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BAB I PENGERTIAN PASSIVE INCOME 

Apa itu Passive Income 

 



Banyak orang yang bekerja dari pagi hingga sore namun tidak mendapatkan hasil yang memuaskannya. 

Gaji mereka hanya untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, pakaian, pendidikan, hiburan, dan lain 

sebagainya. Kadang harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tentu saja hutang tersebut 

harus dibayar perbulannya hingga mengurangi jumlah penerimaaan gaji tiap bulannya.  

Sebaliknya ada orang yang tidak bekerja namun terus menerima uang. Kadang mereka mendapatkan 

uang dari warisan yang jumlahnya besar sekali atau puluhan Milyar. Meskipun memiliki milyaran rupiah 

jika tidak bisa diolah maka uang tersebut akan habis.   

Mungkin kita semua mendengar kata passive income yang katanya tidak perlu usaha yang banyak untuk 

mendapatkan. Kadang seseorang hanya perlu tidur saja untuk mendapatkannya atau  bahkan ada yang 

kerjanya jalan-jalan sampai luar negeri namun uang tetap saja datang.  

Orang-orang tersebut bukanlah pemalas, melainkan mereka sangat rajin bekerja sebelumnya. Kadang 

mereka bekerja melebihi pekerjaan orang biasa. Jangan bayangkan mereka hanya duduk di kursi goyang 

saja dan mendapatkan uang. Mereka mungkin bisa bekerja 16-20 jam perhari sebelumnya untuk 

mencapai hal tersebut. 

Passive income akan kita dapat setelah kita berhasil untuk membangun sebuah produk bisa buku, piranti 

lunak (software), tekhnologi baru, obat baru, dan sejenisnya. Dari sana kita akan memperoleh royalti 

yang tidak akan putus-putus. Contoh Alferd Noble meski sudah meninggal hingga sekarang masih 

menerima uang dari royalti dinamit dan dipergunakan untuk hadiah nobel.  

Arah membuat suatu produk atau suatu tekhnologi bukanlah sesuatu pekerjaan yang mudah. Kadang 

kita sudah mencoba namun kita tidak berhasil menyelesaikan atau tekhnologi kita tidak dipakai oleh 

pasar atau tidak marketable. Bagi penulis buku, kadang mereka sudah berusaha yang terbaik namun 

mereka belum juga mendapat penerbit yang mau mencetak buku mereka atau Penerbit menerbitkan 

bukunya  namun buku tersebut tidak laku dipasaran. Tentu saja kalau buku tidak laku penulis tidak akan 

mendapatkan passive income.  

Mindset yang salah mengenai passive income  
Tidak salah jika ada orang yang beranggapan bahwa passive income didapat dengan cara tidak bekerja 

keras dan hanya tinggal menunggu uang datang ke pundi-pundi harta mereka. Akan tetapi setiap orang 

harus mengerti bahwa awal dari passive income adalah pekerjaan yang berat sekali. Anda harus bekerja 

keras untuk memulai suatu usaha yang nantinya akan memberikan hasil yang banyak pada kemudian 

hari.  

Seorang penulis belum tentu akan menerima bayaran pada saat menulis buku sebelum buku dibeli 

dipasar.  Sebagai penulis pemula kita mungkin menerima penolakan dari penerbit meski buku kita 

mungkin memiliki tulisan yang baik. Seorang petani akan lebih memperhatikan tanamannya pada masa 

awal-awal tanam karena tanaman-tanamman tersebut peka terhadap penyakit dan kadang pengairan 

yang berlebih dapat merendam padi yang masih pendek.  



Fase awal adalah fase yang berat ibarat seorang petani membuka hutan  yang baru. Banyak tenaga yang 

diperlukan untuk menebang hutan dan meyingkirkan semak belukar. Kadang mereka juga harus 

menghadapi hewan buas yang habitatnya di lahan tersebut. Ancaman serangan binatang buas bisa 

terjadi kapan saja. Untuk menanam tanaman produktif seperti karet atau kelapa sawit memerlukan bibit 

berkualitas yang tidak murah.  

Bibit yang kita tanam tidak akan berbuah artinya kita harus menunggu waktunya untuk panen walau 

kadang dalam usaha dagang kadang kita biisa menerima keuntungan yang lebih cepat karena kalau 

berdagang tidak terbatas dengan produksi yang memakan waktu.  

Perasaan ingin cepat untung dalam material saja membuat kita cepat putus asa. Ketika kita tidak 

menghasilkan berdasarkan target,  kita malahkendor bukan mengejar atau berusaha lebih keras lagi 

untuk menutupi kekuarang kita.  

Kalau kita berusaha bukan untuk untung saja maka kita akan terus berusaha hingga keinginan kita 

tercapai. Hanya saja kita memang perlu memikirkan jika usaha satau memang sudah tidak 

menguntungkan lagi kita bias beralih keusaha lain setelah memikirkan dengan masak-masak.  

 

 

Tipe passive in come 
Ada perlunya kita mengetahui apa saja jenis passive income yang nantinya akan kita cari. Adapun tipe-

tipe passive income tersebut adalah: 

 

1. Residual Income  

Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pendapatan sisa. Residual Income ini berarti 

penerimaan yang diterima ketika selesai kerja, Contoh: 

Seorang agen asuransi akan mendapatkan komisi setiap customernya memperbarui polisnya. 

Seorang guru bahasa Inggris dapat menuliskan materi mengajarnya (tentu saja harus karya sendiri) dan 

mempublikasikannya ke buku. Setiap penulis buku akan yang menerima royalti berarti mendapatkan 

residual income.  

