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Pembuka 

Buku “Playing with FIRE (Financial Independence Retire Early atau Kemandirian 
Finansial, Pensiun Lebih Awal): Seberapa Jauh Anda akan Mencapai 

Kebebasan Finansial?” mengandung banyak prinsip yang membantu 
penulis meninggalkan “pekerjaan buntu”-nya, melipatgandakan pendapatan, 

dan mulai menghabiskan sisa hidupnya dengan bebas secara finansial. Buku ini 
akan mengubah hidup seseorang secara drastis.



“Kami diingatkan bahwa penghematan apapun yang 
membahayakan dan menyebabkan hidup stres tidak 

termasuk dalam prinsip FIRE.”
-Scott Rieckens



Tiga di antara sekian banyak pelajaran berharga dalam 
buku ini adalah sebagai berikut:

1. Anda ingin mempraktikkan teknik FIRE sehingga 
Anda dapat memiliki kebebasan atau opsi untuk tidak 
perlu bekerja demi menghasilkan uang

1. Berinvestasi dengan bijak dan menabung dengan giat 
adalah komponen vital dalam kemandirian finansial

1. Bahkan ketika Anda berpendapatan sedikit, Anda 
tetap dapat menggunakan metode FIRE secara 
fleksibel untuk hidup yang lebih baik



Pelajaran 1: Mempraktikkan FIRE 
akan membantu Anda untuk tidak 
perlu bekerja demi uang dan mulai 

memanfaatkan “peraturan 4%” 

Penulis mendapati bahwa FIRE bukan hanya 
merupakan ide yang bagus melainkan, prinsip yang 
telah dipraktikkan oleh banyak orang. Seiring 
dengan pengamatannya, ia melihat adanya potensi 
FIRE untuk dapat membebaskannya dari sulitnya 
mendapatkan uang yang menimbulkan stres.



Namun mungkin, Anda berpikir bahwa pensiun yang 
terlalu dini akan membosankan, bukan? Pada 
kenyataannya, banyak orang yang tidak benar-benar 
berhenti bekerja. Mereka hanya memanfaatkan 
kebebasan tidak harus bekerja demi uang untuk 
mengejar hal-hal lain yang lebih baik. Misalnya, bersikap 
fleksibel dengan karirnya, bepergian, berdonasi ke 
badan amal atau mengejar keinginan.

Di tahun 2005, seorang wanita bernama Sylvia baru saja 
menyelesaikan studi hukum dan mendapatkan pekerjaan 
pertamanya di New Orleans. Lalu, Badai Katrina 
menerjang dan menyebabkannya kehilangan sebagian 
besar propertinya dan mengharuskannya untuk pindah.



Kehilangan yang tiba-tiba ini memotivasi adanya 
sebuah perubahan menuju gaya hidup yang lebih 
hemat. Bekerja tambahan di akhir pekan dan 
menabung gila-gilaan memberikan kesempatan bagi 
Sylvia untuk mencoba membangun firma hukumnya 
sendiri.

Untuk memulai FIRE sendiri, Anda harus 
mengetahui pengeluaran tahunan dan 
mengalihkannya dengan 25. Hasilnya, apabila Anda 
tabung dan investasikan, Anda masih dapat hidup 
selamanya karena adanya “peraturan 4%”. Prinsip 
ini berasal dari suatu studi yang menemukan bahwa 
dengan menarik kembali 4% dari investasi Anda 
akan membantu Anda bertahan menghadapi 
penurunan pasar dan inflasi.



Sebagai contoh, apabila Anda memiliki pengeluaran 
per tahun sebesar $60,000, Anda akan memerlukan 
$1,5 juta dari investasi Anda sendiri untuk bertahan 
selama sisa hidup Anda!



Pelajaran 2: Kemandirian 
Finansial mengharuskan Anda 
untuk membuat investasi yang 

cerdas dan menabung dengan giat
Pada titik ini, Anda mengetahui apa yang menjadi tujuan akhirnya 

namun, bagaimana cara Anda mencapainya?

Langkah selanjutnya menuju kemandirian finansial adalah dengan 
mengamati keuangan Anda secara detail. Anda harus 
memaksimalkan aset atau modal dan meminimalkan pengeluaran.

Mulailah dengan menelusuri ke mana saja uang Anda dibelanjakan. 
Amati semua pengeluaran dan tabungan selama setahun terakhir. 
Dengan mentalitas FIRE, Anda harus berusaha menabung dan 
menginvestasikan 50-70% dari pendapatan Anda. Akan sangat baik 
untuk memulainya dengan sektor pengeluaran utama, yaitu 
makanan, transportasi, dan perumahan.



Penulis mulai banyak bepergian setelah ia memulai perjalanan 
FIRE-nya namun, tinggal bersama keluarganya untuk mengurangi 
biaya. Kemudian, mereka menemukan sebuah kota yang lebih 
terjangkau untuk ditinggali. Mengendarai sepeda untuk bekerja 
juga memungkinkan mereka untuk membeli satu mobil.

