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Hemat Pangkal Kaya ? Apakah Masih Relevan ? 

 

“Hemat Pangkal Kaya”, pernahkah Sobat Aludi mendengar atau membaca pepatah tersebut? 

Pokoknya nancep deh di kepala, kalau hemat bikin kaya. Pepatah ini mengajak untuk menghemat 

pengeluaran supaya bisa kaya. Kita dapat menjumpai orang kaya yang hidup sederhana. Namun, ada 

juga orang yang sudah hidup hemat masih tidak menjadi kaya.  

 

Kebiasaan berhemat memang memberi dampak baik bagi kondisi keuangan. Terlebih jika dibarengi 

dengan kegiatan menabung. Namun, berhemat dan menabung tidak berarti membuat diri kamu 

menjadi kaya. Kedua cara itu tidak maksimal untuk meningkatkan kondisi finansial. Terlebih adanya 

inflasi yang menggerus nilai uang kamu tiap tahun. 

 

Walaupun begitu, pepatah “Hemat Pangkal Kaya” dapat menjadi kenyataan. Asalkan kamu 

menerapkan manajemen keuangan. Berikut tips yang sudah kami rangkumkan: 

 

1. Menekan Pengeluaran 

Cara berhemat yang paling sering dilakukan adalah dengan menekan pengeluaran. Antara kebutuhan 

dan keinginan harus dibedakan. Kamu harus menentukan skala prioritas. Pembelian barang yang tidak 

terlalu penting dapat dikesampingkan. Jangan sampai kamu membeli banyak barang yang sebenarnya 

tidak terlalu kamu butuhkan. Hingga ketika kamu membutuhkan uang, kamu justru menjual barang 

yang sangat berguna. Semoga Sobat Aludi tidak begitu, ya. 

 

2. Meningkatkan Pendapatan 

Ada berbagai cara untuk meningkatkan pendapatan. Kamu dapat meniti karir di perusahaan, memulai 

usaha sampingan, bahkan aset yang kamu miliki dapat disewakan. Kegigihan kamu pasti akan 

membuat pintu peluang terbuka lebar. Cara ini memang bukan hal mudah. Tidak semua orang 

memiliki kompetensi dan kesempatan yang sama. Namun, bukan berarti tidak mungkin. Berbagai 

ilmu bertebaran di internet. Mulai dari yang gratis sampai berbayar. Tidak ada kata terlambat untuk 

belajar dan memulai.  
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3. Berinvestasi 

Investasi memang berisiko. Bahkan ketika ada orang yang mengatakan dirinya “risk averse”, pada 

dasarnya ia tetap berusaha menghindari kerugian dan menginginkan keuntungan. Akan tetapi, tingkat 

keuntungan investasi sepadan dengan tingkat risikonya. Semakin tinggi risiko, maka semakin besar 

keuntungan yang didapatkan. Dengan berinvestasi, kamu membuat uang bekerja untukmu. 

Umumnya, investasi dilakukan dalam jangka panjang untuk mendapatkan nilai maksimal. Pastikan 

kamu memetakan dan menentukan tujuan berinvestasi. Bisnis yang sudah listing di ALUDI dapat 

menjadi tempat baik untuk kamu berinvestasi. Ini adalah jalan yang membantu kamu untuk 

mempertahankan dan mengembangkan nilai uang yang kamu investasikan. Yuk, jadi investor di 

ALUDI. 

 