Contoh lain adalah Photografer yang menjual royalti fotonya di free stock photo. Photographer tersebut 

akan memperoleh bayaran tiap ada orang yang mendownload photo tersebut. Kadang ada blog, 

website, koran, majalah, desain grafis, yang membutuhkan photo tersebut.  

Dari sini juga kita bisa mencari pendapatan atau recuring earning. Kita bisa menawarkan jasa pelatihan 

software. Kadang seseorang yang membaca buku belum bisa memahami apa yang ada dalam buku. 

Seorang yang ingin belajar tidak segan mengeluarkan uang banyak agar mendapatkan ilmu yang ada 

dalam buku tersebut.  



2. Active Leveraged Income 

Kalau diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah “pendapatan pengungkit aktif:”. Pendapatan ini 

didapat karena orang lain. Cara untuk mendapatkan pendapatan ini benar-benar passive menurut 

penulis. Contohnya seorang MLM mendapatkan uang setelah downlinenya menjual produk. Ia tidak 

perlu menjual barang untuk mendapatklan komisi namun tetap menerima uang dari downline-nya.  

Seorang agen asuransi mendapatkan uang setelah nasabah menandatangani perjanjian dengan 

perusahaan. Si agen akan mendapatkan fee dari perusahaan asuransi atas jasa mereka mencarikan 

nasabah bagi perusahaan asuransi tersebut.  

3. Leveraged Income  

Pendapatan ini hampir berbeda dengan pendapatan pasif lainnya karena untuk mendapatkannya harus 

melalui kerja. Contoh seorang motivator dalam acara seminar akan mendapatkan bayaran yang mahal 

dalam sejam berbicara saja. Tentu hanya orang tertentu saja yang bisa melakukan ini. Keahlian mereka 

didapat setelah beberapa kali sering menjadi pembicara.  

Penulis novel terkenal kadang juga menyelenggarakan acara  “Temu Penulis”  dalam rangka  

mempromosikan buku terbaru mereka. Meski kegiatan tersebut sebenarnya berguna bagi penulis 

sendiri namun si penerbit biasanya akan memberikan honorarium. Bayaran yang diterima pada acara 

tersebut dimasukkan dalam leveraged income.  

Passive income Usaha yang tidak pasti  
 

Di dunia ini tidak ada sesuatu yang pasti. Kadang yang sudah kita usahakan tidak menghasilkan yang kita 

harapkan. Kadang kita menerima passive income yang hanya setengah juta atau dibawah daripada itu. 

Tentu saja usaha yang bisa kita lakukan adalah terus berusaha sambil berdo'a.  

Kalau kita masih mempunyai pekerjaan dengan penghasilan tetap agar lebih mementingkan pekerjaan 

tetapnya. Anda lebih baik terus bekerja dan bekerja untuk passive income pada waktu senggang. 

Seorang Blogger terkenal Darren Rowse tetap bekerja sebagai pegawai selama delapan jam dan bekerja 

delapan jam lagi untuk blognya. Sehari ia bisa menghasilkan 50 artikel yang dipost ke berbagai blognya.  

Ketika ia sudah menghasilkan uang dari blog, ia segera memutuskan untuk berhenti bekerja. Ia kini 

hanya bekerja pada blog saja.  

Tentu seorang sulit ketika harus memutuskan untuk keluar pekerjaan ke suatu pekerjaan memang yang 

tidak pasti hasilnya. Seorang karyawan yang terbiasa menerima gaji akan merasa was-was jika tidak 

menerima uang gaji bulanan meski penghasilan dari passive income ini lebih tinggi namun kadang juga 

passive income ini tidak memberikan hasil.  

Jangan usaha anda dalam menghasilkan passive income mempengaruhi pekerjaan anda terlebih anda 

sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Anda harus memenuhi tanggungan mereka.  



Memang memulai Passsive income selalu berat kalaupun bukan modal kerja maka modal uang yang 

sangat dibutuhkan.  

Passive income adalah investasi  
Untuk mendapatkan aliran uang seorang haruis berinvestasi pada sumber-sumber aliran passive income. 

Ketika sumber tersebut bisa menghasilkan uang,  

Adapun investasi yang dapat dilakukan untuk passive income adalah:  

1. Uang atau Dana  

Mungkin ini adalah salah satu yang ampuh dalam membangun passive income. Dengan uang kita 

bisa berinvestasi pada saham-saham yang blue chip atau saham-saham yang menghasilkan imbal 

hasil (return) yang tinggi. Dalam waktu sebenatr saja kita bisa menarik uang dari saham tersebut.  

Kita juga bisa membeli berbagai merk kendaraan minibus dan untuk disewakan ke penyewa rental 

dalam waktu seminggu mungkin sudah akan menerima uang walaupun dalam jumlah yang tidak 

banyak.  

Dalam passive income uang maupun dana mempunyai peranan yang cukup penting dalam 

menghasilkan uang juga namun tentu saja kita tidak bisa semata-mata mengandalkan uang dalam 

urusan ini. Kadang banyak orang kelas menegah memiliki uang yang sudah banyak namun tidak bisa 

mengasilkan uang juga.  

2. Ilmu  

Kalau kita tidak memiliki uang mungkin kita dapat memiliki ilmu. Setiap orang memiliki keahlian 

dan ilmu meski ia tidak melalui sekolah formal seperti SD, SMP, SMA, universitas dan seterusnya. 

Hanya saja banyak orang berilmu yang tidak  mendapat imbalan atau tidak ada seseorang yang 

mau membayar mereka.  

