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I. PENDAHULUAN 

A. Rumah Tangga Ideal 

 Hidup sejahtera bukan hanya impian bagi setiap individu yang 

bersangkutan, melainkan juga merupakan impian bagi setiap 

pemimpin yang ideal. Banyak pelajaran dan tuntunan agar manusia 

dapat meraih kesejahteraan selama hidupnya, seperti pelajaran 

idiologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.  

 Hampir semua agama mengajarkan konsep rumah tangga  yang 

ideal. Isalam mengenalkan konsep Rumah Tangga Sakinah, 

Mawadah, dan Warohmah. Rangkaian kata tersebut sering 

diperdengarkan baik oleh Mc acara pernikahan, maupun oleh para 

tokoh dalam memberikan sambutan, arahan, dan dalam do’a 

mereka. Sakinah menurut bahasa berarti kedamaian, ketenteraman, 

ketenangan, dan kebahagiaan. Dalam sebuah pernikahan, Pengertian 

sakinah berarti membina atau membangun sebuah rumah tangga yg 

penuh dengan kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan selalu 

berbahagia. Mawaddah berarti Cinta atau harapan.  



Dalam sebuah Pernikahan, Cinta unsur penting dalam  

pasangan suami Istri, sehigga Mawaddah juga dapat diartikan selalu 

mencintai baik di kala senang maupun sedih. Sedangkan Warrohmah 

memiliki kata dasar rohmah yang artinya kasih sayang. Di dalam 

sebuah keluarga, kasih sayang merupakan unsur yang harus selalu 

ditumbuhkembangkan dalam membangun  keluarga bahagia. Ketiga 

kata tersebut jika digabungkan akan bermakna menjadi keluarga 

yang selalu diberikan kedamaian, ketentraman, penuh dengan cinta 

dan kasih sayang. Kunci utama untuk mendapatkan keluarga yang 

sakinah mawaddah warrohmah adalah meluruskan niat kita 

berkeluarga karena ingin mendapat Ridho dari Allah. Banyak orang 

yang berkeluarga dengan niat yang kurang lurus, sehingga keluarga 

yang di bina akan mejadi keluarga yang kurang bahagia. 

Modul ini mencoba untuk membangun kesejahteraan manusia 

(rumah tangga) dengan memfokuskan diri pada prespektif ekonomi. 

Rumah tangga yang sehat dalam prespektif ekonomi dapat dibagi 

berdasarkan kondisi menjadi 5 (lima) tingkatan dari kondisi sehat 

sampai pada kondisi paling sehat, yaitu:  



1. Surplus pendapatan  

Kondisi keuangan keluarga dapat dikatakan surplus jika 

pendapatannya lebih besar dibanding dengan pengeluarannya, 

baik dalam harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. 

2. Mempunyai tabungan  

Rumah tangga yang surplus saja belum cukup karena rumah 

tangga pada kondisi surplus belum mempunyai dana cadangan 

untuk menutup pengeluaran di luar yang biasanya dan relatif 

kecil. Oleh karena itu, rumah tangga perlu ditingkatkan pada 

kondisi mempunyai tabungan. 

3. Mengikuti Program Asuransi  

Kondisi rumah tangga yang sehat pada tingkatan ke-3 

adalah rumah tangga yang memiliki program asuransi, baik 

Program Asuransi Jiwa, Asuransi Kesehatan, Asuransi Kehilangan 

Penghasilan karena Cacat, dan Asuransi Penyakit Kritis. 

Pemerintah mendorong setiap individu dan rumah tangga untuk 

mengikuti program asuransi, karena disinyalir banyak rumah 



tangga bangkrut dan menajdi tanggungan masyarakat dan 

pemerintah karena setelah tertimpa musibah sakit. 

