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Ringkasan: 
Wanita biasa menjadi manajer keuangan dalam keluarga. Suami menyerahkan seluruh gajinya 
pada kita, dan kitalah yang jungkir balik mengurusnya. 
Sebagai manajer yang baik, kita harus tahu berapa sebenarnya kebutuhan normal dalam 
sebulan, mengelola tabungan, memilah pengeluaran yang diperlukan atau yang bisa ditunda, 
dan membuat perencanaan pembelian dalam jumlah besar untuk jangka pendek maupun 
panjang. 
 
 
 

Menjadi Manajer Keuangan Keluarga 
 
 
“Ingin ini ingin itu banyak sekali...” 
 
Bukan hanya Nobita yang begitu. Nampaknya ini merupakan masalah klasik 
manusia. Selalu saja masalahnya sama: keinginan yang tidak terbatas, 
sementara kemampuan sangat terbatas. 
 
Sebagai manusia kita selalu memiliki keinginan yang tiada habis-habisnya. 
Bukan masalah jika kita serba “berkecukupan”: ingin punya rumah, 
tabungannya cukup; perlu punya mobil, gaji cukup untuk mencicil... 
 
Tapi bagaimana dengan keluarga muda yang belum sempat menabung? 
Bagaimana juga jika gaji suami pas-pasan sementara bisnis kita belum mulai 
berkembang? 
 
Tulisan ini sama sekali bukan hendak mengajak kita konsumtif, namun semata-
mata ditujukan agar kita bisa mengendalikan dana yang terbatas untuk sebesar-
besar kesejahteraan keluarga. 

 
1. Pelajari Kebutuhan Normal Bulanan 

 
Setiap keluarga pasti memiliki kebutuhan bulanan. Yang mendasar misalnya 
untuk makan, transport, listrik, dan air.  Ditambah lagi dengan uang 
sekolah, telpon, sampai rekreasi.  
 
Untuk mengetahui kebutuhan normal keluarga, tidak cukup hanya dengan 
menghitung pendapatan/gaji di awal bulan dikurangi sisa di akhir bulan. 
Masalahnya, kita perlu tahu mana saja pengeluaran yang masih bisa 
dihemat, dan mana juga pengeluaran yang sifatnya insidentil. 
 
Salah satu jalan adalah mencatat pengeluaran setiap hari, sedetail mungkin. 
Berapa beli sayuran, berapa untuk transport, beli majalah, termasuk 
sumbangan kepada kerabat yang hajatan. Jangan lupa alokasikan biaya 
sewa rumah (bila sewanya tahunan, dibagi duabelas), dan juga berbagai 
cicilan kredit. 
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Di akhir bulan, buatlah rekapitulasinya. Kumpulkan dalam beberapa 
kategori yang sesuai, misalnya: listrik, air, telpon, masak-memasak, 
sekolah, jalan-jalan dll. Setelah tiga bulan, jumlahkan kembali tiap kategori 
tersebut. Ambillah rata-ratanya dengan dibagi tiga.  
 
Sekarang kita sudah memiliki daftar pengeluaran per kategori. Tambahkan 
lima persen pada tiap kategori untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan 
harga.  
 
Kemudian sortirlah tiap kategori berdasarkan prioritasnya. Tempatkan yang 
paling penting di atas. Misalnya: makan, uang sekolah, bayar cicilan, listrik, 
air, telpon... dst. Singkirkan berbagai pengeluaran insidentil, misalnya 
sumbangan pada kerabat yang menikah. 
Hasilnya boleh dianggap sebagai pengeluaran normal. 
 
Dari sini kita bisa mulai melihat mana pengeluaran yang terlalu tinggi dan 
bisa dihemat. Bulan depan, mulailah gerakan menghemat. Contoh, biaya 
telpon yang seratus ribu sebulan bisa dikurangi menjadi enam puluh ribu. 
Sisanya masuk tabungan. 