Saya mendengar ahwa banyak dari penulis buku yang tadinya tiudak memiliki modal dan uang kini 

mereka menjadi kaya dari passive income. Mereka berhasil memanfaatkan ilmu sebagai modal 

mereka dalam membangun passive income.  

Tentu saja meski seseorang tidak melewati sekolah formal namun mereka harus senantiasa 

belajar untuk memperoleh ilmu. Kegiatabn belajar ini adalah pengorbanan yang harus dilakukan 

oleh setiap orang.  

 

3. Waktu  

Tidak diragukan lagi kita membutuhkan waktu untuk membuat aliran passive income. Kadang kita 

harus berkorban untuk bekerja hingga tengah malam untuk menulis buku atau menulis ulang 

kembali buku. Passive income tidak bisa dibangun dalam waktu singkat saja seperti bekerja bulan 

ini maka bulan depan akan mendapat hasilnya.  

Seorang blogger yang bekerja di sebuah toko bekerja delapan jam lagi setelah pulang dari toko. Ia 

bekerja total 16 jam hingga ia kini menjadi blogger yang berhasil dengan pendapatan puluhan ribu 



dollar. Setelah ia menghasilkan banyak uang ia bisa berhenti bekerja dan menghasilkan uang 

dengan hanya sedikit bekerja.  

 

Kekurangan Passive income  

Diantara banyak kelebihan passive income terdapat juga kekurangan passive income yang harus 

dipertimbangkan oleh orang yang mau berjuang untuk mendapatkan passive income. Selain hasil yang 

tidak pasti dan kerja yang berat pada masa awal ada beberapa hal yang mesti dipertimbangkan oleh 

pencari passive income: 

 

Tidak mempunyai jenjang karir  

Seseorang pasti akan tersinggung jika disebut penganggur meskipun kenyataanya adalah ia memang 

serang pengangguran.  Bagi orang yang kerjanya mencari uang dari passive income, mungkin mereka 

tidak perlu ke kantor seperti kebanyakan orang. Ada beberapa pekerja lepasan yang jarang sekali pergi 

keluar dari rumah  menjad risih ketika ditanya tetangganya bekerja dimana?  

Orang pasti tidak percaya jika kita bisa mengumpulkan uang tanpa harus berangkat pagi dan pulang sore 

hari terlebih orang yang yang tidak mempunyai pengetahuan. Dalam pikiran mereka dengan bekerja 

siang malam saja tidak bisa mengumpulkan uang, apalagi yang kerjanya kebanyakan di rumah. Yah, 

mungkin kita tidak perlu untuk menanggapi pendapat orang yang seperti itu. 

Terlebih ketika usaha belum menemui hasil, pada saat inilah hinaan akan datang pada anda. Orang akan 

menjatuhkan mental anda dan agar anda menjadi putus asa seperti halnya mereka. Tidak ada jalan lain 

kecuali meyakini bahwa anda akan berhasil. 

Seorang yang ingin menghasilkan pasive income juga kadang tidak memerlukan jenjang karier. Kalau 

seorang merintis karier bermula dari staff kemudian setelah beberapa lama akan menjadi manajer yang 

membawahi para pekerja. Setelah itu jika seorang manajer berprestasi maka akan meningkat menjadi 

direktur walaupun untuk menjadi direktur suatu perusahaan sangatlah sulit karena Hampir setiap 

pegawai dimanapun mengincar jabatan direktur.  

Bagi orang yangingin menghasilkan passive income tidak membutuhkan pangkat dan jabatan. Jika 

mereka bisa bekerja maka mereka bisa menghasilkan passive income.  

Risiko yang besar 

Kadang Passive income belum tentu datang setahun atau dua tahun. Untuk passive income yang berupa 

produk intelektual perlu membutuhkan waktu yang lama yang kadang orang menjadi tidak sabar dengan 

hal seperti itu. Seorang penulis bisa saja telah berjuang puluhan tahun akan tetapi tidak ada penerbit 

yang bersedia mencetak maka si penulis tidak akan berhasil untuk mendapatkan passive income. 

Banyak yang sudah mengorbankan waktunya bahkan sampai meninggalkan pekerjaan demi meraih 

passive income. Akhirnya passive income tidak didapat dan pekerjaan sudah hilang. Seringkali  



seseorang menghadapi oleh dua pilihan dalam hidup yakni baik mau usaha atau mau bekerja. Keduanya 

sama-sama baik sepanjang kita mau berusaha dan bertanggng jawab.  

Apapun yang akan kita lakukan adalah pilihan kita. Orang bisa bicara apa saja mengenai  diri kita namun 

mereka sendiri tidak membantu anda bahkan untuk membantu diri mereka sendiri mereka tidak bisa.  

Setiap pilihan harus kita pilih dengan cermat. Memilih untuk memperoleh passive income mempunyai 

risiko yang besar sebaliknya menjadi pegawai juga mempunyai risiko untuk menjadi pegawai seumur 

hidup. Semua itu terpulang pada diri kita masing-masing.  

