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Pintar mengelola 

keuangan

Sebuah langkah nyaman menuju 

Kebahagiaan berkeluarga



Disclaimer

1. Gambar berasal dan dimodifikasi dari Google

2. Pedoman dan asumsi berasal dari FPSB (Financial Planning Standard Boards) Indonesia

3. Pandangan pemateri mungkin berbeda dengan pandangan Financial Planner lainnya



Problematika Perencanaan Keuangan
Masalah keuangan yang dimiliki setiap orang pasti berbeda-beda

Perubahan teknologi yang memicu  

budaya konsumtif dan penuhnya 

kebutuhan

Susah menabung, 

konsumtif, dan boros 01 Kemudahan mengajukan hutang 

dan cicilan salah satunya 

mempengaruhi pengambilan 

keputusan seseorang.

Punya banyak hutang 

02

Sebesar apapun gaji Anda akan 

selalu habis karena pengeluaran 

mengikuti pemasukan.

Tidak punya tujuan keuangan

03 Ketakutan karena menganggap 

investasi itu mahal dan kurangnya 

literasi terhadap sumber-sumber 

instrumen keuangan.

Tidak berani investasi 

04



Cashflow Bulanan, Dana Darurat, 
dan Cicilan/Pinjaman

Tujuan Keuangan 
(Liburan, Gadget, Wisata Kuliner, Kendaraan, dsb)

Perencanaan Keuangan

sebelum menikah 

Zona 
Aman

Zona 
Nyaman



Mengelola biaya hidup secara realistis
Menyamakan mindset dan persepsi terhadap uang kepada pasangan 

Sebelum menikah, istri lebih mudah mendapatkan 

barang yang dimau, sehingga setelah menikah hal ini 

akan tetap berlanjut dan cenderung lebih impulsif. 

Sementara suami berkebalikan.  

Persepsi terhadap uang 

Apakah selama ini dalam membuat 

keputusan membeli barang, lebih 

melihat merk atau fungsinya?

Karena ada juga barang murah 

yang kualitasnya bagus.

Menyamakan mindset 

Saat penghasilan bertambah, maka otamtis pengen nambah 

pengeluaran. Misal selama ini hanya ngopi di warkop, 

sekarang kalo nggak di cafe kayaknya nggak bisa.

Sebelumnya beli baju di Matahari sudah cukup, setelah naik gaji 

jadi pengen beli baju di Zara dsb.

Middle trap income



Cashflow Bulanan, Dana Darurat, 
dan Cicilan/Pinjaman

Proteksi Diri, Keluarga, dan Aset

Tujuan Keuangan 
(Pendidikan, beli rumah, beli mobil, ibadah, dsb)

Rencana Pensiun dan Hari Tua

Akumulasi Aset dan
Estate Planning (Distribusi Kekayaan)

Perencanaan Keuangan setelah menikah 

Zona 
Aman

Zona 
Nyaman

Zona 
Mapan

Pajak



Zona Aman 

01

02

03

04

Pemasukan > Pengeluaran

Cashflow Positif

Single: 
3-6 kali pengeluaran bulanan
Menikah: 
6-12 kali pengeluaran bulanan

Mengusahakan Dana Darurat

Lunasi pinjaman-pinjaman konsumtif 

Bijak berhutang

Proteksi diri/income (Asuransi Jiwa), 
Proteksi Kesehatan, Proteksi Aset 

Punya Proteksi yang cukup 



Zona Nyaman

Do

Plan

Check

Act

Plan

Rencana Keuangan

Do 

Menabung dan investasi 

Check

Catatan dan review berkala 

mingguan /bulanan

Action

Revisi plan awal

Proses ini harus dijalankan secara 

konsisten dan berkesinambungan 

sampai kita mendapatkan pola untuk 

masing-masing tujuan keuangan

individu atau rumah tangga

Tujuan-tujuan Keuangan setelah 

menikah dan punya anak



Contoh tujuan keuangan setelah menikah

- Tempat tinggal (beli atau sewa rumah)
- Transportasi (Membeli mobil)
- Proteksi kesehatan keluarga
- Renovasi rumah
- Biaya persalinan anak
- Biaya perawatan anak
- Baju, mainan, buku, dan MPASI anak
- Biaya pendidikan anak
- Biaya liburan keluarga



What’s next?

Diwajibkan ada untuk 

menjadi pedoman arah 

kita dalam menabung 

atau berinvestasi.    

Tujuan Keuangan

Investasi sebagai kendaraan 

untuk mencapai tujuan 

keuangan memiliki berbagai 

macam pilihan instrumen

Pilihan Produk

Setiap investasi dan aset lain 

yang dibeli atau dimiliki harus 

sesuai dengan profil resiko 

setiap orang

Manajemen Resiko

3 Faktor yang perlu 

diperhatikan dalam 

aset yang kita beli/ 

miliki .

Alokasi Aset 



Jenis aset dan investasi

Salah satu aset tidak bergerak yang 

harganya mampu mengikuti inflasi.

Rumah dan tanah

Produk penyimpanan uang di 

bank dengan sistem penyetoran yang p

enarikannya hanya bisa 

dilakukan setelah melewati 

waktu tertentu.

Deposito

Suatu pernyataan utang dari 

penerbit obligasi kepada 

pemegang obligasi beserta janji untuk 

membayar kembali pokok utang 

beserta kupon bunganya

kelak pada saat tanggal jatuh 

tempo pembayaran.

Sukuk/Obligasi

Instrumen investasi tradisional.

Emas, Hutan Jati, Ternak, dsb

Surat berharga yang menunjukkan 

bagian kepemilikan atas suatu 

perusahaan. 

Saham

Wadah untuk menghimpun dana dari 

masyarakat pemodal (investor). 

Dana yang telah terkumpul tersebut 

akan diinvestasikan oleh manajer 

investasi, ke dalam beberapa 

instrumen investasi seperti saham, 

obligasi, atau deposito.

Reksadana

https://id.wikipedia.org/wiki/Kupon_(obligasi)


Zona Mapan

Perencanaan distribusi kekayaan adalah proses 

merencanakan pemindahan kekayaan kepada ahli waris 

sebelum atau setelah pemilik kekayaan meninggal dunia.

Kekayaan bisa berupa aset riil (Rumah, tanah, emas, 

ternak, dsb) dan aset finansial (Tabungan, investasi, polis 

asuransi, dsb). 

Agar kekayaan dapat dipindahkan ke pihak lain yang 

dituju sesuai yang diinginkan, maka dibutuhkan suatu 

perencanaan. Hal ini bersifat individual dengan tingkat 

kompleksitas tergantung dengan situasi setiap orang.

Akumulasi aset dan Estate Planning 

(Distribusi Kekayaan). 



Thank you
Semoga bermanfaat, bisa dipraktekkan, 

dan sampai jumpa di kelas berikutnya


