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mBak Donna, alhamdulillah sudah beres semua,  
Saya sempat berlinang airmata ketika ngobrol 
sama mBa Rusmi. Walaupun hanya OB, ternyata 
mBa Rusmi sudah fasih menjalankan prinsip 
Perencanaan Keuangan. mBa Rusmi disiplin 
dalam pengeluaran sehingga bisa punya tabungan. 
Anak pertama kuliah dan sekarang aktif membantu 
usaha keluarga. Sudah punya rumah sendiri dan 
bahkan punya kontrakan dan kost-kostan. mBa 
Rusmi akan gunakan dana pesangon untuk beli 
tanah. Setelah pensiun dia mau lanjut berkebun 
hidroponik dan tanaman hias. Gaya euy. 

Juga senang dengar bahwa mBa Rusmi sudah niat 
untuk segera bayar zakat atas dana pesangon.  
ManTull dech. Alhamdulillah !!! 
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Pak Warji, penjual daun singkong dan 
berbagai hasil kebun. Di kota Bogor.
Kabarnya Pak Warji dan istri sudah 
pernah umroh, paket 26 juta, hasil 
nabung 2 tahun. Ah yang bener ?

Ternyata Pak Warji dan istrinya itu . . . .
•  Punya usaha sembako, harian 2 juta.
•  Punya 4 rumah untuk kontrakan dan kost.
•  Punya kebun 4.000m2, bertanam singkong, pisang, dsb.
•  Setiap bulan bisa nabung 2jt s/d 5 jt.
•  Rajin bayar zakat, dan rajin bersedekah ketika pandemi.

Wah, rupanya Pak Warji sudah 
MERDEKA FINANSIAL !!!
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APA ITU ILMU SYARIAH 
 
Menurut Imam Ghazali ada 4 tingkat Ilmu 
Syariah, yaitu: 
•  Syariat : Ketentuan atau hukum yang 

ditetapkan oleh Allah dan mulai 
berusaha untuk menjalankannya. 

•  Tarekat : Jalan untuk menerapkan 
Syariat dengan sungguh-sungguh. 

•  Hakikat : Pemahaman makna dari 
Syariat. 

•  Marifat : Menjalankan Syariat semata- 
mata karena cinta kepada Allah. 
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MERDEKA FINANSIAL cara SYARIAH 
Tuntunan Syariah agar bisa mencapai Merdeka Finansial 
tergantung pada 3 hal, yaitu: 
  
•  Siapakah sebenarnya kita? Mengapa kita dilahirkan dan hidup 

di dunia? Untuk apa kita hidup? à Tujuan Syariah 
•  Bila sudah faham siapa sebenarnya kita, maka apa tingkatan 

Kaya & Bahagia cara Syariah? 
•  Karena kita membahas masalah keuangan, maka perlu difahami 

mengapa Allah Swt. memberikan rizki kepada kita? 
Sebenarnya penghasilan itu untuk apa? Bagaimana hak-hak atas 
rizki tersebut? 
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TUJUAN SYARIAH 
 

•  Memperoleh dan menjaga maal (harta), untuk itu ada 
ketentuan Syariah untuk memperoleh maal sebagai sarana 
memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. 

•  Menjaga kelangsungan nasb & nasl atau keturunan dengan 
Syariah untuk perkawinan, keluarga, dsb. 

•  Menjaga aql dengan Syariah yang mengatur cara memakai  
kecerdasan, kepandaian dan kemampuan untuk mengetahui. 

•  Menjaga nafs dengan Syariah yang menyatakan bahwa 
kehidupan adalah sangat berharga dan sangat tinggi nilainya. 

•  Menjaga dien atau keimanan adalah tujuan utama dari 
Syariah dimana harta, keluarga, akal dan jiwa manusia adalah 
sarana untuk menjaga keimanan. 
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KAYA & BAHAGIA cara SYARIAH 
Kaya adalah kondisi dimana seluruh kebutuhan, keinginan dan hasrat dapat 
dipenuhi, sehingga merasa Bahagia à Apa saja kebutuhan manusia? 
•  Tidak kelaparan = kebutuhan dasar sebagai mahluk adalah makan dan 

minum. 
•  Tidak telanjang = kebutuhan norma sebagai mahluk sosial adalah 

menutupi aurat. 
•  Tidak dahaga = kebutuhan jiwa dari manusia adalah dipenuhi dahaga 

untuk diakui, dicintai, dihargai dan dihormati. 
•  Tidak terkena panas dhuha = semua kebutuhan ada batasnya, seperti 

kebutuhan akan panas matahari yang dalam jumlah cukup akan 
menyehatkan tetapi bila berlebihan akan membawa penyakit. 
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HAK         
MASA DEPAN 

HAK         
MASYARAKAT 

Menolong  
Diri 

Sendiri 

Menjaga 
Masa 

Depan 
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RIZKI 

HAK          
MASA KINI 

HAK          
MASA SUSAH 

HAK          
ORANG LAIN 

TUJUAN DARI PEMBERIAN RIZKI 
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Apa Tujuan Hidup di Masa Pensiun . . . . 

