagai bentuk wajah dan 
mata. “Jangan lupa untuk membaurkan warna 
di tahap akhir dengan bulu kuas yang agak 
lebat, supaya dandanan tampak lebih alami,” 
paparnya.

Sebelum merias mata, sebaiknya gunakan 
eyeshadow base atau penutup noda terlebih 
dahulu. Gunanya, agar warna perona mata 
tampak lebih menonjol dan bertahan lama. 
Pilih alas bedak bertekstur ringan di wajah 
dengan shade yang mendekati warna kulit.

Perawatan 
untuk Pria
KONSUMEN produk perawatan kulit bukan 
hanya wanita dewasa. Kadang banyak yang 
tdiak menyadari, sejak bayi pun seseorang 
telah menjadi konsumen produk perawatan 
kulit seperti baby cream dan baby oil. Tak bisa 
dimungkiri, produk perawatan kulit telah 
menjadi suatu kebutuhan dari masa ke masa. 
Bahkan, perawatan kulit untuk laki-laki telah 
berkembang dalam bisnis kecantikan.

Menurut Monica Ardianti Sugiharso, 
Marketing Manager L’Oreal Paris Indonesia, 
“Kaum pria  cenderung memproduksi minyak 
atau sebum lebih banyak. Jadi, saat ini dibu-
tuhkan edukasi mengenai pentingnya pera-
watan kulit wajah pada pria untuk menepis 
kesan perawatan wajah yang kerap dianggap 
identik dengan kaum metroseksual.” (y-3)

faye@mediaindonesia.com
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Mereka memang tak menjadi 

sorotan publik, tapi bisa membuat 

banyak orang bersinar di bawah 

sorotan media. 

SIKSTA ALIA

Secret
Shopper

The

T
AK semua orang menyukai jalan-jalan di pusat 
perbelanjaan dan bertualang untuk mencari 
barang-barang yang mereka butuhkan. Entah 
karena terlalu sibuk atau karena memang tidak 

gemar berbelanja saja. Ada pula yang tidak ingin 
terlihat berbelanja karena profesinya yang selalu menjadi 
incaran media seperti artis, pejabat, atau profesi terkenal 
lainnya.  Walau begitu, mereka tetap perlu berbelanja untuk 
mendukung pekerjaan mereka yang membutuhkan penampilan 
yang selalu menarik dan up to date.

Untuk mereka, kini tersedia 
jasa personal shopper 
yang bisa membantu 
membelikan 
barang-barang yang 
dibutuhkan. Profesi 
ini sudah mulai 
muncul di Indonesia, 
Amelia Masniari atau 
biasa dipanggil Miss 
Jinjing adalah salah satu 
di antaranya. Menurut 
Amelia, sebagai seorang 
personal shopper tugasnya 
adalah berbelanja untuk 
klien dan memberikan 
saran jika dibutuhkan. 
“Keputusan di tangan 
klien sesuai dengan 
preferensi klien itu 
sendiri,” ungkap Amelia 
lagi. 

Untuk menghindari komplain dan penolakan dari pelanggan 
atas barang yang dibelinya, Amelia hanya akan membelikan 
barang sesuai dengan instruksi dari pelanggan. Lagi pula 
menurutnya, pelanggannya memilih dirinya sebagai personal 
shopper karena percaya dengan seleranya. Untuk perencanaan 
keuangan sendiri, Amelia juga tidak campur tangan terlalu 
banyak. Hanya saja  dia selalu memberikan saran supaya 
pelanggan sendiri tidak merugi karena membeli barang-barang 
yang melebihi harga normal. 

Sebenarnya personal shopper itu ada beragam jenisnya. 
Selain personal shopper seperti Miss Jinjing yang bekerja secara 
mandiri dengan namanya sendiri, ada pula yang bekerja di 
pusat perbelanjaan. Personal shopper macam ini merupakan 
pekerja tetap di sebuah pusat perbelanjaan namun tidak 
seperti pramuniaga yang hanya akan menunjukkan tempat 
pakaian-pakaian yang dibutuhkan. Mereka bekerja lebih dari 

itu. Mereka duduk dan membantu pelanggan untuk mencari 
pakaian dan aksesori yang paling tepat. Bahkan, mereka juga 
membantu membuat rencana keuangan untuk orang yang 
mereka layani. Ada pula tipe personal shopper online, yang 
biasanya memberikan pandangan kepada pelanggan pembelian 
mana yang paling baik dengan harga dan jenis barang yang 
ditawarkan. 

