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Swara Kampus (Swaka) sebagai suplemen KR, hadir 
di hadapan pembaca setiap hari Selasa. Penggarapan 
Swaka melibatkan mahasiswa, dari pelatihan jurnalistik 
sampai peliputan. Untuk selanjutnya seminggu sekali 
kami akan menjumpai pembaca. Terimakasih.

Adi Suseno
Mahasiswa Pendidikan Luar Biasa 
Universitas Negeri Yogyakarta

“Terima kasih atas kesempatan 
menulis yang diberikan Swara 
Kampus KR.” .

Aulia Nur Satria
Mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta

“Memotivasi saya untuk terus menulis.”

Tri Muryani
Mahasiswa Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

“Mahasiswa Yogya beruntung 
punya Swara Kampus. Semoga 
Swaka semakin mantap."

Annisa Fabila
Mahasiswa Universitas Sarjanawiyata 
Taman Siswa Yogyakarta

▼terim a kasih untuk kesempatan yang 
diberikan kepada saya. Swaka Sukses!'

S
eperti halnya yang dialami 
oleh Wahyu, mahasiswa 
Manajemen Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY), yang merasa masih 
kesulitan mengatur keuangannya. 

“Terkadang saya masih sering beli 
makanan terlalu banyak dan seringnya 
ada kebutuhan mendadak juga”, ung
kapnya.

Menurutnya lagi, mahasiswa seha
rusnya mempunyai target maksimal 
setiap harinya supaya dalam sehari- 
hari ia bisa mengatur keuangannya, 
dan tidak mengalami kesulitan teru
tama di awal bulan.

Hal senada juga diungkapkan Soffi, 
Mahasiswi IPB, menurutnya maha
siswa seharusnya memprioritaskan 
dulu apa yang menjadi kepentingan
nya, terutama hal-hal yang mendesak. 
Selain itu menurutnya, pengeluaran 
juga harus diminimalisasi, karena apa
bila hal itu tidak dilakukan, maka yang 
terjadi adalah pemborosan dalam pen
geluaran. “Saya masih sering meng
gunakan uang secara boros untuk hal 
-  hal yang tidak penting”, imbuhnya. 

Kebiasaan buruk mahasiswa dalam

dan keinginan.Walhasil ia tidak :SB|
bisa menyisakan uang sakunya un- « j  
tuk ditabung, seperti yang dialami Jg 
oleh Kevin, salah satu mahasiswa 
Teknik Sipil UGM .

“Kesulitan tidak bisa menabung 
karena terkadang ada pengeluaran 
niendadakt yang lebih parah lagi ke
tika ada uang saku yang masih tersisa 
malah diboros-borosin”, ungkap Kevin. 
Selain itu ia juga sependapat dengan 
Wahyu dan Soffi, bahwa penting bagi 
mahasiswa untuk meminimalisasi pen
geluarannya, serta memprioritaskan 
apa yang menjadi kebutuhannya, se
hingga manajemen keuangannya akan
berjalan dengan baik.

* * *

HAL ini telah dibuktikan sendiri 
oleh Amelia, uang saku yang ia peroleh 
dari orang tuanya sebesar Rp 350.000/ 
minggu biasanya iaf sisihkan sebagian 
untuk ditabung. Kebiasaaan menabung 
sejak kecil, membuatnya menyisakan 
Rp 150.000 dari uang sakunya itu. 
“Sudah membiasakan menabung sejak 
kecil, dan mulai semester awal sudah 
mewajibkan diri untuk menabung”, 
ungkap mahasiswi Kimia Universitas
r . l . n .  T A n i n  teli

rus jauh berpikir"Re depan. Sisakanlah 
uang saku dengan mengurangi penge
luaran untuk ditabung. Tabungan akan 
berguna ketika kita dalam kesusahan. 
Dengan adanya tabungan, kita akan 
terhindar dari berhutang. Jika kita 
ingin selangkah lebih maju lagi, belaja
rlah untuk menginvestasikan uang kita 
pada saham, reksadana atau usaha ter
tentu untuk menanih^pemijsiikaii” 
ujarCecep.

Menurut pendapat Arfita f)eYi Ma
har ani SP M A, dosen di Universitas 
Sarjanawiyata Tamansiswa, mahasiswa 
harus menyesuaikan diri dengan pen
gelolaan keuangannya, yakni dengan 
cara membatasi pola konsumtif. Ia 
mengatakan, mahasiswa saat ini cend
erung mengikuti trend agar dipandang 
secara sosial oleh teman-temannya.

“Selain itu peran orangtua menjadi 
sangat penting agar mahasiswa dapat 
lebih bijak me-manage keuangan
nya. Untuk itu, para mahasiswa dapat 
membuat skala prioritas pengeluaran 
dan membuat perincian setiap bulan, 
acrar nenpeluaran daDat ditekan untuk

uang
j yang terbatas seorang 

mahasiswa harus bisa bertahan hidup 
di perantauan demi tujuan yang mulia, 
yakni menimba ilmu, terutama mereka 
yang berasal dari luar kota.
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Dengan adanya tabungan, 
kita akan tertilndar dari 
berhutang. Jika kita ingin 

selangkah lebih maju 
lagi, belajarlah untuk 
menginvestasikan uang kita 

pada saham, reksadana 

atau usaha tertentu 
untuk menambah 

pemasukan”

Dari segi ekonomi, mahasiswa sudah harus bisa mengatur 
keuangannya dengan baik. Karena apabila itu tidak bisa 
terealisasi dengan baik, maka yang ada adalah keuangan 
menipis di akhir bulan, apalagi mahasiswa yang hanya 
mengandalkan uang bulanan dari orang tua saja.
Bukan hanya permasalahan tentang menipisnya 
keuangan di akhir bulan, namun kejadian berhutang 
dengan sahabat juga akan menjadi masalah tersendiri 
dalam manajemen keuangan mahasiswa.
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Mahasiswa Dituntut Cerd 
Atur Keuangan
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