Hakekat dari Merdeka Finansial adalah 
mencapai keseimbangan antara  

Kebutuhan Hidup dengan                     
Sumber Penghasilan. 
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Faktor Penentu  
untuk bisa mencapai 
Merdeka Finansial 

 

Diversifikasi Sumber Penghasilan.

Kemampuan mengendalikan  Biaya Hidup.

Selalu ber-Syukur dan merasa Bahagia.

Money don’t buy Happiness, 
but if you spent all your money carelessly, 
then you will never find Happiness . . . . 
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1.  Penghasilan yang cukup untuk memenuhi Kebutuhan Hidup. 
2.  Kemampuan mengatur Pengeluaran sesuai Penghasilan. 
3.  Dana Darurat dan Proteksi atas Biaya Kesehatan. 
4.  Bebas dari Hutang untuk memenuhi Kebutuhan Hidup 
5.  Bebas dari Hutang atas Harta yang diperlukan untuk hidup wajar. 
6.  Proteksi atas Sumber Penghasilan Utama. 
7.  Penghasilan Aktif maupun Pasif dari Harta dan Kemampuan 

yang cukup untuk memenuhi Kebutuhan Hidup sampai Hari Tua. 
8.  Sumber Penghasilan yang ter-diversifikasi sehingga dapat 

mengatasi berbagai risiko akibat kondisi ekonomi maupun kondisi 
keluarga.

ACUAN MERDEKA FINANSIAL 
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TUJUAN dalam TAHAPAN KEHIDUPAN 

Tahap Akumulasi  
(Wealth Accumulation) 

Tahap Konsolidasi/ 
Golden Years 

Tahap Menikmati 
(Spending for  
Husnul Khotimah) 

23 45 60 75 
23 tahun 15 tahun 15 tahun 
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BEGIN with FINANCIAL PLAN JURUS 
PERTAMA 

•  Rencana Keuangan diperlukan untuk mencapai Tujuan Keuangan 
sedangkan Tujuan Keuangan diperlukan untuk mencapai Tujuan 
Hidup. Sehingga Tujuan Keuangan selalu sangat pribadi dan selalu 
ada Tahapan dalam Tujuan Keuangan sesuai dengan perubahan 
kondisi keluarga, sosial dan gaya hidup. 

 
 

•  Tujuan Keuangan dicapai dengan memanfaatkan Harta Bersih 
pada awal, tambahan Dana dalam Masa Pencapaian, dan kegiatan 
investasi selama masa pencapaian à Rencana Keuangan. 

•  Pilihan Investasi dilakukan berdasarkan tersedianya sumber dana, 
jangka waktu investasi, likuiditas yang diperlukan dan kemampuan 
mengatasi risiko yang sangat dipengaruhi oleh profil risiko. 

 
. 
 
 

Financial 
Check-up 

Awal 

Tambahan Dana dalam 
Masa Pencapaian 

Tujuan 
Keuangan 

Financial 
Check-up 

Akhir 
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DISCIPLINE IN ALLOCATION 

•  Alokasi untuk Hak Masa Kini sangat menentukan tersedianya rizki untuk Hak 
Masa Susah dan Hak Masa Depan à karena itu kemampuan untuk 
mengendalikan Biaya Hidup (Hak Masa Kini) menjadi Faktor Penentu 
keberhasilan mencapai Merdeka Finansial 

•  Prioritas alokasi untuk Hak Orang Lain dan Hak Masa Susah.  
•  Peningkatan Biaya Hidup harus lebih kecil dari peningkatan Penghasilan à 

Alokasi untuk Masa Depan akan meningkat. 

HAK         
MASA DEPAN 

HAK         
MASYARAKAT 

Menolong  
Diri 

Sendiri 

Menjaga 
Masa 

Depan 
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RIZKI 

HAK          
MASA KINI 

HAK          
MASA SUSAH 

HAK          
ORANG LAIN 

TUJUAN DARI PEMBERIAN RIZKI 
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•  Krisis ekonomi akibat pandemi mengajarkan bahwa sumber 
penghasilan bisa hilang dan timbul dengan tidak disangka-sangka 
à usaha mapan bisa tutup à usaha kecil bisa berkembang. 

•  Wabah menunjukkan bahwa risiko kesehatan dan kematian dapat 
terjadi secara tidak terduga,dan dapat membawa dampak fatal    
à perlu proteksi atas risiko biaya kesehatan, dan                           
à perlu proteksi atas risiko hilangnya penghasilan utama. 