Tak sebatas fesyen
Sebenarnya personal 

shopper tidak bekerja hanya 
membelikan barang-
barang yang berhubungan 
dengan fesyen semata. 
Beberapa personal shopper 
juga bekerja membelikan 
alat-alat elektronik, 
barang kebutuhan sehari-
hari, sampai perabot 
rumah tangga. Seperti 
Amelia sendiri yang 
walaupun lebih banyak 
melayani pemesanan 
barang-barang yang 
berhubungan dengan 
fesyen, ia juga 
melakukan pembelian 
obat-obatan dari 
luar negeri sampai 

beragam lukisan. 
Mungkin Anda berpikir bagaimana orang asing bisa 

memenuhi kebutuhan kita yang sedikit personal. Amelia 
sendiri terbiasa melayani pelanggan yang dahulu adalah teman-
temannya. Ada pula yang berasal dari hanya seorang pelanggan 
kemudian bisa menjadi sahabatnya. Pendekatan yang dilakukan 
Amelia adalah dengan banyak-banyak berbincang dan berdiskusi 
dengan pelanggannya. “Karena sering bertemu, ngobrol, dan 
berdiskusi, jadi semakin saling mengenal, semakin paham 
signature style, preferensi, dan latar belakang klien yang tak 
pernah sama satu sama lain,” jelasnya.

Amelia juga mengaku tidak pernah memaksakan 
kehendaknya atau seleranya kepada pelanggan. Selain 
itu, ia juga berkewajiban menjaga rahasia pelanggan yang 
merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi 
seluruh personal shopper. Sekali gagal menjaga 
privasi pelanggan, akan menjadi cacat bagi 
kredibilitas seorang personal shopper. Apalagi 
untuk personal shopper seperti Amelia yang 

mendapatkan pelanggan dari pertemanan dan mulut ke mulut, 
nama baik menjadi satu modal yang sangat dibutuhkan untuk 
mendapatkan pelanggan berikutnya.

Personal shopper Indonesia 
Di Hollywood, personal shopper sudah menjadi bagian penting 

terutama bagi seorang � gur publik. Seperti Kim Kardashian 
yang dahulu pernah menjadi personal shopper dan stylist beberapa 
selebritas Hollywood, salah satunya Linsday Lohan. Bahkan, 
setelah menjadi personal shopper beberapa artis, Kim akhirnya bisa 
memiliki butik sendiri. 

Kate Middleton juga salah satu � gur publik yang dikabarkan 
memakai jasa personal shopper. Dikabarkan gaya berpakaian istri 
Pangeran William yang selalu modis ini berkat bantuan dari 
personal shopper butik seperti Selfridges dan Harvey Nichols, 
yang  juga digunakan oleh suaminya, Pangeran William dan adik 
iparnya,  Pangeran Harry.

Berbeda dengan Hollywood, di Indonesia seorang artis malah 
kurang gemar menggunakan jasa seorang personal shopper. 
Menurut Amelia, alasannya adalah artis Hollywood rata-rata 
tidak ingin terlihat paparazzi ketika berbelanja di butik atau pusat 
perbelanjaan. Sebaliknya di sini, artis Indonesia malah lebih 
senang diliput ketika mereka berbelanja. Oleh karena itu, menurut 
Amelia tidak ada satu pun pelanggannya adalah 
artis Indonesia.  Untuk pelanggan yang 
bukan artis, di Indonesia antusiasme 
memakai personal shopper pun 
masih belum terlalu tinggi. 
“Masih terbatas sekali,” ungkap 
Amelia. (Y-2)
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Pasti semangat Anda menggebu-gebu ketika bisa mendapatkan barang-barang dari luar negeri,
tapi hati-hati jangan sampai malah merugi!