4. Mempunyai jaminan keuangan hari tua 

Seiring dengan bertambahnya usia, manusia akan 

dihadapkan pada penurunan kemampuan dalam semua aspek 

kehidupan, dalam hal ini, khusus kemampuan untuk 

menghasilkan pendapatan. Menggantungkan bantuan dari anak-

anak untuk saat ini dan terlebih nanti akan semakin sulit, karena 

selain alasan kebutuhan anak-anak juga karena alasan kesibukan, 

jarak, dan lain-lain yang mengharuskan anak-anak manusia 

semakin sulit mengurus para orang tuanya. Kondisi tersebutlah 

yang mendorong perencanaan hari tua menjadi semakin penting 

dan tak terelakkan bagi mereka yang menghendaki hari tuanya 

tidak terganggu oleh masalah finansial. 

5. Mempunyai Investasi 

 Puncak kesehatan rumah tangga akan ditandai oleh 

investasi yang berkembang dengan baik, bahkan bisa jadi ketika 

waktu, tenaga, pikiran, dan kesehatan sudah mulai menurunkan 



kemampuan untuk menghasilkan pendapatan, maka investasi 

justru dapat menggantikan bahkan dapat melamapui pendapatan 

rumah tangga ketiaka masih produktif. Alasan tersebutlah yang 

mendorong penulis menempatkan investasi merupakan indikator 

utama dari tingkat kesehatan rumah tangga yang tertinggi.  

B. Fakta 

 Tingginya tingkat kemiskinan merupakan cermin betapa para 

rumah tangga mempunyai tradisi atau budaya konsumtif dibanding 

budaya investatif. Hasil penelitian perusahaan riset global Kadence 

Internasional, yang dimuat koran Jawa Pos, kamis 21 Nopember 

2013, sifat konsumtif yang tinggi telah banyak menjerumuskan 

sebagian masyarakat ke dalam jurang jerat hutang. 

 Penelitian yang bertajuk Share of Wallet yang dilakukan selama 

Bulan Juli sampai Bulan Oktober 2013, dengan jumlah responden 

3.000 orang, dan tersebar pada daerah perkotaan Jabotabek, 

Surabaya, Medan, Balikpapan, dan Makasar. Wilayah penelitian juga 

menyasar daerah pinggiran perkotaan yang meliputi pinggiran kota 

di Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat. 



 Selanjutnya, Deputy Managing Director Kadence International 

Indonesia Rajiv Lamba, membeberkan hasil penelitian; Pertama, 

Kelompok Deep Pocket alias kantong tebal dengan  pendapatan per 

bulan rata-rata Rp. 8,8 juta dengan pengeluaran rata-rata Rp. 4,5 

juta, sehingga kelompok ini mampu menabung lebih dari Rp. 2 juta 

setiap bulannya. Kedua, kelompok Pragmatic, dengan pendapatan 

rata-rata Rp. 5 juta per bulan dan pengeluaran rata-rata mencapai 

Rp. 3,6 juta per bulan. Kelompok ini masih mampu menabung 

sebesar Rp.1-2 juta per bulan. Ketiga, kelompok On Adge alias di 

ujung kebangkrutan, kelompok ini memiliki pendapatan rata-rata per 

bulan sebesar Rp.3,9 juta dengan rata-rata pengeluran sebesar Rp. 

3,5 juta. Kolompok ini hanya mampu menyisihkan pendapatan untuk 

ditabung sebesar Rp. 0-1 juta per bulannya. 

 Keempat, kelompok Broke alias bangkrut, kelompok tragis ini 

memiliki pendapatan per bulan rata-rata sebesar Rp.4,3 juta dan 

melebihi penghasil kelompok On Adge. Namun, sayang 

pengeluaranya mencapai Rp.5,8 juta, sehingga lebih besar pasak dari 

pada tiang. 



 Berangkat dari ideal dan fakta yang telah diuraikan di atas, 

maka upaya mewujudkan impian kesehatan rumah tangga yang 

koprehensip dalam prespektif ekonomi tersebut, diperlukan 

Pemahaman dan Penerapan Perencanaan Keuangan 

Pribadi/Rumah Tangga. 

