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Strategi Menyisihkan Uang Angsuran 
Agar Berjalan Baik

Ketika permohonan pinjaman telah disetujui, tak lantas 
bisa membuat Anda larut dalam euforia berlebih. Ada 
satu hal penting yang tak boleh  dilupakan, yakni 
pembayaran angsuran yang harus tepat waktu. Jangan 
sampai, di tengah masa tenor Anda kesulitan membayar 
angsuran hingga harus didenda atau diberi sanksi.

Karenanya, penting bagi Anda untuk melakukan 
perencanaan cicilan agar angsuran bisa selalu dibayar 
tepat pada waktunya. Berikut beberapa strategi untuk 
menyisihkan uang agar pembayaran angsuran bisa 
berjalan lancar.

1. Alokasikan Dana Sesuai Rencana
Ketika dana pinjaman telah dicairkan, segera alokasikan 
dana sesuai rencana. Entah itu untuk membuka usaha, 
biaya pendidikan, renovasi rumah, atau yang lainnya. 
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Yang terpenting, jangan sampai Anda tergiur menggunakan 
uang tersebut untuk hal-hal di luar kebutuhan. Jika hal itu 
terjadi, rencana hanya akan terbengkalai, uang pinjaman 
ludes tak bersisa, dan Anda yang harus terbebani melunasi 
angsuran.

2. Sisihkan Dana untuk Angsuran Beberapa Bulan ke 
Depan
Selain dialokasikan sesuai rencana, ada baiknya jika Anda 
menyisihkan sebagian uang tersebut guna membayar 
angsuran paling tidak untuk tiga bulan. Anggaplah uang 
ini sebagai uang jaga-jaga jikalau kelak terjadi hal yang 
tak diinginkan. Misalnya, ketika Anda dilanda musibah dan 
keuangan sedang tidak stabil, Anda bisa menggunakan 
uang ini untuk membayar angsuran. Dengan cara ini, 
angsuran akan berjalan lancar, dan Anda akan jauh lebih 
tenang hingga keuangan kembali stabil.

3.Tanggal Jatuh Tempo = Tanggal Gajian
Kebanyakan orang biasanya memilih tanggal 10 atau 20 
sebagai tanggal jatuh tempo di setiap bulannya. Namun, 
bagi Anda yang ingin menjamin angsuran terbayar 
dengan lancar, tanggal gajian bisa dipilih sebagai tanggal 
jatuh tempo. Jadi, secara tidak langsung Anda telah 
menanamkan mindset bahwa di setiap tanggal gajian 
telah ada utang yang harus segera dibayar.

4. Lakukan Autodebet
Singkatnya, autodebet adalah transaksi keuangan secara 
otomatis sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Jadi, ketika Anda telah mendaftar autodebet 
untuk membayar angsuran, setiap bulannya rekening 
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Anda akan terpotong secara otomatis. Selain efektif dan 
efisien, cara ini terbukti ampuh untuk mengatasi sifat 
pelupa dan boros. Alhasil, takkan ada lagi keluhan dan 
masalah terkait pembayaran angsuran.

5. Buat Rekening Khusus
Bagi Anda yang sering kali tergiur menggunakan uang 
di rekening, ada baiknya jika Anda menaruh jatah uang 
angsuran dalam sebuah rekening khusus. Jadi, buatlah 
dua rekening, satu untuk menyimpan pendapatan dan 
digunakan untuk keperluan, dan satu rekening lainnya 
khusus sebagai tempat menyimpan uang angsuran. Cara 
ini dilakukan agar uang angsuran tidak tercampur dengan 
uang kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan mendadak 
lainnya.

6. Investasikan untuk Hal-Hal Produktif
Gunakan dana pinjaman untuk hal-hal produktif 
agar keuangan Anda juga bisa terbantu. Anda bisa 
menggunakannya untuk mendirikan usaha, memperluas 
usaha, berinvestasi, atau yang lainnya. Dengan begitu, 
perputaran uang dan modal tak hanya bisa memperbaiki 
kondisi keuangan, tetapi juga bisa menjamin angsuran 
terbayar secara tepat waktu. 

Robert T Kiyosaki telah mengungkapkannya sebagai 
filosofi antara seorang yang kaya dan yang miskin. 
Menurutnya, 

“Orang kaya menginvestasikan uang dan menghabiskan 
sisanya, sementara orang miskin menghabiskan uang 

dan menginvestasikan sisanya.”
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Jadi, Anda pilih yang mana?