Mencari
rekomendasi

Buat daftar 
belanja dan 
keuangan

Jangan asal beli

Bandingan 
dengan barang 
Tanah  Air

Perhatikan

dengan

teliti

Datanglah sewaktu 
musim diskon

Ingat 
bagasi

Cari toko-toko tradisional Cari garansi internasional

1
Jika Anda ingin berbelanja di negara-negara tertentu, 

ada baiknya Anda mencari tahu terlebih dahulu lokasi 

dan kebiasaan belanja di negara yang Anda tuju. 

Misalnya saja Anda tahu di mana harus membeli 

barang-barang yang Anda inginkan dengan harga 

paling baik. Jika Anda melakukan riset, Anda juga akan 

tahu tempat mana yang harganya bisa Anda tawar dan 

mana yang tidak. Dengan demikian, Anda tak akan 

tertipu membeli barang di atas harga rata-rata.

2
Tentu tujuan Anda berlibur adalah membuat 
pikiran dan perasaan Anda menjadi lebih relaks. 
Nah, jangan sampai saking semangatnya 
berbelanja Anda jadi melupakan rencana 
keuangan yang Anda susun di awal. Jangan 
sampai akhirnya Anda kewalahan sendiri 
membayar tagihan kartu kredit di Tanah Air.

Bijak Belanja di Luar Negeri
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3
Memang banyak sekali barang-barang unik yang bisa 
Anda dapatkan di luar negeri. Apalagi bila dibungkus 
dengan kemasan yang menarik. Tapi jangan sampai 
terbawa suasana dan berbelanja tanpa tujuan hingga 
akhirnya hanya menghambur-hamburkan uang. Anda harus 
tetap tahu untuk apa barang itu Anda beli dan bisakah 
dipakai di Tanah Air. Misalnya ketika Anda mendapatkan 
jaket tebal yang berguna ketika musim dingin di Eropa, 
bisakah Anda gunakan di negara tropis negara kita? 

4
Jika Anda berbelanja ke luar negeri, tentu Anda ingin mendapatkan barang-
barang yang tidak ada di Indonesia atau memiliki harga yang jauh lebih baik. 
Maka bandingkan barang-barang yang Anda temukan dengan barang-barang 
di Tanah Air. Jangan sampai jauh-jauh ke luar negeri ternyata Anda malah 
bisa mendapatkannya di Tanah Air dengan harga jauh lebih murah dan 
kualitas yang sama baiknya.

5
Peraturan 
bea cukai6Pastikan barang yang Anda beli sudah sesuai 

dengan keinginan Anda dan tidak ada lagi kesalahan. 
Perhatikan juga bon yang Anda terima jangan sampai 
ternyata Anda membayar lebih dari yang seharusnya. 
Ingat, ketika terjadi kesalahan, Anda akan sulit 
mengembalikan barang tersebut. Karena, setiap toko 
memiliki kebijakan yang berbeda dan belum tentu 
Anda masih di tempat yang sama.

Jika Anda jauh-jauh berbelanja, 
pasti Anda ingin mendapatkan 
barang-barang yang jauh lebih 
murah dengan kualitas yang baik. 
Di beberapa negara selalu diadakan 
pesta diskon besar-besaran pada 
bulan-bulan tertentu. Saat-saat 
ini bisa menjadi ajang untuk Anda 
mendapatkan barang murah dengan 
kualitas yang baik. Namun tetap 
pastikan Anda memilih barang-
barang dengan cermat, jangan 
sampai membeli barang-barang 
yang akan terbuang sia-sia. 

7
Anda boleh berbelanja sesuka hati tapi 
jangan lupa bahwa Anda harus melewati 
peraturan imigrasi dan bea cukai. 
Perhatikan sampai berapa dolar barang-
barang yang Anda bawa bisa bebas pajak. 
Ingat juga tak semua barang bisa dibawa 
pulang ke Tanah Air dalam jumlah banyak, 
jangan sampai Anda harus membuang 
barang-barang yang Anda beli.