  

Tidak ada suatu yang abadi di passive income  

Ini adalah yang harus dipahami oleh para pemburu uang passive income bahwa sesuatunya tidak ada 

yang abadi. Mungkin kita akan menerima aliran uang dalam jumlah yang banyak dari satu sumber akan 

tetapi pada suatu masa kita akan tidak lagi menerima dari sumber yang sama. Suatu saat aliran akan 

terhenti. Jika terhenti bisa saja untuk sementara akan tetapi bisa juga terhenti dalam waktu musiman  

Jika aliran suatu sungai tentu kita akan memperbaiki saluran air tersebut begitu juga dengan aliran 

passive income. Kita harus mengecek apakah ada yang salah pada aliran tersebut. Bisa jadi keuntungan 

yang sudah didapat tidak sampai kepada kita. Bisa jadi manajer anda tidak jujur dalam menyampaikan 

keuntungan anda. Jika hal ini yang terjadi anda harus segera memperingakan manajer tersebut agar 

mengirimkan keuntungan pada anda tepat waktunya atau mereka akan digantikan dengan manajer yang 

lebih amanah.  

Selain itu bisa saja aliran tersebu berasal dari sumbernya. Sumber pendapatan passive income sudah 

tidak lagi menghasilkan uang seperti uang sewa karena tidak ada si penyewa. Tidak adanya penyewa 

bisa jadi karena rumah sewa tersebut sudah usang sehingga tidak ada yang mau menyewa lagi atau bisa 

jadi daerah rumah sewa kita sudah tidak strategis akibat pembangunan jalan yang menutup rumah kita 

atau segala penyebab lainnya. Mau tidak mau si pemilik rumah harus bisa memperbaiki atau mereka 

tidak menerima uang tersebut. Kalau memang benar-benar tidak lagi bisa untuk diperbaiki maka usaha 

terakhir bisa seperti menjualnya atau menghibahkan.  

Penyebab lain adalah turunnya nilai asset seperti yang ada  pada investasi kita. Jika perusahaan tidak 

menghasilkan laba maka perusahaan tidak akan memberikan kita dividen arinya pendapatan kita akan 

macet. Namun untuk investasi biasanya hal iu musiman saja bisa jadi perusahaan akan mampu lagi 

membayar dividen hingga kita akan menerima passive income tahun depannya.  Jika anda merasa sudah 

tidak lagi cocok dengan saham-saham tersebut maka anda bisa mengubah porfolio atau anda bisa 

membeli saham yang lain agar bisa menghasilkan aliran passive income yang lebih banyak lagi.  

Kalau buku sudah tidak ada yang membeli maka otomatis penerbit juga tidak akan membayar royalti 

pada si penulis.  Apalagi kalau buku tidak laku maka si penerbit memutuskan untuk menyetop 

menerbitkan buku anda. Tentu saja anda tidak akan menerima lagi pembayaran dari penerbit buku. 

Seorang penulis buku biasanya akan menulis buku lagi agar penerimaan dapa mengalir lagi. Sebaiknya 



buku yang diterbitkan mempunyai nilai jual yang tinggi dan menarik perhatian agar penerbit mau 

mencetaknya.  

Dalam bisnis semuanya tidak pasti termasuk dalam masalah aliran passive income. Kalau suatu bisnis 

sukses bisa jadi antara sesama pendiri saling mengklaim bahwa merekalah yang paling berperan 

sementara yang lain kurang berperan. Hal ini mengakibatkan perpecahan dalam perusahaan tersebut. 

Masing-masing pihak akan membuka sendiri perusahaan yang berartiakan  

 

 

Fatamorgana Pasif income 
Dengan segala kemudahan dan kelebihan, siapa yang tidak mau mendapatkan passive  income? Kita 

sudah bayangkan kegiatan berlibur di luar negeri namun pundi-pundi uang kita tetap datang pada kita. 

Orang akan terbayang betapa mudahnya untuk mendapatkan uang sedangkan orang yang bekerja sudah 

banting tulang hingga tidak tahu lagi tulang mana yang mau dibanting tetap saja tidak bisa menghasilkan 

uang. 

Ada kalanya kita kecewa karena segala perjuangan kita yang kita lakukan tidak menghasilkan apa-apa 

bahkan mengalami kerugian yang tidak kecil. Apalagi jika uang modal yang digunakan adalah meminjam 

dengan bunga yang besar sekali. Hal ini bukannya membuat kita sejahtera namun menjadikan kita 

menjadi  sengsara. 

Seorang sebaiknya lebih menikmati proses dalam berusaha. Kecapekan adalah suatu konsekuensi unuk 

mencapai suatu kesuksesan. Ketika merasa capek, kita yakinkan bahwa tidak ada perbuatan sia-sia. Pasti 

perbuatan ini akan mendapatkan balasan kalaupun belum berbentuk uang bisa saja dalam bentuk 

lain.Kita akan mengerti proses-proses tersebut sehingga mungkin saja orang lain akan menyewa jasa 

kita.    

Berusaha terus dan kalau belum berhasil ubah cara usaha kita. Jangan berusaha kerasa namun tetap 

mengulangi sesuau yang sama. Kita tingkatkan mutu dari pekerjaan kita dan cari tempat yang tepat yang 

bisa membayar kerja kita.  

Sebaiknya jangan kita berpikir kita akan sukses terlebih jika kita memang belum mendapatkan passive 

income sama sekali.Kia menjadi terbuai dengan angan-angan passive income sementara usaha kia 

menjadi santai sekali. Perjuangan kita menjadi lemah karena fatamorgana passive income.  

Kadang Manusia memang memandang orang sukses pada masa suksesnya saja. Orang sukses tentu saja 

akan seringkali berjalan-jalan untuk mencari peluang bisnis. Sebaliknya orang yang tidak sukses melihat 

orang sukses adalah orang yang paling santai. Kalau saja rang yang belum sukses mengikuti gaya hidup 

orang sukses mungkin mereka tidakakan menjadi sukses.  

