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Hampir setiap orang menghadapi tantangan finansial dari waktu 
ke waktu. Saat pekerjaan berubah, mobil rusak, dan anak-anak 
memulai aktivitas baru, biasanya Anda bertanya-tanya bagaimana 
Anda akan menutupi semua pengeluaran Anda. Anda tidak 
sendiri saat melihat kondisi keuangan anda dan mempertanyakan 
bagaimana Anda akan menghadapi badai finansial. Untungnya, 
prinsip keuangan yang kokoh tetap sama terlepas dari apa pun 
yang berubah dalam hidup Anda atau ekonomi dunia. 

Jika Anda khawatir tentang kemampuan Anda untuk mengendalikan keuangan Anda, 
berikut lima prinsip sederhana yang dapat membantu Anda mencapai ketenteraman 
finansial.

Kenali prioritas Anda
Langkah pertama untuk mengubah prospek keuangan Anda adalah mempela-

jari kebiasaan belanja harian Anda. Ini membantu Anda lebih memahami ke mana 
perginya uang Anda. Anda mungkin akan memperhatikan bagaimana pembelian kecil 
seperti makan di luar untuk makan siang atau berlangganan paket hiburan dapat 
membengkak selama beberapa minggu atau bulan. 

Salah satu cara memantau kebiasaan belanja Anda adalah dengan hanya meng-
gunakan uang tunai untuk hal-hal yang bukan pengeluaran tetap. Untuk mencoba 
eksperimen ini, tarik uang yang Anda perkirakan akan diperlukan selama satu minggu 
dari bank. Hal ini membuat pengeluaran Anda terbatas hanya pada uang yang Anda 
miliki, menghindari godaan untuk berhutang lebih jauh untuk hal-hal yang mungkin 
tidak Anda butuhkan. Di akhir minggu, duduklah dan lihat apa yang Anda belanjakan, 
lalu bandingkan dengan minggu tanpa batasan tersebut. Anda mungkin terkejut meli-
hat pembelian yang Anda hindari!

Pertimbangkan pekerjaan sampingan
Salah satu cara terbaik untuk menambah rekening bank Anda adalah dengan 

memiliki sumber pendapatan tambahan. Meskipun mungkin tidak untuk semua 
orang, ini mempercepat proses menabung dan membayar hutang. Jika Anda dapat 
melakukan pekerjaan sampingan, ada banyak peluang untuk menghasilkan uang dari 
kenyamanan rumah Anda sendiri. 

Apakah Anda pandai bergaul dengan orang lain dan mampu menjalin hubungan 
yang solid? Apakah Anda tertarik dengan kesehatan dan kebugaran? Pernahkah Anda 
menunggu untuk memanfaatkan kesempatan yang memungkinkan Anda mengatur 
jadwal Anda sendiri dan meningkatkan penghasilan Anda? Pertimbangkan semua 
kemungkinan yang tersedia untuk Anda, lalu mulailah membuat daftar pro dan 
kontra untuk membantu mempersempit pilihan Anda. Anda mungkin menemukan 
bahwa memulai lebih mudah dari yang Anda pikirkan.
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Tingkatkan pembayaran hutang Anda 
Sebagian besar dari kita memiliki sedikit hutang konsumen yang ingin kita bayar. Meskipun 

secara individu mereka bisa kecil, bersama-sama mereka sering bertambah dengan cepat dan mem-

buat kita kewalahan, menggagalkan kemajuan dalam perjalanan finansial Anda. Pertimbangkan untuk 

menambah pembayaran hutang Anda untuk mengurangi jumlah tagihan yang Anda terima. 

Ini prinsip sederhana untuk diterapkan. Mulailah dengan mengidentifikasi utang terkecil Anda, 

apakah itu tagihan medis, kartu kredit department store, atau cicilan mobil. Gunakan semua uang 

yang Anda bisa untuk tagihan itu setiap bulan sampai lunas. Kemudian ambil jumlah itu untuk mem-

bayarkan hutang terkecil Anda berikutnya setiap bulan setelahnya. Hal itu akan segera terbayar juga, 

dan Anda dapat melanjutkan prosesnya sampai Anda mampu melakukan pembayaran yang jauh lebih 

besar untuk hutang yang lebih besar seperti cicilan rumah Anda. Dengan hutang yang lebih kecil yang 

telah dibayarkan selesai, Anda juga dapat mengambil sebagian dari uang itu dan mulai menanamkan-

nya untuk investasi dalam lebih banyak peluang keuangan seperti memulai bisnis rumahan untuk 

meningkatkan penghasilan tambahan Anda.