8
Jangan lupa Anda tidak 
bepergian dengan 
mobil pribadi yang 
bisa membawa barang 
sebanyak mungkin. Ingat 
peraturan bagasi dan 
berapa banyak yang harus 
Anda tambahkan untuk 
kelebihan bagasi Anda. 
Jangan sampai harga 
tambahan bagasi Anda 
melebihi harga barang-
barang yang Anda beli. 
Rugi bukan?9

Biasanya di toko-toko kecil dan pasar tradisional harga masih bisa Anda tawar. 
Anda pun bisa menemukan pengalaman berbelanja yang lebih banyak. Di sini ada 
bisa berkomunikasi dengan orang lokal dan bertanya banyak hal yang mungkin 
tak ada hubungannya dengan belanja. Selain juga biasanya barang-barang 
yang ditawarkan bisa lebih unik dan bervariasi. Menjelajahlah dan temukan toko 
dengan harga dan barang terbaik.  Tapi ingat, jangan lupa saring informasi yang 
Anda dapatkan karena tak semua informasi bisa dipercaya. 10

Memang menyenangkan kalau bisa mendapatkan 
barang-barang elektronik yang lebih murah 
di negara-negara asalnya. Tapi jangan lupa 
memperhatikan garansi apa yang mereka berikan 
kepada Anda. Pastikan garansi yang Anda 
dapatkan bisa digunakan di Tanah Air. 
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Kosmetik
 
Bebas alkohol 

Pastikan produk kosmetik yang Anda beli tidak 
mengandung alkohol yang berbahaya seperti isopropyl 
alcohol yang bisa membuat kulit kering. Kris Cahyo 
Mulyatno dari Institute of Tropical Disease Universitas 
Airlangga dalam jurnalnya yang berjudul Bahan 
Kosmetik yang Harus Dihindari, menyebutkan bahwa 
alkohol biasa digunakan untuk pembuatan kosmetik 
terutama yang ditujukan bagi kulit berminyak 
atau berjerawat. Sebenarnya ada beberapa jenis 
alkohol yang aman untuk kulit manusia terutama 
bagian wajah, salah satunya adalah witch hazel 
yang merupakan alkohol yang berasal dari ekstrak 
tumbuhan hamamelis. Alkohol ini berkhasiat untuk 
melembutkan kulit yang iritasi dan tidak bersifat 
mengeringkan.

No animal testing
Biasanya logo yang digunakan untuk menandakan 

bahwa sebuah produk tidak melalui proses uji coba 
pada hewan adalah gambar seekor kelinci atau 
disebut leaping bunny logo. Jika peduli dengan tanda 
ini, berarti Anda turut peduli terhadap hak-hak 
hewan. Apalagi Dr Richard Klausner dari US National 
Institute (NCI) telah menyatakan bahwa tes kepada 
hewan untuk produk-produk yang akan dikonsumsi 
manusia itu tidak selalu efektif. Banyak studi yang 
berhasil menyembuhkan kanker pada tikus putih, 
nyatanya tetap belum bisa ditemukan obat untuk 
menyembuhkan kanker pada manusia.

Kandungan berbahaya
Setiap membeli produk-produk kecantikan, 

perhatikan nomor registrasi dari Kementerian 
Kesehatan. Karena banyak produk kecantikan 
ilegal yang memiliki kandungan zat-zat berbahaya 
bagi kesehatan. Misalnya, produk pemutih kulit 

yang mengandung merkuri dan 
hidrokinon lebih dari 2%. Tak hanya 
di Indonesia,  produk seperti ini sudah 
sangat dilarang di Amerika Serikat. United States 
Food And Drug Administration yang merupakan 
badan pengawas makanan dan obat di Amerika sudah 
melarang peredaran kosmetik jenis ini karena efek 
racun yang ditimbulkannya.

Tanggal kedaluwarsa 
dan cara penyimpanan

Sebelum membeli produk kecantikan, terlebih 
dahulu periksa tanggal kedaluwarsanya. Setelah itu, 
cari tahu juga bagaimana cara penyimpanannya. 
Terkadang cara menyimpan yang salah bisa 
mempercepat kerusakan produk kecantikan yang 
Anda beli. 

Obat
Obat dan resep

Untuk mengetahui kapan bisa menggunakan sebuah 
obat tanpa resep dokter, perhatikan kemasannya. 
Jika ada lingkaran hijau dengan tepi hitam, artinya 
obat tersebut boleh dikonsumsi tanpa resep dokter.  
Sedangkan lingkaran biru dengan garis tepi hitam 
berarti obat tersebut masih bisa dibeli tanpa resep 
dokter, tapi sudah tergolong obat keras. Lain halnya 
dengan obat yang harus menggunakan resep dokter 
ditandai lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan 
huruf K di dalamnya.