Itulah beberapa strategi yang bisa Anda terapkan agar 
angsuran berjalan lancar. Semoga bermanfaat. 
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5 Hal yang Tidak Perlu Ditakuti untuk 
Memulai Kredit

Meski memang dibutuhkan, nyatanya tak semua orang 
bersedia memulai sebuah kredit. Alasannya, selain 
menawarkan keuntungan dan kemudahan, kredit juga 
dianggap sebagai momok menakutkan bagi kondisi 
keuangan. Sistem administrasi yang kompleks juga sering 
kali merisaukan bagi mereka yang hendak mengajukan 
kredit. Utamanya bagi yang bukan karyawan, atau 
mereka yang berasal dari kalangan pekerja lepas seperti 
wiraswasta, freelance, atau yang lainnya. Padahal, jika 
Anda tahu, ada beberapa hal yang sebenarnya tak perlu 
ditakuti ketika Anda berencana memulai sebuah kredit. 
Penasaran? Yuk, simak uraian berikut:

1. Proses yang Rumit 
Umumnya, proses pengajuan kredit memang membutuhkan 
waktu yang cukup lama. Anda harus melewati beberapa 
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tahapan, mulai dari mengisi formulir permohonan, verifikasi 
data, survei, verifikasi ulang, dan prosedur lainnya. Itu 
pun jika akhirnya permohonan disetujui dan Anda bisa 
mendapatkan dana pinjaman atau kredit barang bernilai.

Namun kini, proses tersebut tak lagi rumit dan memakan 
banyak waktu. Anda bisa mengajukan permohonan kredit 
secara online, tanpa perlu repot mendatangi lembaga 
keuangan. Beragam informasi penting terkait kredit, mulai 
dari sewa modal, masa tenor, cicilan, hingga persyaratan 
bisa Anda ketahui dengan mudah. Kemudian, Anda 
tinggal melengkapi persyaratan dengan sebaik-baiknya 
agar permohonan cepat disetujui.

Salah satu lembaga keuangan yang menyediakan kredit 
dengan proses yang mudah, cepat, dan aman adalah 
Pegadaian melalui produk Kredit Cepat dan Aman 
(KCA). Hanya dalam 15 menit, Anda bisa mendapatkan 
pinjaman mulai dari Rp 50.000 dengan barang jaminan 
yang beragam, mulai dari emas perhiasan, emas batangan, 
berlian, kendaraan bermotor, barang elektronik, dan lain 
sebagainya. Pegadaian memberikan pinjaman dengan 
jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali. 
Selain itu, pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

2. Kredit Mengganggu Keuangan
Pada dasarnya, membeli barang bernilai (kendaraan 
bermotor) dengan cara kredit adalah salah satu cara 
untuk menjaga stabilitas keuangan Anda. Dengan cara 
ini, pengeluaran tidak akan meledak dalam satu waktu 
seperti ketika membelinya secara tunai. Tabungan Anda 
juga bisa tetap utuh, dan bisa digunakan untuk hal-hal atau 
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kepentingan mendadak lainnya. Yang terpenting, pilihlah 
kredit dengan cicilan yang sesuai dengan kemampuan 
keuangan Anda.

3. Pahami Sewa Modalnya
Hal lain yang perlu diperhatikan dalam sistem kredit adalah 
sewa modal. Besaran sewa modal akan berpengaruh 
terhadap jumlah cicilan yang harus dibayarkan. Untuk itu,  
lakukan survei terlebih dulu dan pahami segala hal yang 
berkaitan dengan sewa modal, uang muka, masa tenor, 
dan besarnya cicilan krena pada umumnya lembaga 
keuangan menetapkan sewa modal per bulannya. Jika 
perlu, lakukan penghitungan dan cocokkan dengan tabel 
rincian yang ditawarkan.

4. Adanya Sejumlah Biaya Lain dan Denda
Nyatanya, sistem kredit tak hanya melulu soal uang 
muka dan cicilan, tetapi juga akan ada biaya-biaya lain 
seperti biaya keterlambatan (denda), biaya provisi, 
biaya pelunasan dipercepat, dan biaya premi asuransi. 
Biasanya, biaya-biaya ini ditetapkan secara khusus oleh 
masing-masing lembaga keuangan. Karenanya, penting 
bagi Anda untuk melakukan survei terlebih dulu sebelum 
memilih lembaga keuangan.

5. Pilih Kredit yang Sesuai dengan Kondisi Keuangan
Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, 
sebaiknya Anda memilih kredit yang tepat serta mampu 
mengatur sistem keuangan Anda. Pilihlah kredit yang 
sesuai dengan kondisi keuangan, serta dengan masa 
tenor dan cicilan yang tidak memberatkan. Selain itu, 
atur keuangan sebaik mungkin dan gunakan beberapa 
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strategi agar cicilan bisa dibayarkan tepat waktu. Ingat, 
jangan pernah menyepelekan pengeluaran-pengeluaran 
kecil, karena hal tersebut juga bisa berdampak buruk bagi 
keuangan Anda. Seperti yang pernah diingatkan oleh 
Benjamin Franklin,

“Hati-hatilah dengan pengeluaran kecil, karena 
keretakan kecil dapat menenggelamkan kapal besar.”