 
2. Miliki Tabungan Dana Abadi 

 
Menabung memang bukan hal mudah. Kita harus disiplin dan sedikit 
memaksa diri untuk menabung. Setelah mengetahui kebutuhan normal 
bulanan,  kita bisa langsung mengalokasikan sisa gaji/pendapatan sebagai 
tabungan. 
 
Menabunglah tiap bulan di muka. Artinya begitu kita terima gaji, tabunglah 
sebagian. Demikian pula apabila kita mendapat bonus, pakai secukupnya 
saja, sisihkan selalu untuk langsung ditabung.  
Dengan menabung di muka kita akan terbiasa untuk mengatur uang yang on 
hand, yang ada di tangan saja. Bila hanya mengandalkan sisa,  bisa jadi 
tidak akan ada sisanya. Setiap orang akan cenderung menghabiskan uang 
yang ada di dompet, dan akibatnya acara menabung gagal total. 
 
Cobalah memiliki sedikitnya dua rekening tabungan. Satu rekening untuk 
tabungan yang memang bisa diambil sewaktu-waktu, satu rekening lagi yang 
tidak boleh diambil sama sekali.  
 
Rekening dana abadi ini dipersiapkan untuk dana cadangan keperluan 
mendadak, misalnya cadangan berobat jika ada yang sakit. Sediakan jumlah 
yang cukup untuk keperluan semacam itu, ditambah dengan cadangan untuk 
mudik sekeluarga minimum satu kali. Siapa tahu mendadak di kampung ada 
musibah, dan kita harus pulang kampung secepatnya.  
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Jangan pernah gunakan dana abadi ini untuk keperluan lain selain yang 
sudah dicadangkan. Jika suatu ketika dana ini terpakai, untuk berobat 
misalnya, harus segera diisi lagi, dikembalikan sesuai jumlah sebelumnya. 

 
3. Bedakan Antara Kebutuhan dan Keinginan 

 
Baiklah. Sekarang kita sudah memiliki tabungan, dan sudah tahu berapa 
sebenarnya yang kita perlukan setiap bulannya. 
 
Kembali ke masalah keinginan, sekarang saatnya membuat daftar keinginan 
atau wish-list. Tuliskan apa yang ingin kita miliki yang terlintas di benak 
kita. Ajak juga keluarga untuk mengisi daftar tersebut. Setelah selesai, 
kemungkinan kita akan memiliki daftar yang cukup panjang. 
 
Tugas kita sekarang adalah membuat tiga kolom lagi di samping masing-
masing benda tersebut. Kolom pertama berisi perkiraan harga, kolom kedua 
berisi alasan yang mendukung betapa pentingnya benda itu dimiliki, dan 
kolom ketiga berisi kerugian jika tidak memiliki benda itu. 
 

Daftar Keinginan 

No 
Nama 
Barang 

Perkiraan 
Harga 

Alasan Diperlukan Jika TidakDimiliki 

3 Televisi 900.000 Untuk mengetahui berita Tidak tahu gosip terbaru 

2 Lemari Es 1.200.000 Untuk menyimpan bahan masakan Repot tiap hari ke pasar 

4 Sepeda Adi 350.000 Untuk olahraga Malu dengan tetangga 

1 Cat Tembok 150.000 Menjelang lebaran, rapikan rumah Rumah makin tak terawat 

 
Baik. Setelah didapat daftar, selanjutnya kita harus mencari mana 
sebenarnya kebutuhan mendesak yang memang harus kita miliki segera.  
Gunakan pertimbangan rasional saat menentukan prioritas, jangan libatkan 
perasaan atau emosi. Inilah tahap paling sulit dari rentetan tugas ketiga kita 
ini. 
 
Suatu benda menjadi kebutuhan, jika dengan tidak memilikinya hidup kita 
menjadi kacau balau. Singkirkan keinginan yang tidak perlu, karena barang 
yang sebenarnya belum jadi kebutuhan hanya akan menambah isi rumah 
saja, apalagi jika jarang digunakan. 
 