Mereka melihat manusia sukses menikmati hidup setelah sukses tetapi mereka tidak melihat bagaimana 

orang yang sekarang sukses dulunya adalah orang orang yang belum sukses dan menghadapi kesulitan 



yang sebukit. Dengan rela mereka menjalani kesusahan karena mereka menyadari bahwa risiko 

berusaha harus bersusah payah terlebih dahulu. Mereka yang berhasil mendapatkan passive income 

adalah mereka yang “berdarah-darah” memperjuangkannya. Kadang mereka harus mengorbankan 

waktu senggang yang berharga untuk usahanya. Membangun passive income bukanlah pekerjaan yang 

mudah. 

Kalau seorang hanya memimpikan saja passive income, saya percaya orang tersebut tidak akan 

mendapatkan passive income. Mereka akan selalu menunda-nunda pekerjaan yang ada dan berharap 

mereka akan mendapatkan untung yang besar.   

Kadang dalam hidup ini kita dihadapkan dua pilihan apakah harus memilih passive income atau active 

income. Jika kita harus memilih maka kita akan memilih untuk menerima passif income karena hasil 

.yang didapat lebih baik daripada hasil pendapatan dari aktif income. (lihat kelebihan passif income) 

Kita menjadi tidak bijak jika kita menyia-nyiakan pekerjaan ketika  hanya untuk mengejar sesuatu yang 

belum pasti. Memang tidak ada yang pasti dimuka dunia ini. Melepaskan sesuatu yang sudah ada, 

hendaknya kita berpikir terlebih kita tidak membuat perhitungan. 

Melepaskan burung yang ada di tangan, Berharap burung terbang di langit. Berharap sesuatu di langit 

namun melepaskan rezeki yang sudah di tangan.  

Buatlah perhitungan terlebih dahulu sebelum melangkah. Kalau pekerjaan masih belum bisa ditinggal 

kita lebih baik urus pekerjaan kita lebih dahulu. Jangan hati ini terbelah karena akan membuat kita gagal 

pada keduanya. 

Bukannya  kita takut akan kegagalan namun sesuatunya harus diperhitungkan dengan matang. Kalau 

berani tanpa perhitungan sama saja dengan nekat. Masing-masing kita memiliki pertimbangan sendiri-

sendiri.  Mintalah pendapat orang yang sudah berpengalaman dan orang yang sudah terbukti baik 

terhadap kita. 

BAB II Manfaat Passive Income 

Mengapa Passive income?  

Sebagai manusia kita wajib memenuhi kebutuhan sendiri terlebih laki-laki yang menjadi tulang 

punggung keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut kita harus bekerja. Umumnya orang 

bekerja setelah lulus sekolah menengah akan tetapi ada juga yang bekerja setelah sarjana.  

Bekerjalah yang halal untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Terkadang yang namanya bekerja 

tersebut terbatasi oleh umur sedangkan kebutuhan hidup seseorang akan tetap ada meski ia sudah 

tidak lagi bekerja.  

Kalau bekerja di pemerintahan maka kita akan mendapat uang pensiun yang dibayarkan tiap bulannya 

dan menerima perawatan kesehatan dengan asuransi kesehatan. Meski memang uang pensiun tidak 



sebanyak gaji pegawai aktif namun kurang lebih uang pensiun ini dapat menghidupi pensiun dengan 

asumsi kebutuhan hidup berkurang setelah anak-anak mandiri dan tidak membebani orang tua lagi.  

Tetapi saat pensiun menjadi saat-saat yang menegangkan bagi sebagaian PNS tidak hanya PNS 

mempunyai simpanan sedikit tetapi juga PNS yang mempunyai jabatan yang tinggi. Tentu pensiun jenis 

ini juga tidak akan menerima lagi fasilitas mewah seperti sedia kalanya. Banyak pensiun yang menjadi 

sakit setelah mendengar mereka akan pensiun. Sebenarnya hal ini memang tidak perlu terlebih bagi 

mereka yang mengerti bahwa tubuhpun perlu beristirahat setelah 20-30 tahun mengabdi pada negara 

dan selama itu mereka berangkat pagi pulang petang.  

Bagi Pegawai Swasta mungkin merekalah yang paling sulit terlebih jika perusahaan tidak memberikan 

pensiun yang baik mereka akan sulit. Umumnya mereka akan mendapatkan pesangon namun pesangon 

tersebut mungkin tidak akan memberikan banyak. Untuk menghabiskan pesangon tersebut bingung, 

mereka menyimpan uang di bank saja. Padahal bunga di bank jelas tidak memberikan hasil yang baik. 

Kadang nilai inflasinya lebih tinggi daripada hasil bunga bank yang berarti uang kita yang naik tidak 

sebanding dengan kenaikan harga barang-barang.  

Karena itulah peranan passive income ini sangat penting sekali dalam memberikan pemasukan untuk 

kebutuhan keluarga. 

 

Sekali Mendayung Dua Pulau Terlampaui  
Daripada Korupsi, sebaiknya seorang pegawai juga mencari alternatif untuk mencari passive income. 

Seorang dosen bisa saja menulis buku yang sesuai dengan mata kuliahnya. Disamping itu akan 

meningkatkan nilai credit (Cum) mereka, Mereka juga akan mendapatkan royalti dari buku tersebut. 

Dengan cara ini kita tidak mengkorupsi waktu dan kita juga tidak melalaikan kewajiban kita dalam 

bertugas. Cara seperti ini paling baik. Menulis buku bagi Dosen juga berarti melaksanakan tugas sebagai 

dosen  juga karena seorang dosen dituntut tidak hanya bisa mengajar di depan kelas saja melainkan 

melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat.  

