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ersoalan besar bangsa
kita dalam bidang
ekonomi adalah
kemiskinan. Pemerintah
boleh berganti, tetapi

persoalan kemiskinan tidak pernah
terselesaikan. Kemiskinan identik
dengan rendahnya literasi keuangan
masyarakat kita, khususnya
kelompok marginal. Dengan
jumlah penduduk hampir 250 juta
jiwa, ternyata hanya 24 persen
masyarakat kita yang mengenal dan
memanfaatkan layanan perbankan.
Angka tersebutjauh di bawah negara
tetangga, seperti Malaysia, Thailand,
dan Filipina.

Jumlah investor indMdu yang
melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI)
juga sangat minim, tak lebih dari
kisaran angka 0,02 persen dari total
jumlah penduduk. Pantaslah kiranya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) begitu
menggebu-gebu menyosialisasikan'
program keuangan inklusi dan
literasi finansial. Tujuannya, tentu
agar lebih banyak masyarakat
yang sadar akan manfaat layanan
perbankan dan institusi keuangan
lainnya.

Minimnya pemahaman tentang
apa, bagaimana, dan mengapa literasi
keuangan menunjukkan betapa
rendahnya kesadaran masyarakat
tentang arti penting melek finansial
sebagai kecakapan hidup. Fenomena
demikian dibuktikan dengan
maraknya korban penipuan investasi
bodong, pemakaian kartu kredit
secara tidak bijak, dan ketidakcintaan
sebagian anggota masyarakat
terhadap rupiah. Pertanyaan yang
muncul kemudian, siapa yang
bertanggung jawab membekali
literasi keuangan masyarakat?

Saat ini, literasi keuangan
dianggap tidak penting sehingga
tidak perlu diajarkan kepada anak
sejak dini. Dalam budaya masyarakat
kita, adalah tabu membicarakan
segala sesuatu tentang uang di

hadapan anak. Itulah
mengapa pengetahuan,
sikap, dan keterampilan
tentang kesehatan
finansial kelu4rga
tidak mendapat
porsi pada kurikulum
pendidikan dasar
dan menengah,
bahkan pada
tingkat perguruan
tinggi. Oleh
karena itu, (

muncul pandangan
bahwa literasi finansial bukan
merupakan kecakapan hidup (h/e
skills) yang harus dibekalkan kepada
anak. Asumsinya, toh tanpa diajari
pun, seorang anak sesuai dengan
perkembangan usianya, akan
mengenal apa itu uang.

Literasi flnansial bukan persoalan
kenal atau tidak kenal uang sebagai
alat pembayaran. Akan tetapi,
sebagai kemampuan individu dalam
mengelola keuangan secara bijak
sesuai kebutuhan bukan berdasarkan
keinginan. Dalam perspektif
ekonomi, jelas terdapat perbedaan
antara kebutuhan dan keinginan.
Kebutuhan bersifat terbatas pada
apa yang diperlukan, sedangkan
keinginan sifatnya tidak terbatas.
Konsep sederhana itu, kalau kita mau
jujur, tidak pernah diajarkan kepada
anak.

Seper.ti ketika seorang anak
merengek minta dibelikan sesuatu-
yang belum tentu dibutuhkan tapi
karena hanya ingin memiliki-
dengan rela orang tua akan
memenuhinya segera dengan alasan
tidak tega. Kondisi demikian tanpa
kita sadari akan membentuk sikap
konsumtif anak. Ketika mendengar
stempel bahwa masyarakat kita
adalah masyarakat konsumtif, tanpa
rasa bersalah kita menyalahkan
faktor liagkungan. Padahal dalam
lingkungan keluarga, kita telah
memicu generasi konsumtif.

