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ilffidmGajil3.l4
.mercon, maiiiari ba1Li. Bonus, TFIR, Gaji ke 13-
14. mempakan uang hadiah versi oralg dewa_
sa, yarg dirasal<an berbeda dengan penghasiJ_
an rutin. Maka tidak mengherankan jika, be_
berapa pegawai yang terkena menLal accoun-
tin-g-akan membelaajakan bonus mereka pada
bai-hal yang tidak dapat mereka lakukan de-
nga:r gaji rutin mereka tanpa merasa bersalah
dan berbebas dan kritikan orang lain.

Meskipuri- seseorang teriadikasi terkena
mental accounhlg, tetapi kadang mereka tidak
menyadarinya. Bagaimana ciri_ciri seorang ter_
kena menLal accouating? Beberapa ciri oiang. yang terkena mental aciornting antara lain: ii
tidak merasa overspending dal boros, tetapi iu_
ga hdak mempunyai tabungan; Aerbeianla
lebih mudah menggunakarr kartu debiL&aju

. lieditJemoney/ebanhing dibanding dengan, casi;.Membelaniakan-uang bonus untlrk mIm-

. leli larang. teinginan.dtaii memborongdiskon
dibanding ditabung; suka membr-rru diskon
tetapi masih ptinya laedit belum terbayar. LaJu
bagaimana menghindarinya?

Lakukan agregasi, hilangkan pengelompok_
gl drr,i mana uarrg berasal. Xareda uans ada-
14h sepddan;, teilepas dari asal:usu-lnya.- atau
'penggunaan.yang dimaksudkan; semua uang
sama. Kita dapat mengurangi pengeluarai
se m b ram pdda um g bonus atau hadiJ.

Selain men.imbulkan masalah, sebenarnya
kilq,dapat:memanfaatkan me"t;i 

";.;;#;untuk.keuntungan kita: Misalnya -e.rgalo1kasikan uang r-:ntr-rk pos-pos tabungan, iives-
tasi dan/atau berbagi dengan sesa-a. S"^ogu
penerima ga3i 13 dan 14 dapat memanfaatkan-
nya-dengan baik. Arlinya, tidak mencuri uang
sendiri untr:k keperliran yang hedonis. D - g

Dr RatnaCandrasaridan
Prof SuStanto phD, O"t"" f"n"ti" iior"-i

U n iu e r si t o s N e g e i yogy ak a rta,
Pend.ii Generasi cira^ tiiii"l

akun tertenfu misalnya akun aset lancar/bidak
lancar, liabrlitas lanear/bidak lancar, penghasiJ_
an dari aktiyitas operdsi, p**f.,r.iij" fi- fl-
asa dan.sebagainya. Seperti halnya dalam

,rk l!ry.i perusahaan, indiuidu juga melaku-
Kan hal yang sama. In&vidu mempunyai ke_
cendlrul8al untuJr mengelompokkan uang

r.1n.gye\al kb italaii berbariai' kriieriaiteirtdiiiril :,
Misalnya uang dari penghasilan mtin. uans
dari bonus; uar:g hadJah, bahkan duit lanani
dan sbbagainya. penge'lompokan sepedi i#
inempunyai probabfitai,,ilianye$abian tiapu: :' :
huan da:r penJaku bela:rja yang irasionaJ

UangBonus

, Menta-l Accounling m,enyebabkan keputusan
keuangan yarg irasionaj, mengapa begitu? per_

fa-49;.teidaliat kAcendemngan ieseo"iog iii"i;t','
sakan dan mengelompokkan secara berbi:da
y*g-d*i hasil penghasilan rutLn dan uang dari
hasil bonus atau liadiah, Udngisdjinltin;iper: .

oleh derri hasil ke4'a iierd' sehinega l.ebih ber.:t .

hati-hati dalam pengg"unaarinya dibandirg uang
bonus atau-hadiah. Kedua, seseo.*g *".pul
nyar kecenderungan memperlakukan ualg se-
cara berbeda tergantung darimana sumbe,nva.

Dengan menggunakan ,ung bonrs, .!""-
orang akan lebih mudah dan tidak merasa
berdosa membe[ barang-barang hedonis atau
barang mewah yaiLu barang yang diinginkan_
nya yang membuatnya merasa senang dan
nikmat djbanding membeli barang ubi)it-arian
atau barang yang dibutuhkan. Keiika meneri-
ma bqnus atau hadiah, seoiang cenderung .

mengguaakannya unhi-l<:inembeli liarang_ba_ :

rangyangbelum pernah dibeli dengan peng-
hasilan rutia, yaitir barang-baranf ya"u d.
inginkan tetapibeiurn pemah mempl,nyai ke_
nlampuan nn hrk m emi liki ny a. Keti ga. Ere ku_

Mencuri Uang Sendiri
Tallun ini 4.5 juta PNS konon akan menerima

Gaji ke-13 dan ke-14 yang menghabiskan ang-
garq4 n9ga.:ra Rp 80, triliqn. Jika.tidak berhafi-
hati. penerima akan terkena mental accounhins_
Merigapa? Karena terdapat kecendenrngan kif,
unluk mengelompoklan Gaji t3 -14 sebasai
pen ghasil an ekstraordin aryllak berdu g.a. Tbrl e_
bih gaji ke-14 yang baru kali ini diterima, se_
hihgg_a:si penerima akan meng4inalian secara
irasional misalnya urtuk memborong barang_
barang di mali;membuiii diskontlebaran. me;-
beli molor baru, gadget baru dan ia.innya.

Seperti halnya kebika kita masih kecil, saat
meneriiiia.hadiaii uting tahui atau aingpao
lebaran, kita akan lebih mudah tergoda dan
tidak merasa menyesal unhrk membelanjakan-
nya pada ha1-ha1 kurang merijadi prioritas ke.
butuhan,:misalnya sepatu roda; boneka bani, .
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