Jika tidak yakin, tundalah membuat daftar prioritas itu. Jika bulan depan 
keinginan untuk memilikinya masih sama kuat, mungkin memang itu sudah 
menjadi kebutuhan. 
 
Terakhir, berdasarkan urutan prioritas tadi, berilah nomor di depan benda-
benda tersebut. Berikan angka terkecil (nomor 1) untuk yang lebih 
diprioritaskan. Supaya rapi, anda bisa menyusun ulang daftar itu dan 
menuliskannya kembali berdasarkan urutan prioritas. 
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Selesai membuat daftar kebutuhan, saatnya kita pikirkan bagaimana 
memenuhi kebutuhan tersebut. 

 
4. Buat Rencana Pembelian Jangka Pendek dan Jangka Panjang. 

 
Dari daftar yang ada, kita akan lihat bahwa beberapa kebutuhan memang 
sangat penting, namun dana yang ada tidak akan mencukupi sampai 
beberapa bulan mendatang. Kebutuhan macam ini memerlukan 
perencanaan pembelian dalam jangka panjang. Namun ada juga kebutuhan 
yang bukan prioritas tertinggi yang ternyata bisa diwujudkan dalam waktu 
dekat. Kebutuhan semacam ini tetap memerlukan perencanaan pembelian 
untuk jangka pendek. 
 
Rencana pembelian jangka pendek 

 
Kita mulai dari kebutuhan yang harganya terjangkau, yaitu dengan membuat 
perencanaan pembelian untuk jangka pendek. 
 
Prinsipnya, buatlah rencana pembelian non rutin bulan depan. Ikuti daftar 
kebutuhan yang telah disusun sebelumnya, dengan urutan prioritas dan 
besarnya dana yang tersedia. Selalu saja, rencana ini perlu dikomunikasikan 
dengan anggota keluarga. 
 

Belanja Non Rutin Bulan 1 

Gaji dan penghasilan lain per bulan Rp 1.700.000,- 

 

Kebutuhan rutin sebulan     Rp 1.000.000,- 

Kebutuhan Non Rutin 

 1. Cat Tembok Rp 150.000,- 

 2. Sepeda Adi Rp 350.000,- 

Total belanja rutin dan non rutin Rp 1.500.000,- 

Jumlah yang harus ditabung Rp 200.000,- 

 
Kembali ke tugas nomor 2, maka hari pertama setelah menerima gaji, 
pekerjaan kita adalah menabung sejumlah Rp 200.000,00 yang telah 
dianggarkan. Selanjutnya barulah kita mulai belanja non rutin sesuai 
prioritas.  
 
Jangan sekali-kali menggunakan dana non-rutin untuk keperluan rutin. Juga 
jangan gunakan untuk keperluan non-rutin yang lain. 
 
Jika karena sesuatu hal, misalnya si Adi tiba-tiba tidak berminat lagi dengan 
sepeda, maka dana sebesar Rp 350.000,00 yang dianggarkan untuk sepeda 
itu segera dialihkan ke tabungan. Demikian juga jika ternyata kita 
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menemukan sepeda bekas pakai (second) yang hanya seharga Rp 150.000,00 
maka sisanya sebesar Rp 200.000,00 masukkan ke tabungan. 
 
Dana yang dialihkan ke tabungan itu akan banyak gunanya untuk mendukung 
rencana pembelian jangka panjang. 
 
Rencana pembelian jangka panjang 

 
Sebenarnya ini adalah bagian paling menarik dari tugas manajerial kita. 
Perencanaan pembelian jangka panjang biasanya menyangkut benda-benda 
yang cukup mahal, dan hampir pasti merupakan impian setiap rumah 
tangga. Ada kepuasan sendiri saat kita berhasil mewujudkannya. 
 