Tugas dan tanggung jawab
mengajarkan keuangan dalam

keluarga dapat dimulai dengan
memberikan pemahaman
tentang perbedaan antara
kebutuhan dengan keinginan
yang merupakan prinsip
dasar ekonomi. Ajarkan pada

anak dengan contoh yang
mudah dipahami sesr:ai

perkembangan usia
mereka. Pada'usia dini,
Anda harus menjadi role
model dalam perilaku
berbelanja. Anda

seyogianya berbelanja
bukan karena-keinginan- nafsuataL__
gengsi, melainkan memang barang
dan jasa yang Anda"beli benar-benar
diperlukan. i:

Saat anak-anak menginj ak
usia remaja, hindari atau batasi
lingkungan pergaulan dengan teman
sebaya mereka yang cenderung
hedonis. Mulai ajarkan kepada
mereka tentang rrlanajemen
keuangan sederhana. Tanamkan
sikap menghargai setiap rupiah yang
diterima dan dibelanjakan dengan
mencatat setiap penerimaan dan
pengeluaran. Jika perlu, Anda minta
mereka mengumpulkan bukti-bukti
belanja. Periksa catatan pembukuan
mereka setiap akhir bulan. Lakukan
evaluasi dan diskusikan sebagai
refleksi perilaku belanja mereka. Ajak
mereka untuk membuka rekening
tabungan di lembaga perbankan.

Ketika memasuki usia sekolah
menengah atas (SMA), ajarkan
pola 7Q:20:10 dalam mengelola
uang. Artinya, maksimal 70 persen
dialokasikan untuk pengeluaran
konsumsi, 20 persen untuk investasi,
dan 10 persen untuk dana cadangan
yang harus ditabung. Pada saat yang
sama, berikan pemahaman tentang
perbedaan fungsi investasi dan
tabungan. Saat mereka kemudian
ingin memiliki kartu kredit, jangan
Anda langsung setujui. Sebaiknya
beri pemahaman kepada mereka
kelebihan dan kekurangan antara
kartu kredit dengan karru debit.

Selanjutnya, ketika menginjak



u5ia mahasisws, mntaileh 3jarlan
berbagai instrumen invesasi sebagai
shategi merencanakan keuangan
masa mendatang. Ajari mereka
formula investasi high gair,h$tis!
mad.erate gain, modffqte risk, danlo[
Sair low ri!k. Jadi, kelak mereka
memiliki pemahaman bijak dan tidak
tergiur terhadap tawaran investasi
dengan modus penipuau.

Tanggung Jawab Bersama
Satuan pendidikan mulai jenjang

usia dini hingga perguruan tinggi (pT)
harus memiliki komitnen bahwa
literasi finansial adalah bagian dad
kecakapan hidup dan harus diajarkan
kepada siswa hingga mahasis$ra.
Pembelajaran kesehatan keuangan
individu seyogianya dijadikan
suplemen pada mata pelajaran
yang terkait. Dalam mata pelajaran
ekonomi dan akuntarsi jenjang SMA/
SMK. misalnya. pembelajaran literasi
finansial dapat disisipkan. Hal ini
dikarenakan pada mata ajar tersebut
hanya diajarkan keuangan institusi,
bukan individu. Demikian pula
penerapannya di tingkat PL

SemeDtara itu, pemerintah juga
bertanggung jawab mengedukasi
masyarakat agar merniliki
pemahaman komprehensif tenteng
pengelolaan keuangan individu
dan keluarga secara cerdas darr
bijak. Dukungan regulasi kebijakan
menjadi pentirg apalagi pemerintah
saat ini mencanangkan program
cashi€$ soci€ty. Bersama*ama lembaga
pendidikan, seyogianya instansi
pemerintah terkait merumuskan
kebijakan agar literasi finansial
nasuk ke dalam kurikulum
pemb€lajann pada seluruh jenjang
pendidikan. Akhi.rnya, kita berharap .

bangsa ini memiliki ralqat yang
selunrhnya melek hunf, melek
digital, dan tentunya rnelek finansial
sehingga mampu menguai problem
kemiskinan, Semoga. a
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