•  Proteksi bukanlah investasi untuk memperoleh imbal hasil (return) 
tetapi untuk mengurangi dampak negatif dari suatu risiko, 
khususnya dampak yang dapat membawa akibat yang fatal. 

•  Proteksi dapat dikombinasikan dengan investasi untuk 
meningkatkan nilai harta di masa mendatang. 

FINANCIAL RISKS PROTECTION JURUS KE 
TIGA 
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Secara umum ada 3 macam hutang yaitu:  
1.  hutang untuk membayar barang/jasa yang dikonsumsi (masa kini) 
2.  hutang untuk mengadakan aset/harta yang akan digunakan pada 

masa kini dan masa mendatang, serta  
3.  hutang untuk usaha. 
Hutang untuk konsumsi masa kini harus dibayar dengan dana yang 
dialokasikan untuk Hak Masa Kini.
Hutang untuk mengadakan aset/harta yang akan digunakan pada 
masa kini dan masa depan (misalnya rumah. mobil) dapat dibayar 
dengan dana yang dialokasikan untuk Hak Masa Kini dan Hak Masa 
Depan à namun sebaiknya sudah lunas pada usia 40 tahun.
Hutang untuk usaha, maksimum 30% dari Nilai Harta Bersih. 

FREEDOM FROM DEBT JURUS KE 
EMPAT 
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Investasi yang paling minim adalah pada: 
•  Aset Keuangan yang likuid untuk Dana Darurat 
•  Proteksi atas Biaya Kesehatan dan Kerugian Harta 
•  Proteksi atas Sumber Penghasilan Utama 
 

Pada usia 55+, usahakan miliki dana untuk kebutuhan hidup 
selama 12 s/d 24 bulan pada aset yang relatif likuid. 
 

Fahami Profil Risiko diri dan perkembangannya 
•  Fahami karakteristik risiko dan imbal hasil dari jenis aset 

keuangan yang dipilih  
•  Miliki acuan alokasi aset menurut jenis aset investasi 
•  Miliki kemampuan pengelolaan risiko 
 

Trading portofolio sebaiknya max 20% dari total portfolio 
. 

FINANCIAL ASSETS JURUS KE 
LIMA 
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•  Rumah Utama harus lunas sebelum usia 40 tahun. 
•  Mobil dan motor yang dipakai sebaiknya yang punya harga jual 

yang baik dan mudah untuk dijual. 

•  Investasi pada tanah dan properti hunian secara umum 
memberikan imbal hasil yang baik, dan sumber passive income 
yang relatif handal. 

•  Jangan boros dengan renovasi rumah. 
•  Pilih jenis tanah dan properti yang sesuai dengan gaya hidup 

dan kompetensi yang dimiliki. 

•  Setelah usia 55, harus siap untuk secara bertahap menjual 
tanah/properti guna memenuhi kebutuhan hidup à reversed 
mortgage 

PHYSICAL ASSETS JURUS KE 
ENAM 
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EMPOWERMENT ASSETS JURUS KE 
TUJUH 

•  Investasi dalam gaya hidup sehat menjadi keharusan        
à mengurangi risiko beban biaya kesehatan. 

•  Keahlian dapat menjadi sumber penghasilan yg handal,   
dan tidak memerlukan modal harta, demikian juga hak    
milik intelektual seperti hak cipta dan waralaba                   
à bagaimana cara memahami potensi keahlian?                
à bagaimana cara mengembangkan keahlian? 

•  Kemampuan networking juga sangat berguna dalam 
mengembangkan usaha maupun jasa profesi.                    
à apa yang orang sukai dari Anda?                                    
à kegiatan apa yang biasanya Anda kerjakan dalam 
komunitas? (di tempat kerja, di profesi, di keluarga/teman) 

 
 
 
. 
 
. 
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Sharing Economy 
Perkembangan teknologi membawa perubahan gaya hidup yang 
mendukung Sharing Economy. Dimulai oleh Airbnb dan Uber, 
diperkuat oleh dampak pandemi, dan berlanjut dg Circular Economy 
à Peluang memanfaatkan Harta dan Kemampuan yang dimiliki
à Recycle “Babe Lapak”


Caring Economy
Kesulitan yang dirasakan secara kolektif membawa semangat untuk 
saling tolong-menolong. Mulai dari makanan, obat-obatan, sampai 
ke fasilitas isoman dan menolong anak yatim.
à Perawatan kesehatan à Halodoc, CrowdMed, dsb.
à Penghimpunan dana à Kitabisa.com, crowdfunding, waqaf, dsb
à Proteksi Risiko à Asuransi Syariah

SHARING & CARING JURUS KE 
DELAPAN 
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