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3 Tips Pinjam Uang Online 

 

Ada banyak alternatif saluran pinjaman yang tersedia di luar sana, termasuk beberapa tipe 
pinjaman lunak yang tersedia di internet. Beberapa bank resmi bahkan menyediakan saluran 
bagi orang-orang yang ingin mendaftarkan diri untuk mengambil pinjaman tanpa agunan. 
Mereka yang tertarik dengan pinjaman jenis ini hanya diminta untuk mengisi formulir online 
di situs tertentu, kemudian men-submitnya ke situs yang sama. Mudah dan cepat.  

 

Dan memang itulah keunggulan pinjaman online. Orang hanya dikenakan kewajiban untuk 
melengkapi dokumen tertentu dan menyelesaikan segala macam proses dengan cara online. 
Sederhana dan cepat, sekaligus memudahkan. Namun ada beberapa hal yang harus 
diperhatikan sebelum memutuskan untuk meminjam uang secara online. 

 

Berikut 3 tips pinjam uang online yang bisa Anda cermati sebelum memutuskan untuk 
mendaftarkan diri di situs tertentu guna meminjam uang.  

 

1) Memeriksa kredibilitas penyedia kredit 

 

Tidak semua penyedia kredit memiliki kredibilitas yang mumpuni. Beberapa mungkin 
menyaru sebagai lintah darat yang bakal membebani debitur dengan bunga tinggi. Karena itu 
penting bagi nasabah untuk memeriksa kredibilitas pemberi kredit. Periksa persyaratan dan 
tata cara peminjaman uang dengan seksama, sebelum memutuskan untuk mendaftarkan diri 
pada program kredit tertentu.  

 

2) Mintalah saran pada teman yang pernah meminjam uang online 

 

Meminjam uang secara online merupakan cara yang relatif baru, dan sebetulnya ada banyak 
resiko yang harus ditanggung oleh debitur. Bila sebelumnya Anda belum pernah meminjam 
uang secara online, ada baiknya meminta saran kepada teman yang pernah mengambil 
pinjaman serupa. Tanyakan kelebihan serta kekurangannya, serta apakah tersedia opsi 
mencicil hutang, dan lain sebagainya.  

 

3) Bandingkan antara satu jenis pinjaman dengan lainnya 

 



Pada prinsipnya pinjaman online hadir dengan beragam pilihan, seperti kredit tanpa agunan, 
pinjaman untuk pelajar (student loan), dan lain sebagainya. Pilihlah satu yang sesuai dengan 
kebutuhan Anda. Pelajari setiap tipe pinjaman dengan seksama sebelum memilih, dan 
pastikan bahwa Anda memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman. Dengan mempelajari 
satu demi satu jenis pinjaman yang ada, Anda bisa mendapatkan insight lebih tentang 
bagaimana pinjaman itu akan dikelola nantinya.  

 

Pinjam Uang di Bank itu Mudah 

 

Bank merupakan lembaga keuangan favorit yang menjadi tempat bagi kebanyakan orang 
yang ingin meminjam dana segar dalam jumlah tertentu. Tentu saja ada banyak jenis 
pinjaman yang disediakan oleh bank, termasuk kredit kepemilikan rumah, kredit tanpa 
agunan, pinjaman untuk Usaha Kecil Menengah, dan berbagai macam jenis pinjaman lainnya. 
Pendek kata ada banyak jenis pinjaman yang bisa dipilih oleh nasabah, untuk kemudian 
disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Akan tetapi tentu saja setiap bank memiliki kebijakan 
tersendiri dalam hal pencairan kredit. Namun yang harus dicermati pertama-tama adalah 
jenis kredit yang ditawarkan oleh pihak bank. Sebuah bank mungkin menyediakan 20 jenis 
kredit yang masing-masing bisa disesuaikan dengan kebutuhan debitur. Ragam variasi kredit 
yang ditawarkan memudahkan Anda untuk memilih satu yang sesuai dengan kebutuhan, dan 
tentunya ini akan sangat menguntungkan. Pada intinya, selalu sesuaikan kebutuhan kredit 
dengan jenis pinjaman yang disediakan.  