Yang paling mudah untuk dijadikan contoh adalah membeli rumah. Sangat 
jarang keluarga muda yang mampu membeli rumah secara tunai. Namun 
tidak ada keluarga yang tidak mengidamkan memiliki rumah. 
 
Dalam tulisan ini kita akan mengambil contoh dari daftar yang telah kita 
susun pada tugas nomor 3. Untuk contoh pembelian rumah, mudah-mudahan 
akan kita bahas lain waktu, sebab masalahnya cukup kompleks termasuk 
memperhitungkan besarnya uang muka dan cicilan serta beban bunga yang 
harus ditanggung. 
 
Untuk menghitung waktu pembelian lemari es, lagi-lagi kita mulai dengan 
membuat kolom dan baris. Tiap kolom akan mencerminkan bulan demi 
bulan dalam perencanaan kita. Sedangkan tiap baris akan mencerminkan 
tabungan, penerimaan dan pengeluaran kita. 
 

Uraian Bln 0 Bln I Bln II Bln III Bln IV Bln V Bln VI Bln VII 
Saldo Tabungan 500 500 700 900 1.050 1.200 1.350 1.500 
         
Pemasukan         
Gaji 0 750 750 750 750 750 750 750 
Pend. Lain 0 0 0 0 0 0 0 0 
      Total Masuk 500 750 750 750 750 750 750 750 
         
Pengeluaran         
Tabungan Abadi 0 200 200 200 200 200 200 200 
Rutin 0 400 400 400 400 400 400 400 
Non Rutin 0 100 0 0 0 0 0 0 
       Total Keluar 0 700 600 600 600 600 600 600 
         
Sisa u/ Ditabung 0 50 150 150 150 150 150 150 

 
Dari contoh tersebut dapat dilihat waktu yang tepat untuk membeli lemari 
es adalah pada bulan ke-6 (lihat baris tabungan). Mengapa bukan pada bulan 
ke-5? Meskipun pada bulan ke-5 itu dana kita sudah mencukupi, namun jika 
dihabiskan keseluruhan tabungan tersebut, kita tidak lagi memiliki dana 
cadangan untuk pengeluaran tak terduga. 
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Setelah bulan ke-6, kita masih memiliki cadangan dana tak terduga setelah 
dikurangi harga pembelian lemari es. Dana tabungan tersebut masih akan 
bertambah lagi bulan berikutnya apabila keluarga konsisten menabung tiap 
bulannya. 
 

5. Disiplin. 
 
Berbagai langkah yang telah kita laksanakan tadi, sekali lagi, masih berupa 
rencana. Tugas manajer selanjutnya adalah ‘actuating and controlling’. Di 
sini kita menjalankan semua rencana yang kita buat masak-masak, dan 
menjaga agar pelaksanaan tidak menyimpang dari rencana. 
 
Jadi jika kita telah berhitung dan memutuskan membeli lemari es pada 
bulan Oktober, tepatilah jadwal itu. Jangan maju atau mundur (kecuali ada 
keadaan di luar perkiraan). Juga jangan dirubah dari rencana membeli 
lemari es menjadi lemari baju. 
 
Disiplin. Itu kata kuncinya.  

 
 
Baiklah, itu sekilas yang bisa kita lakukan sebagai manajer keuangan rumah 
tangga. Tentu saja contoh yang disampaikan di sini sangat disederhanakan. Jika 
kita jeli, ada saja berbagai pilihan investasi selain tabungan. 
 
Sebut saja asuransi, yang sekarang ini premi-nya makin ringan jika kita mulai 
lebih dini. Ada juga tabungan pensiun, silakan tanya ke Bank mengenai Dana 
Pensiun Lembaga Keuangan, yang bisa diikuti perorangan. Jika Anda agak 
berani, silakan pergi ke pialang reksadana untuk berinvestasi di reksadana 
syariah misalnya. 
 
Para manajer, mari kita beraksi! 