Aturan pakai
Perhatikan aturan pakai dari obat yang Anda 

beli. Pertama, Anda harus tahu kapan waktu 
mengonsumsinya, sebelum atau sesudah makan. 
Lalu lihat cara menggunakannya, misalnya ditelan, 
dikunyah, atau dioleskan agar pemakaiannya 
efektif.

Tanggal 
kedaluwarsa

Jangan lupa pula memeriksa tanggal kedaluwarsa 
dari obat yang akan Anda konsumsi. Biasanya jika 
melewati tanggal tersebut, obat sudah kehilangan 
khasiatnya. Ada baiknya obat yang sudah lewat 
tanggal kedaluwarsanya disingkirkan dari kotak obat 
Anda, agar tidak salah konsumsi. 

Mainan Anak-Anak

Mainan berbahan plastik
Pastikan Anda membelikan mainan yang aman bagi 

anak-anak Anda. Terutama jika mainan tersebut terbuat 
dari bahan plastik yang kadang-kadang berbahaya 
untuk kesehatan. Perhatikan label mainan, pilih yang 
ada tulisan phthalate-free, bukan polyvinyl chloride (PVC). 
Karena kontaminasi bahan berbahaya pada anak bisa 
menyebabkan banyak kelainan kesehatan, seperti 
gangguan reproduksi dan pubertas dini.

 Usia anak
Perhatikan jenis mainan yang akan Anda beli, 

apakah sesuai dengan usia anak Anda atau tidak? 
Informasi ini bisa Anda lihat pada label mainan. 
Selain itu, perhatikan juga cara menggunakan mainan 
tersebut, agar anak Anda bisa memainkannya sesuai 
fungsi.

Makanan
Nutrisi 

Ketika membeli makanan, ketahui dengan 
benar nutrisi  apa yang terkandung di dalamnya. 
Bagaimanapun apa yang Anda makan akan 
mempengaruhi kesehatan tubuh, apalagi jika sering 

dikonsumsi. 
Untuk itu, beri 
perhatian pada kandungan-
kandungan berikut ini.
1. Lemak. Anda harus memilih  produk makanan 

dengan kandungan lemak jenuh dan tidak jenuh 
nol. Menurut Harvard School of Public Health, yang 
harus diperhatikan bukan hanya berapa banyak 
lemak yang kita makan, melainkan yang lebih 
penting lagi lemak jenis apa yang kita makan. Lemak 
jenuh atau lemak jahat bisa meningkatkan risiko 
mengidap beberapa penyakit.

2. Gula. Jika pada label sudah tercatat jumlah 
kandungan gula yang tinggi, sebaiknya pilih produk 
yang tak lagi mengandung tambahan pemanis 
buatan.

3. Serat. Pilih makanan yang mengandung lebih dari 3 
gram serat. Karena serat dipercaya bisa menurunkan 
nafsu makan dan kadar kolesterol. Menurut Harvard 
School of Public Health, serat juga bisa menurunkan 
risiko terserang penyakit diabetes, jantung, dan 
konstipasi.

Waktu pemakaian
Tak kalah penting dengan kandungan nutrisi, waktu 

pemakaian perlu Anda perhatikan untuk mengetahui 
sampai kapan Anda bisa mengonsumsi produk makanan 
tersebut. Tulisan sell-by yang tertera pada kemasan 
mengacu pada berapa lama produk makanan tersebut 
bisa dijual. Keterangan best if used by (or before), mengacu 
pada waktu terbaik untuk mengonsumsi makanan 
tersebut berdasarkan kualitas dan rasa makanan. 
Sedangkan use-by adalah tanggal terakhir makanan 
dalam kualitas yang baik untuk dikonsumsi. (Y-2)
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Teliti sebelum
Membeli

Belanja pintar tidak sebatas 

pada membeli barang-barang 

sesuai dengan kebutuhan, 

tapi juga memperhatikan 

kandungan produk, cara 

pakai, dan juga tanggal 

kedaluwarsanya.
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