
PENGURUSAN 
KEWANGAN YANG BIJAK



Matlamat Kewangan

Perancangan kewangan 
adalah tentang mencapai 
matlamat kewangan dan 
mencapai kebebasan 
kewangan.



Mempunyai Sumber Pendapatan yang Mencukupi

 Sama ada kita makan gaji atau bekerja sendiri kita 
perlu benar-benar berjaya (termasuklah 
memperoleh gaji tinggi) dalam bidang kita. 7 tahun 
zaman senang itu tadi adalah untuk menghadapi 7 
tahun zaman susah. Jika kita tidak mempunyai 
pendapatan yang mencukupi maka sukar untuk 
mempunyai simpanan yang mencukupi kerana kos 
sara hidup yang semakin meningkat.

 Hari ini mempunyai satu sumber pendapatan 
sahaja adalah tidak mencukupi. Paling kurang kena 
ada pendapatan kedua iaitu dari sumber pelaburan.



Simpan Sebelum Belanja



Berbelanja Dengan Bijak



Hanya Meminjam Apa Yang Anda Mampu 
Membayar Balik

Kita boleh melakukan lebih banyak lagi untuk mengurangkan hutang isi
rumah dengan mengikuti langkah berikut:

 Pinjam apa yang anda mampu untuk membayar balik dengan pendapatan
semasa anda. Jangan sekali-kali meminjam wang berdasarkan jangkaan
pendapatan masa depan anda.

 Pilih skim pembayaran yang mudah dan bebas faedah jika anda
mengambil hutang apabila membeli barangan isi rumah yang besar. Ini
membolehkan anda menetapkan tempoh dan membayar secara automatik
selama 6 atau 12 bulan sambil menjadikannya keutamaan untuk
membayar keseluruhan baki kad kredit anda pada akhir setiap bulan
untuk mengelakkan caj faedah.

 Cari cara untuk mengurangkan fi kad kredit bulanan anda, sama ada untuk
mengelakkan pembayaran faedah sama sekali dengan membayar
keseluruhan baki kad kredit atau menyalurkan apa-apa dana tambahan
untuk membayarnya dengan lebih cepat.



Urus Wang dan Kurangkan Perbelanjaan

 Ramai orang tersilap membuat andaian 
bahawa dengan meningkatkan pendapatan 
maka mereka telah meningkatkan kekayaan 
mereka.

 Sedangkan jika pendapatan tidak diuruskan 
dengan betul, semua pendapatan kita akan 
hilang begitu sahaja.

 Jutawan menjadi kaya bukan disebabkan 
oleh pendapatan mereka, tetapi disebabkan 
oleh jumlah wang yang mereka simpan dan 
labur.



Tambahkan Wang Berlipat Ganda

 Setelah pendapatan ditambah dan 
perbelanjaan dikurangkan, kita akan dapat 
meningkatkan lebihan wang kita.

 Lebihan itu yang akan digunakan untuk 
membina kekayaan.

 Jika setakat berkerja dan menyimpan sahaja 
ia tidak memadai.

 Kita perlu belajar cara-cara untuk wang kita 
berkerja untuk kita.

 Kita akan berhadapan dengan risiko di sini. 
Tetapi seorang jutawan perlu belajar untuk 
menguruskan risikonya dengan bijak.



Membayar Zakat & Cukai

 Zakat dan sedekah merupakan proses 3+1. Dengan
banyak memberi, kita dapat menyucikan harta,
melindungi harta dan mengembangkan harta sekaligus.
Harta-harta yang kita beri ini sama sekali tidak
berkurangan, malah semakin bertambah dengan cara
yang Allah sahaja yang tahu. Zakat hanya untuk harta
halal, manakala harta dari sumber haram kita perlu
bersihkan 100%.

 Manakala cukai pula ia adalah kewajipan seorang rakyat
kepada sesebuah negara. Dari duit cukai yang kita
bayar, maka ia membolehkan kerajaan memberikan kita
pelbagai infrastruktur asas jalan, sekolah, longkang,
hospital dan keperluan lainnya.



Membuat Pelaburan yang Bijak

Simpanan yang kita telah buat itu 
antaranya adalah untuk dijadikan 
modal pelaburan. Tujuan 
pelaburan kita adalah untuk 
kegunaan menunaikan haji, tabung 
persaraan, tabung pendidikan 
anak-anak, tabung percutian dan 
apa-apa sahaja matlamat 
kewangan kita. Kita perlu tahu 
menyusun strategi pelaburan 
dengan bijak.



Membahagikan Harta

Setelah kita berjaya mengumpul harta, jangan lupa menyediakan exit
strategy. Ini kerana kita semua pasti mati. Pastikan harta-harta anda
sudah ada penama dan jika perlu boleh gunakan wasiat, hibah,
wakaf, pengsiytiharan harta sepencarian dan pemegang amanah
(trustee). Itu semua dibuat berdasarkan apa kemahuan anda sendiri.

Jika harta-harta ini tidak diuruskan dengan baik, sekiranya waris-
waris anda pandai menguruskannya dan dapat berpakat maka
senang hidup anda dalam kubur. Jika sudah berebut harta, hukum
faraid pun dilanggar sahaja.

Pembahagian harta semasa hidup juga penting sekiranya anda
mempunyai anak angkat, kes anak luar nikah, anak susuan,
berkahwin lebih dari seorang dan tidak mempunyai anak lelaki.
Jangan sampai harta beku dan orang yang kita sayang menjadi
miskin sebab kelalaian kita dalam urusan ini.
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