Porsi pengabdian masyarakat inilah kita jadikan waktu untuk memperoleh passive income. Selama 

dalam pengabdian kita bisa mengerjakan buku yang berkaitan dengan pengabdian dosen tersebut.  

Seorang mahasiswa juga dapat membuat blog untuk mendapatkan uang. Justru ketika mereka masih 

muda membuat blog. Kita bisa menuliskan bahan kuliah ke dalam blog kita. Mahasiswa lainnya kadang 

mencari bahan kuliah di internet dan ini bisa menjadi keuntungan kita.  

Kelebihan mencari passive income dengan keahlian kita. Kalau seorang dokter juga dapat menemukan 

suatu obat terbaru yang sangat berguna bagi manusia. Dokter tersebut tentu akan mendapatkan paten 

dari penemuannnya tersebut. Kadang doctor juga mneciptakan alat kesehatan yang juga dapat 

meningkatkan kulaitas hidup maka dokter tersebut akan mendapatkan royalty dari alat-alat tersebut.  

 



Tidak selamanya orang bekerja  

 

Masa bakti seorang PNS sipil struktural hanya sampai 55 tahun saja dan untuk PNS fungsional dapat 

bekerja hingga 60 tahun seperti dokter, perawat, dosen, guru, penyuluh pertanian, dan lain-lain. Prajurit 

TNI yang berpangkat bintara akan masuk masa purna bakti pada umur 45 tahun saja.  

Memang kadang perusahaan membutuhkan prajurit TNI yang purnawirawan namun tetap saja harus 

memenuhi syarat-syarat kesehatan. Jika fisiknya tidak prima maka perusahaan tidak akan menerima 

purnawirawan tersebut. Seorang dosenpun dapat bekerja seumur hidup namun dengan syarat memiliki 

kemampuan untuk mengajar dan fisiknya masih memungkinkan.  

Masa bakti yang singkat tersebut belum tentu kita mengumpulkan uang yang cukup untuk hari tua kita. 

Kadang kita tidak bisa menyimpan uang karena ada saja kebutuhan yang harus kita penuhi.  

Untuk pegawai di perusahaan swasta, penulis kurang mengerti standar usia pensiun. Katanya kalau 

buruh dibatasi sampai kuat. Kuat itu sangat relatif namun pada usia 45 seorang buruh sudah tidak lagi 

bekerja dengan prima. Paling-paling perusahaan akan memberhentikan terlebih pegawai tersebut 

apalagi pegawai tersebut bukanlahbukan pegawai tetap.  

Atas dasar itu, seorang sebaiknya memiliki passive income karena ketika mereka berhenti bekerja 

mereka tetap akan mendapatkan pemasukan uang yang dapat memenuhi  kebutuhan pokok seperti 

pangan, sandang, dan papan.  

Terlebih bagi yang sakit-sakitan, sudah tidak mungkin lagi mereka  bekerja untuk mencari uang. 

Perusahaan tidak mau menanggung seorang yang sakit-sakitan. Mereka lebih baik mencari pegawai baru 

yang muda dan menggantikan mereka. Lebih baik membayar pesanggon dan memberhentikan daripada 

tetap memperkerjakan mereka.  

Kita semua harus berpikir bahwa di dunia ini tidak abadi. Sebagai manusia juga kita tidak perlu 

mengharap bantuan orang lain, kalau ada yang membantu baru boleh kita terima. kiIta harus yakin 

bahwa tangan yang diatas lebih baik dari tangan yang dibawah.  

Passive Income bukan berhenti bekerja  
Saya menonton sebuah film keluaran Holyywood di sebuah station tv swasta.  Dalam film tersebut, 

orang bisa mendelegasikan segala pekerjaanya ke surrigates (robot) yang sangat mirip dengan sang 

empunya bahkan ia bisa menyelam dan berselancar di pantai.  

Mungkin orang akan berfikir, jika memang ada robot jenis tersebut tidak perlu lagi untuk bekerja karena 

segala pekerjaan kita sudah diwakilkan oleh para robot kita.  

Tentu memang segalanya berpulang pada diri kita masing-masing. Dengan banyaknya passive income 

yang kita terima bukan berarti kita hanya tidur saja sepanjang hari dan menyuruh orang untuk bekerja 

atau kita hanya ingin beruhrara-hura saja dan selalu senang-senang terus.  



Hal tersebut memang akan menyenangkan tetapi hal yang sementara. Jika seperti itu kita tidak lebih 

dari anak manja yang selalu mengharapkan warisan saja. 

Namun tidak semua orang berfikir seperti itu. Ada juga  orang atau mungkin masih banyak orang yang 

merasa sakit jika tidak bekerja. Merek aakan mencari kesibukan meski mereka sudah pension.  

Bekerja itu penting. Itu bisa menjadi obat bagi seorang yang suka gelisah. Ia bisa menjadi penawar dari 

masa lalu yang mungkin tidak mengenakkan dan yang paling penting lagi anda beribadah jika bekkerja 

dan dengan meniatkan pekerjaan ini dalam rangka memenuhi keridhoan Allah. Yakinlah bahwa setiap 

tetes keringat dan kesulitan yang kita temui akan menjadi lading pahala bagi kita. Semakin sulit kita 

mengerjakan sesuatu semakin kita akan mendapat pahala yang besar.  