 

Meminjam uang di bank pada intinya akan memudahkan Anda dalam mencari 
uang/pinjaman dalam rangka membiayai hal tertentu, misalnya bisnis makanan yang sedang 
digeluti. Karena itu sebaiknya Anda memilih bank yang memiliki fasilitas lengkap. Fasilitas 
yang dimaksud di sini meliputi jaringan ATM yang luas, ketersediaan fasilitas internet 
banking, dan kemudahan dalam melakukan transaksi. Setiap jenis kredit memiliki 
persyaratan berbeda satu sama lain, oleh karena itu penting bagi Anda untuk mempersiapkan 
syarat-syarat yang diminta oleh pihak bank. Penuhi persyaratanyang diminta supaya proses 
pencairan berlangsung dengan cepat.  

 

Sampai di sini, orang sudah tahu bahwa meminjam uang di bank itu ternyata sangat mudah. 
Apa yang dibutuhkan hanyalah kemampuan untuk membayar, sekaligus menyediakan 
berbagai macam persyaratan yang diminta oleh pihak bank. Bila dua hal itu sudah dipenuhi, 
maka pinjaman akan lebih mudah didapatkan. Jangan lupa bahwa bank akan membebani 
nasabah dengan bunga pinjaman. Di titik ini, sebaiknya pilih jenis pinjaman dengan bunga 
lunak dan tidak terlalu besar. Bunga yang terlalu besar akan membebani, karena itu cermati 
betul soal besaran bunga yang harus dibayar sebelum memutuskan untuk mengambil 
pinjaman tertentu. 

 

Cara Pinjam Uang di Bank: Supaya Permohonan Kredit Disetujui 

 

Tidak semua orang tahu prosedur dan cara peminjaman uang di bank, padahal 
langkah-langkah yang harus dilalui sangat sederhana. Pada intinya setiap bank menyediakan 
berbagai macam platform kredit yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan, dan 
masing-masing platform memiliki syarat tersendiri yang terpisah antara satu jenis kredit 
dengan lainnya. Seseorang mungkin membutuhkan pinjaman nuntuk mengembangkan 
usahanya, sementara yang lain membutuhkan pinjaman untuk membayar rumah baru. Bila 
orang membutuhkan kredit cicilan rumah, maka produk KPR menjadi pilihan tepat; lain 



halnya bila seseorang membutuhkan kredit kendaraan bermotor, maka pilihannya adalah 
kredit jenis KKB. Tentu saja sebuah bank akan meminta nasabah/calon debitur untuk 
memenuhi persyaratan tertentu sebelum pinjaman mulai dicairkan. 

 

Karena itulah, untuk memastikan kelancaran penerimaan kredit, pastikan bahwa Anda sudah 
menyiapkan berbagai macam syarat sebagaimana diminta oleh pihak bank. Ada beberapa 
tahapan yang harus dilalui nasabah/calon debitur yang mau meminjam uang di bank.  

 

1) Bila pengambil pinjaman adalah individu, maka dia harus melampirkan beberapa macam 
dokumen, yakni fotokopi slip gaji, fotokopi rekening koran atau buku tabungan selama 3 
bulan terakhir, fotokopi kartu keluarga (KK), fotokopi akta nikah bagi yang sudah menikah, 
dan fotokopi identitas diri (paspor, SIM, KTP, dan lain sebagainya).  

2) Bila yang ingin mengambil kredit adalah badan usaha, maka yang harus dipersiapkan 
adalah data laporan keuangan, fotokopi IMB (Izin Mendirikan Bangunan), fotokopi agunan, 
akta pendirian, fotokopi TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP, fotokopi Surat Izin Usaha 
Perdagangan, serta fotokopi identitas pemilik badan usaha. 

