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Menghemat Uang Sambil Belajar Bahasa Inggris, Kenapa Tidak! 

Ada banyak alasan mengapa tinggal di Ho Chi Minh City menjadi pilihan menarik. 

Pertama-tama adalah karena biaya hidup di sana jauh lebih murah dibandingkan beberapa 

negara lain di Asia Tengga. Murah dan bagus, rasanya dua kata ini bisa menjelaskan kualitas 

hidup di Vietnam dengan lebih gamblang. Betapa beruntungnya orang-orang Vietnam, sebab 

mereka bisa dengan tenang bekerja dan belajar tanpa harus memikirkan biaya hidup yang 

mahal.   

 

Kebanyakan profesional dan pekerja mengalami kesenangan ketika tinggal di sana, sebab akan 

ada lebih banyak kesempatan untuk hidup hemat. Namun sepertinya sulit untuk menjalankan 

laku penghematan oleh karena biaya hidup yang murah. Logikanya, semakin murah biaya 

hidup maka seseorang akan cenderung semakin boros.  

 

Ada banyak cara mudah dan praktis untuk menghemat uang:  

 Mencatat 

Catatlah segala alur masuk dan keluarnya uang guna mengontrol pemasukan dan 

pengeluaran, serta melatih disiplin dalam mengatur uang. Mulailah mencatat berapa 

banyak uang yang dikeluarkan sehari-hari. Misalnya: berapa banyak uang yang 

dihabiskan untuk membeli makanan dalam sehari, berapa banyak untuk membeli 

rokok, dan lain sebagainya. 

 Mengalihkan 

Pada dasarnya seseorang akan dengan mudah menemukan alokasi uang yang sering 

digunakan untuk hal-hal tidak penting. Alihan uang yang tidak penting itu ke hal lain. 

Misalnya: tabunglah uang yang tadinya dipakai untuk membeli rokok.    

 Membawa hal penting dari rumah 

Bawalah bekal makanan dari rumah ke tempat kerja. Cara ini bisa menghemat ratusan 

ribu rupiah setiap bulannya. Misalnya: buatlah bekal yang bisa dimakan pada siang 

dan sore hari ketika berada di kantor.  

 Mengurangi nongkrong 

Kurangilah frekuensi nongkrong bersama teman di tempat-tempat tertentu. Bukan 

berarti tidak boleh, namun nongkrong biasanya akan menuntut orang untuk 
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mengeluarkan banyak uang. Misalnya: seseorang yang tadinya menghabiskan waktu 

tiga kali dalam seminggu ke kafe bisa menguranginya menjadi hanya sekali dalam 

seminggu 

 Mempelajari hal baru 

Seseorang bisa meluangkan waktu dan sedikit uang untuk belajar Bahasa Inggris di 

sebuah tempat kursus bahasa. Dengan demikian, pengeluaran rutin bisa dialihkan ke 

hal-hal yang jauh lebih berguna dibandingkan dengan menghabiskan uang untuk 

nongkrong atau hal lainnya yang tidak bermanfaat.  

 

Pada dasarnya seseorang bisa menghemat sampai ratusan ribu rupiah dalam sebulan hanya 

dengan memotong beberapa pos pengeluaran yang tidak penting.  Akan tetapi harus diingat, 

memotong beberapa pos anggaran pengeluaran yang tidak penting tidak lantas berarti bahwa 

seseorang harus menjadi pelit. Menyisihkan beberapa ratus ribu dari tabungan untuk 

mempelajari bahasa asing menjadi pilihan paling bijak untuk menghemat uang. Artinya, Anda 

bisa mempelajari bahasa baru, Inggris misalnya, supaya Anda mendapatkan pengalaman dan 

manfaat lebih yang kelak bisa digunakan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. 
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Pengertian Alat Ukur Osiloskop dan Cara Kerjanya 

Melihat dan mempelajari bentuk sinyal listrik bisa dilakukan dengan mudah berkat kehadiran 

alat ukur elektronika yang kerap disebut sebagai alat ukur osiloskop. Sebuah layar tabung 

sinar katode digunakan sebagai wadah di mana proyeksi sorotan elektron ditembakkan ke 

atasnya. Sorotan itulah yang nantinya bakal membekas di atas layar, di mana osiloskop 

memiliki rangkaian khusus yang bakal memicu sorotan bergerak dari kiri ke kanan secara 

berulang-ulang. Kontinuitas sinyal yang bergerak dari kiri ke kanan itulah yang kemudian bisa 

dipelajari dengan seksama. Mengapa osiloskop menjadi penting? Pertama-tama, alat tersebut 

biasanya digunakan untuk mengamati sinyal listrik, yang biasanya menghasilkan gelombang 

tertentu. Dengan kata lain, bentuk gelombang bisa dilihat dengan tepat menggunakan alat 

tersebut.  
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