Dalam hal ini, blogger di balik blog FIRE merekomendasikan mobil 
bekas di jangkauan harga $5,000 karena mereka tidak mengurangi 
nilainya seburuk mobil sewaan. Penulis membutuhkan mobil yang 
dapat melalui medan yang sulit sehingga, mereka memilih Honda 
CRV seharga $7,500.

Hal berikutnya adalah tabungan. Penulis berkonsentrasi hanya 
pada tiga jenis, yaitu investasi pasar saham, usaha bisnis dan 
perumahan. Dalam investasi saham, sangat direkomendasikan 
untuk mengikuti dana indeks karena terjangkau dan menunjukkan 
performa rata-rata di pasar secara keseluruhan. Bahkan, Warren 
Buffet merekomendasikannya daripada menggunakan jasa money 
manager.



Pelajaran 3: Mentalitas FIRE 
bersifat fleksibel dan dapat 

bekerja bagi siapapun terlepas 
dari tingkat pendapatannya 

Anda mungkin sedang duduk, berpikir bahwa semua 
ini terdengar luar biasa namun, bertanya-tanya 
bagaimana Anda bisa melakukannya dengan 
pendapatan yang sedikit. Faktanya adalah berapapun 
yang Anda hasilkan bukanlah masalah melainkan, 
bagaimana Anda memanfaatkannya-lah yang 
membuatnya berbeda.

Uang yang lebih banyak mungkin menempatkan 
Anda pada pensiun yang lebih cepat namun, bukan 
pensiun untuk FIRE.



Contohnya, seorang wanita 26 tahun dari 
Colorado yang mengalami “depresi milenial,” yaitu 
ide bahwa bertahan dalam pekerjaannya sekarang 
hingga umur 65 tahun menyebabkan ia merasa 
terjebak dan muram. 
Kemudian, ia mendengar tentang FIRE dan mulai 
membaca beberapa blog. Di antara ia dan Kyle, 
kekasihnya, mereka menghasilkan kurang dari 
$50,000 dalam setahun. Namun setelah 
mengurangi pengeluaran hanya hingga $32,000, 
mereka sudah siap untuk mandiri secara finansial 
hanya dalam 6 tahun!



Inti dari mentalitas ini adalah “tergila-gila” dengan 
menabung dan berinvestasi. Seseorang akan lebih 
cenderung memprioritaskan kebahagiaan di atas 
kepemilikan material. Beberapa orang bertindak 
cukup gila dengan rencana menabungnya namun, 
Anda dapat melakukannya sefleksibel yang Anda 
inginkan.
Seseorang membandingkannya seperti hawa panas 
dan dingin. Ketika dingin, Anda dapat terus 
menambahkan lapisan pakaian untuk tetap hangat. 
Namun dalam gelombang panas, Anda hanya dapat 
melepaskan secukupnya sebelum Anda terjerumus 
dalam masalah baru.



Sama halnya dengan uang, sebaiknya Anda 
tidak berharap dapat terus menekan 

pengeluaran secara gila-gilaan dan hidup 
bahagia.

Kurangi sebagian, ya, namun lebih fokuslah pada meningkatkan 
pendapatan, menabung, dan berinvestasi. Anda akan bebas 
secara finansial dan siap untuk pensiun lebih awal dengan segera!



TENTANG LEAD THE FEST #1

Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan 
hilangnya peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah besar 
penulisan dan penerjemahan literatur. Penerjemahan ribuan 
literatur Yunani ke dalam bahasa Arab menjadi bagian dari awal 
bangkitnya Islam di sekitar abad ke 7. Tiga abad kemudian 
Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Begitupun yang terjadi 
di abad ke 15 yang mengawali Renaissance sebagai simbol 
kebangkitan Eropa juga diikuti oleh penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Di Asia di zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga dilakukan 
oleh bangsa Jepang saat terjadinya restorasi Meiji. Ribuan 
literatur berbahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa 
Jepang. Restorasi Meiji pun menjadi awal kebangkitan bangsa 
Jepang.



TENTANG LEAD THE FEST #2

Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya hanya 
bisa dinikmati oleh golongan privilege, selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaannya pun berbahasa Inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di pelosok Indonesia. 
PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan pengembangan 
kepemimpinan Indonesia tergerak untuk menjadi pelopor 
dalam penerjemahan buku-buku kepemimpinan dan 
menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia sehingga semua 
orang dapat belajar menjadi pemimpin yang baik tanpa 
terkendala bahasa, akses, dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan non-profit yang didirikan di Jakarta 
pada bulan Juli 2019 dengan semangat utama menjadi tempat belajar 
para pemimpin muda Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan 
ekosistem kepemimpinan indonesia yang lebih baik.

Tiga kegiatan utama PemimpinID meliputi membuat studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, membuat program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasiskan teknologi dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media.

Instagram : pemimpin.indonesia
Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:
● Playing With Fire (Scott Rieckens)
● https://fourminutebooks.com/playing-with-fire-summary/

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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