Siapkan dana darurat
Kita semua pernah mendengar pepatah kuno, hemat uangmu untuk hari hujan, tetapi berapa 

banyak dari kita yang benar-benar melakukannya? Meskipun kita mungkin memiliki niat terbaik, 

pengeluaran tak terduga seperti perbaikan mobil atau masalah kesehatan cenderung untuk menunda 

tujuan kita. Mulailah lebih awal untuk pengeluaran mendadak ini — dan hindari hutang berbunga 

tinggi — dengan cara memasukkan uang ke dalam dana yang dapat Anda manfaatkan selama keadaan 

darurat.

Ada dua kunci sukses dana darurat. Yang pertama adalah membuatnya menjadi proses otomatis 

setiap kali Anda mendapat gaji. Anda dapat memilih agar sebagian dari gaji bulanan Anda disetorkan 

langsung ke dalam dana darurat. Jumlah yang disisihakan tidak harusdalam jumlah besar; kuncinya 

adalah konsistensi. Penghasilan tambahan dari bisnis rumahan dapat membantu memasukkan peng-

hasilan tambahan ke dalam dana ini jauh lebih cepat daripada yang dapat Anda lakukan hanya dengan 

penghasilan biasa. Kunci kedua adalah memastikan Anda tidak sentuh uang itu kecuali benar-benar 

darurat. Disiplinkan diri Anda dan ini dapat menyelamatkan Anda dari kesulitan finansial yang sig-

nifikan dan menyiapkan Anda untuk sukses di masa depan.

Tuliskan
Terlalu banyak dari kita menemukan diri kita hidup dari bulan ke bulan tanpa arah atau tujuan 

nyata dalam hal keuangan kita. Kita mengeluarkan uang terlalu banyak ketika kita memiliki dana eks-

tra dan mendapati diri kita kekurangan uang ketika keadaan sulit. Memiliki tujuan yang ditetapkan 

dengan kuat membantu menjaga Anda menuju ke arah yang benar secara finansial. Luangkan waktu 

untuk menuliskan tujuan Anda, diskusikan dengan orang yang Anda cintai untuk memastikan semua 

orang berkomitmen, dan lakukan apa yang diperlukan untuk mewujudkannya.

Jika Anda bermimpi untuk pergi liburan, tuliskan rencana untuk mewujudkannya. Kemudian, 

letakkan pengingat di tempat Anda akan melihatnya secara teratur untuk membantu Anda tetap 

berpegang pada tujuan tersebut. Catat kemajuan Anda untuk memandu rencana Anda.

Jika Anda berjuang untuk memenuhi tujuan keuangan Anda, Anda memiliki dua pilihan: Anda 

dapat melakukan pemotongan pengeluaran yang tidak perlu atau menemukan cara untuk menghasil-

kan uang tambahan. Bahkan bisnis sampingan yang cukup sukses dapat dijalankan dengan murah dari 

rumah Anda dan menghasilkan beberapa ratus dolar per bulan yang dapat membuat Anda lebih dekat 

untuk mencapai ketenteraman finansial sejati.
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Prinsip-prinsip keuangan yang baik berawal dari memiliki 
kedisiplinan. Para pakar utama mengetahui kemana uang 
mereka pergi dan memastikan untuk investasi dalam 
kesuksesan mereka. Di atas itu semua, mereka mengambil 
pendekatan aktif untuk kesehatan finansial mereka. Dengan 
mengurangi hutang-hutang anda dan fokus pada apa yang 
mau anda capai, anda dapat memulai perjalanan menuju 
kebebasan sejati.

Kyäni telah membantu ribuan orang di seluruh dunia membuat keputusan finansial yang baik, 

mendapat penghasilan tambahan, mendukung kesehatan mereka, dan mengembangkan keterampi-

lan bisnis baru yang membantu mereka di semua aspek hidup mereka. Jika anda tertarik mempelajari 

lebih lanjut tentang peluang bisnis Kyäni, klik di sini.
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https://kyani.com/id/opportunity/