Ada beberapa pilihan dalam bekerja bagi seorang yang sudah terpenuhi dari passive income: 

1. Kerja Sosial  

Mungkin kalau sudah kaya (walaupun kata ini sangat relatif), anda bisa mengerjakan kerjaan sosial. Di 

Indonesia banyak sekali lowongan untuk kerja sosial yang tidak dibayar. Ada banyak sekolah-sekolah 

orang miskin yang mungkin membutuhkan pengajar atau pengasuh. Kita mungkin bisa membagi ilmu 

kita pada orang lain yang kurang beruntung. Apa saja yang kita bisa ajarkan mungkin akan berguna bagi 

anak-anak yang tidak mampu.  

Kerja social tidak akan mendapatkan bayaran namun dari sana anda akan mendapatkan kebaikan. 

Bekerja sosial berarti juga bersedekah walau bukan dalam bentuk uang namun sedekah dalam bentuk 

kerja.  

2. Meningkatkan bisnis 

Tidak salah memang mencari banyak uang asal saja berada di jalan yang benar serta tidak 

menyampingkan kewajiban kita kepada Allah SWT. Kita mempunyai kewajiban beribadah yang tidak 

boleh ditinggalkan. Kita tidak bijak jika hanya memikirkan uang saja tetapi tidak memikirkan masa depan 

kita nanti.  

Kita juga bisa mengontrol jalannya bisnis kita. Apakah ada sesuatu masalah dalam aliran uang passive 

income kita. Kita dapat memerintahkan orang kepercayaan untuk membersihkan rintangan yang 

memacetkan saluran passive income kita.  

Kalau perlu kita dapat turun tangan sendiri untuk memperbaiki saluran tersebut. Semakin anda sering 

turun semakin anda akan mahir dalam bidang tersebut. 

3. Berkarya lebih giat lagi  

Seorang penulis tidak akan membiarkan komputernya mati terlebih ia sudah menghasilkan buku yang 

sukses. Ia akan terus lagi menulis buku yang lebih baru lagi dengan judul dan kemasan yang lebih 

menarik lagi. Mungkin seorang penulis buku yang sukses akan menceritaklan lanjuitan atau sequel dari 

novelnya.  



Seorang penulis fiksi pernah merasa lelah ingin berhenti menulis tokoh tersebut namun karena desakan 

penggemar ia akhirnya menulis lanjutan atau seri baru dari detektif tersebut.  

 Terlebih seorang akademisi atau dosen  yang menulis buku harus terus dan senantiasa memperbaiki 

buku tersebut. Mungkin ada kata-kata yang belum tepat atau ada ilmu baru yang perlu disampaikan 

dalam bukui tersebut. Perkembangan ilmu sangat cepat sekali karenanya seorang penulis buku teks atau 

ajar harus senantiasa memperbarui dan menambahkan tulisan pada buku edisi lamanya. Hal ini agar 

tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian ilmu. JIka seorang penulis buku teks tidak mau melakukan 

perbaikan maka akan muncul buku-buku teks dari penggranag lain yang memuat ilmu terbaru dan buku 

yang tidak direvisi tidak akan terjual.  

 

Senangkah hidup pension ? 

Apakah pekerjaan yang dilakukan pensiunan pada saat ini? Saya yakin kebanyakan pension yang tidak 

mempunyai pekerjaan akan berhenti bekerja. Untuk mencari pekerjaan pada masa pension sangat sulit 

sekali karena tenaganya sudah tidak kuat lagi. 

Ada yang befikir bahwa pension akan senang karena beban pekerjaan sudah tidak lagi walaupun banyak 

juga yang memandang pension seperti kiamat karena tidak mendapatkan uang bulanan lagi dari kantor. 

Mungkin untuk beberapa saat, orang yang memikirkan pension enak hanya untuk sementara saja. 

Mereka tidak perlu lagi pergi ke kantor tiap pagi yang seringkali bermacet-macetan. Mereka juga tidak 

perlu lagi pulang malam-malam Karena harus meneruskan kerja. Tidak ada konflik dengan sesame 

pegawai yang mungkin tidak cocok dengan anda.  

Mungkin sebulan atau dua bulan anda akan senang di rumah. Anda bisa mengerjakan pekerjaan rumah 

membantu istri atau memperbaiki rumah yang sedang rusak. Mencat rumah yang sudah lama tidak dicat 

jadi juga bisa menghemat daripada harus menyuruh orang untuk mengerjakan hal itu semua. 

Akan tetapi apakah semua hal itu akan terselesaikan dalam sebenatar saja. Apakah pekerjaan kita 

nantinya akan terus mengeca rumah kita. Padahal rumah kita masih memiliki cat yang bagus? Tentu kita 

akan bengong saja. 

Kadang benggong ini yang membua para pension menderita. Mereka mencari kesibukan dengan 

berbagai hal. Ada yang berkunjung dengan sesame pension namun hal itu juga terbatas . Ada yang 

hanya bertemu sekali seminggu selebihnya mereka akan erada di rumah.  

Terkadang seorang pension  juga merasa “iri’ dengan para pengusaha yang masih aktif walau melampaui 

usia produktif begitu juga dosen. Para veteran-veteran ini justru senang bekerja dan membagi ilmunya 

pada orang-orang yang membutuhkan  

Karena itu tidak ada alasan berheni bekerja. Kalau ada orang yang mencari passive income agar erhenti 

bekerja maka orang itu mempunyai niat yang salah. Kalau mereka ingin erhenti bekerja berarti mereka 

malas dan tidak mau bersusah payah .  

 

Pendeglegasian  
Sering dibahas bahwa passive income adalah salah satu pendapatan yag tidak didapatkan dengan cara 

bekerja yang penuh. Jika kita seorang investor maka kita tinggal mendapat transfer dana hasil dari 

investasi kita. Perusahaan investasi akan bekerja menanamkan uang anda pada perusahaan-perusahaan 



yang  bagus. Para analisis investasi bekerja keras untuk anda agar tetap menghasilkan keuntungan 

investasi.  