3) Bank kemudian akan menerima surat permohonan yang bakal didaftarkan, kemudian 
memeriksa kelengkapan dokumen. Selanjutnya bank akan memeriksa daftar hitam nasabah 
di BI guna memutuskan apakah permohonan bakal diproses atau tidak. Tahap selanjutnya 
adalah wawancara kepada calon debitur, dan kemudian memproses hasil wawancara. Bila 
calon debitur bisa lolos verifikasi, maka bank akan melakukan analisis ekonomi dan 
melakukan pemeriksaan data. Penilaian pinjaman akan dilakukan kemudian, dan proposal 
kredit yang sudah lengkap bakal diproses ke pejabat bank terkait. Setelahnya bank akan 
menerbitkan surat pemberitahuan yang merinci ketentuan yang harus dipenuhi debitur.  

 

Tips Mengelola Keuangan Secara Profesional untuk Fresh Graduate 

 

Orang yang baru lulus kuliah biasanya tidak hanya dibebani oleh urusan mencari pekerjaan, 
melainkan juga bakal dibebani oleh berbagai urusan lain, termasuk bagaimana mengelola 
keuangan dengan cara seefektif mungkin. Ini dikarenakan seorang fresh graduate tidak lagi 
menerima uang bulanan dari orang tua. Dalam kondisi demikian, penting bagi seorang 
lulusan baru untuk mengelola keuangan dengan baik. Di luar hal-hal semacam itu, patut 
ditanyakan mengapa seorang lulusan baru harus mengelola keuangannya dengan baik. Hal 
pertama yang penting adalah karena uang yang dikelola nantinya akan sangat penting di 
masa depan. Dalam masa menunggu pekerjaan baru, seorang fresh graduate harus bisa 
mengelola uang yang ada dengan baik. Jangan terlalu boros dalam mengeluarkan uang ketika 
berada dalam masa menunggu kerja. Saran serupa bisa ditujukan untuk mereka yang baru 
saja menerima pekerjaan baru.   

 

Berikut beberapa tips mengelola keuangan yang bisa diterapkan oleh mereka yang baru saja 
lulus kuliah: 

 

1) Mempertimbangkan investasi 

 

Hal ini bisa dilakukan bila seorang fresh graduate memiliki dana berlebih alias punya 
tabungan yang bisa dipakai untuk berinvestasi. Investasi memiliki keuntungan yang tidak 



dipunyai oleh tabungan biasa, di antaranya adalah jumlah uang yang bisa bertambah terus 
dalam jangka waktu tertentu. Selain itu nilai uang investasi tidak akan menurun jumlahnya, 
walaupun terjadi inflasi. Di titik ini, Anda bisa memulainya dari produk investasi yang 
memiliki resiko kecil seperti emas atau reksadana.  

 

2) Berhemat adalah keharusan 

 

Menghemat uang menjadi keharusan yang wajib dijalankan oleh para fresh graduate. Bila 
sudah bekerja, hematlah uang Anda dengan seksama. Tabunglah sebagian kecil dari gaji dan 
belilah barang-barang sesuai dengan kebutuhan. Berhemat bisa dimulai dari hal-hal 
sederhana seperti membawa bekal makanan dari rumah, naik transportasi umum, atau 
mengurangi nongkrong di cafe.  

 

3) Membuat rencana keuangan 

 

Membuat rencana keuangan yang dirancang setiap bulan akan membantu seseorang untuk 
mengelola keuangan dengan baik. Dana yang ada harus jelas alokasinya, dan karenanya 
penting untuk mendaftar berapa banyak pengeluaran yang harus disisihkan setiap bulan. 
Selain itu seorang fresh graduate harus pandai memilih kebutuhan dan menyesuaikan 
anggaran dengan daftar kebutuhan yang harus didahulukan.    