Jika memungkinkan, gunakan dana pinjaman/barang kredit 
tersebut untuk hal-hal produktif yang bisa menghasilkan 
uang. Dengan begitu, cicilan dijamin lancar dan keuangan 
Anda juga akan terbantu.

Jadi, selama Anda bisa memilih kredit yang tepat dan bisa 
mengatur keuangan, tak ada hal yang perlu ditakutkan, 
bukan?
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3 Cara Memilih Angsuran yang Tepat dan 
Tepercaya

Beberapa tahun ini, masyarakat sangat terbantu dengan 
hadirnya sistem pembayaran baru, yakni berupa kredit 
atau angsuran. Sistem pembayaran ini dianggap sebagai 
cara terbaik untuk mendapatkan modal, memiliki rumah, 
kendaraan bermotor, hingga barang-barang elektronik.

Cukup dengan bermodalkan uang muka atau barang 
jaminan, beberapa dokumen persyaratan, serta kemampuan 
untuk membayar angsuran atau cicilan, Anda telah bisa 
mendapatkan apa yang diinginkan. Di balik kemudahan 
tersebut, Anda tetap harus bertanggung-jawab terhadap 
angsuran yang hendak Anda ambil.

Nah, bagi Anda yang tengah berencana untuk mengambil 
dana pinjaman atau membeli sesuatu dengan cara kredit, 
yuk, simak dulu cara memilih angsuran yang tepat berikut 
ini:
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1. Pilih Sesuai Kemampuan Finansial
Agar Anda tidak terjebak pada kredit macet, pilihlah 
rumah, mobil, sepeda motor, dana pinjaman atau lainnya 
yang sesuai dengan keuangan Anda. Abaikan gengsi dan 
bijaksanalah dalam memilih, bagaimanapun keuangan 
Anda tidak hanya akan dialokasikan untuk membayar 
angsuran. 

Ingat pada peribahasa, “Besar pasak daripada tiang,” maka 
hindari untuk mengajukan kredit di luar batas kemampuan 
Anda. Jika Anda ingin menggunakan kredit tersebut untuk 
keperluan produktif atau konsumtif, maka pilih jenis kredit 
yang sesuai dengan kemampuan finansial Anda. Jangan 
jadikan kredit sebagai penghalang, justru kredit membuka 
banyak peluang baru yang ingin Anda gapai.

2. Pertimbangkan Pilihan Besaran Angsuran dan 
Tenor
Ketika akan mengajukan kredit, Anda tentu akan 
dihadapkan pada berbagai pilihan angsuran dan periode 
cicilan. Pihak lembaga keuangan akan menawarkan tenor 
atau jangka waktu pelunasan yang disesuaikan dengan 
besaran angsuran yang harus dibayarkan. Semakin 
pendek masa tenor, maka angsuran akan semakin besar. 
Begitu pun sebaliknya, semakin panjang masa tenor, 
angsuran juga akan semakin kecil.

Bagi Anda yang memiliki penghasilan tidak terlalu besar, 
kredit tenor panjang bisa jadi merupakan pilihan terbaik. 
Cicilan yang rendah akan lebih memudahkan Anda 
untuk mengatur keuangan dan memenuhi kebutuhan. 
Sebaliknya, jika Anda sudah cukup mapan, kredit tenor 
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pendek lebih baik untuk dipilih. Selain karena tidak akan 
membebani Anda terlalu lama, selisih total besaran angsuran 
dengan harga barang juga cenderung lebih kecil.

3. Perhatikan Kredibilitas Lembaga Keuangan
Bagi Anda yang hendak mengajukan pinjaman, alangkah 
baiknya jika Anda terlebih dulu mencari informasi terkait 
kredibilitas lembaga keuangan yang hendak dituju. Begitu 
pun ketika Anda akan membeli kendaraan dengan sistem 
kredit. Hal ini penting, untuk menghindari hal-hal yang tidak 
diinginkan, seperti ketidak-cocokan, penipuan, dan lain 
sebagainya.

Untuk melihat kredibilitas lembaga keuangan yang baik dan 
aman, Anda bisa memperhatikan reputasi, kualitas layanan, 
kepercayaan nasabah, hingga jumlah kantor cabang yang 
ada. Tentunya, semakin kredibel lembaga keuangan yang 
Anda pilih, semakin nyaman dan aman pula proses angsuran 
Anda.

Seperti halnya Pegadaian yang merupakan bagian 
dari BUMN serta mendapat izin dari OJK (Otoritas Jasa 
Keuangan) sehingga terjamin kredibilitasnya. Berbagai 
fitur diberikan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan 
solusi finansial, mulai dari gadai, modal bisnis, investasi, 
sampai kepemilikan kendaraan.

Itulah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memilih 
angsuran yang tepat dan tepercaya. Semoga bermanfaat!