II. Perencanaan Keuangan 

 Certified Financial Planner, Board of Standards mendifinisikan 

perencanaan keuangan sebagai proses mencapai tujuan hidup 

seseorang melalui manajemen keuangan secara terencana. Tujuan 

hidup yang dimaksud dalam hal ini, meliputi membeli rumah, 

menabung untuk pendidikan anak, merencanakan pensiun, 

meningkatkan invesatasi, dan lain-lain. Secara sederhana 

perencanaan keuangan dapat diartikan sebagai melakuan 

perencanaan keuangan untuk mencapai kebutuhan pribadi. 

 Dalam merencanakan keuangan pribadi, seseorang atau dapat 

melakukan sendiri atau menggunakan jasa profesi financial planner. 

Perencanaan keuangan dapat dibagi menajdi 2 (dua), yaitu 

perencanaan kuangan menyeluruh (comprehensive financial 



planning) dan perencanaan keungan kebutuhan khusus/terntentu 

(special need planning). 

 Merencanakan keuangan pribadi dapat dimulai dari menyusun 

anggaran keuangan, mengevaluasi program tabungan atau investasi 

yang sudah dimiliki. Selanjutnya, bagaimana mendanai pendidikan 

anak-anak, rencana membeli rumah, membeli mobil, perlu dilihat 

dampaknya terhadap kondisi finansialnya. 

 Melalui perencanaan keuangan seseorang/keluarga dapat 

mengerti bagaimana setiap keputusan keuangan yang dibuat 

berdampak ke area lain dari keseluruhan situasi keuangan diri dan 

keluarganya. Sebagai contoh keputusan keuangan dapat diambil 

melalui pembelian produk investasi yang menghasilkan tingkat 

pengembalian yang tinggi dan hasil tersebut digunakan untuk 

membayar hutang dengan lebih cepat. 

 Setiap keputusan keuangan yang diambil harus dilihat setiap 

dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi keuangan secara 

keseluruhan termasuk tujuah hidupnya. Pertimbangan tersebut 

meliputi jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, seseorang 



dapat lebih mudah beradaptasi atas perubahan hidup dan merasa 

lebih aman karena tujuan-tujuannya berada pada jalur yang tapat. 

 Manfaat perencanaan keungan sangat besar karena  

perencanaan keuangan dapat dijadikan alat oleh seseorang untuk 

mencapai kebutuhan-kebutuhan keuangan di masa kini dan 

mendatang. Pada puncaknya, setiap orang dan keluarga bisa 

mencapai tujuan dari perencanaan keuangan, yaitu bebas secara 

finansial (financial freedom); Bebas dari hutang, arus pendapatan 

tetap dari investasi, dan yang terpenting terproteksi secara 

finansial dari risiko apapun yang mungkin akan terjadi. 

III. Dasar-Dasar Perencanaan Keuangan 

 Perencanaan keuangan dapat dimulai dari membuat laporan 

keungan pribadi (personal financial statement); Laporan Neraca 

Keuangan, laporan arus kas, rasio-rasio keungan, dan analisis laporan 

keungan. Pembahasan berikutnya, konsep penilaian investasi, 

prinsip-prinsip investasi, pengenalan instrumen hutang, pengenalan 

saham dan investasi lain, pengenalan manajemen risiko-asuransi jiwa 

dan kesehatan, pengenalan risiko-asuransi umum/kerugian. 



Berikutnya pengenalan perencanaan pajak, pengenalan perencanaan 

hari tua, pengenalan distribusi kekayaan. 

IV. Penutup 

 Perencanaan keungan sangat penting bagi setiap insan agar 

dalam hidupnya selalu dapat membebaskan diri dan keluarganya dari 

segala bentuk hutang dan potensi risiko keuangan di kemudian hari. 

Kebebasan tersebut akan berdampak tidak saja membebaskan diri 

dan keluarga agar tidak menjadi beban masyarakat sekaligus dapat 

meningkatkan manfaat diri dan keluarga bagi masyarkat kebanyakan. 

 Selain itu, mempelajari perencanaan keuangan dapat memberi 

manfaat bagi diri sendiri sekaligus dapat juga dijadikan sebagai 

profesi. 