Tetapi jika kita mempunyai bisnis  maka yang menjankan bisnis adalah pekerja dan direktur. Jika anda 

ingin mencari passive income tentu anda mau tidak mau harus mendelegasikan wewenang anda pada 

orang lain.  Jika bsnis anda besar maka anda harus membutuhkan orang lan yang cakap untuk 

membesarkan bisnis anda. Apalagi seorang PNS atau karyawan yang hendak berbisnis mereka harus 

mencari orang lain sebagai wakkilnya untuk memastikan jalannya bisnis terseebut.  

Proses pendelegasian usaha bukanlah hal yang mudah. Pada tahap ini ada perusahaan atau bisnis  yang 

gagal akibat ditinggal oleh sang pemiliknya. Contoh restoran kadang menjadi tidak laku setelah ditinggal 

oleh pemilknya. Ada proses pendelegasian yang salah . Pemilik muingkin tidak mentransfer ilmu yang 

digunakan selama ini  atau bias adi penerima transfer tersebut bukanlah orang yang cakap dan 

memenuhi harapan dari si pemilik usaha tersebut.   

Lemahnya pengawasan juga menyebabkan terjaadinya kegagagaan dalam menghasilkan passive income. 

Sawah di desa-desa kebanyakan adalah sawah milik orang kota. Di kampong halaman penulis hamper 

semua pemilik sawah adalahh orang kota namun kebanyakan orang kota tidak bias mengawasi 

sawahnya krena jaranknya yang jauh. Ketika sawah panen si emilik tidak diberitahu sehingga si pemilik 

sawah merugi.  

Dalam mencari passive income, seorang harus bias memenej orang lain untuk bekerja bagi kepentingan 

dirinya. Tidak ada istilahnya One man  show dalam passive income tidak ada karena sesatu proses bisnis 

tidak jalan. Ketika anda usaha angkutan umum, anda harus bias mendelegasikan orang untuk 

mengemudikkan angkutan umum anda. Tidak mungkin anda harus mengemudikan apalagi jika anda 

mempunyai angkot ebih dari satau.  

 

Proses Pendelegasian  
Kita membutuhkan orang yang sangat lincah dan bias menersukan bisnis kita. Orang tersebut bisa saja 

teman, saudara, kenalan, oatau orang lan. Kejujuran menjadi lah satu kunci utama dalam pendelgasian. 

Orang yang jujur akan berkata jujur ketika usaha untung maka hal itu akan berdampak baik bagi 

pendapatan passif kita. Sebaliknya jika orang yang tidsk jujur maka akan berdampak buruk.  

Proses pendelegasian bukan proses yang dalam waktu  yang singkat. Terlalu cepat pendelegasian akan 

mebuat dampak passive income kita memburuk. Kalau usaha belum berkembang masih dalam tahap 

perkenalan maka proses pendelegasian sama sekali belum bias dilakukan. Usaha yang bisa didelegasikan 

adalah usaha yang sudah mapan dengan untung yang stabil. Ibarat sebuah pesawat yang sudah terbang 

diatas, pilot hanya tinggal menjalankan system autopilot. 

 

Penipuan passive income  



Banyak benar penipuan yang brkedok passive income di masyarakat kita ini. Masyarakat yang sudah 

jenuh dengan himpitan ekonomi dan dengan sulitnya untuk menambah duit  yang telah ada. Ada 

beberapa generasi muda yang memang bergaji besar tetapi tidak tahu bagaimana melipatkan uang 

tersebut.  

Maraknya passif income membuat mereka menjadi tertarik dan ingin mempercepat melipatkan uang 

sehingga mereka dengn relah mmengluarkan kocek mereka yang tidak sedikit. Pada akhirnya mereka 

menyadari bahwa uang yang mereka inginkan tidak ada dan mereka mengalami kerugian  

 

Manfaat Passive Income 
Indonesia adalah negara kaya dengan limpahan sumber baik yang bisa diperbarui maupun yang tidak 

bisa diperbarui. Sayangnya banyak potensi-potensi ini tidak dimanfaatkan atau belum dimanfaatkan 

oleh penduduk negeri ini.  

Penduduk negeri ini lebih menyukai bekerja sebagai pekerja. Memang seorang pekerjapun tetapa dapat 

menghasilkan passive income.  

Beberapa sumber passive income dapat memberikan pekerjaan bagi orang lain seperti dari bidang 

usaha. Seorang bisnisman akan menggaji seorang manajer yang mengurusi perusahaan tersebut. 

Mereka pikir lebih baik mendelegasikan setiap usaha daripada harus menjalankan sendiri usaha mereka. 

Perkerjaan mereka yang menjadi pemilik menjadi lebih ringan karena sudah ada orang yang 

mengerjakan bisnisnya.  

Jika memperkerjakan orang lain berarti anda juga membantu pemerintah dalam menguranggi 

pengangguran. Anda berjasa dalam menggunakan tenaga anak-anak bangsa yang kesulitan mencari 

pekerjaan. Anda juga bisa mempekerjakan banyak orang bukan hanya manajer seperti karyawan pabrik 

atau karyawan perkebunan. 

Melibatkan banyak orang  

Lebih dari ratusan juta angkatan kerja kita. Puluhan juta menganggur penuh karena tidak ada pekerjaan. 

Puluhan juta menganggur setengah karena hanya bekerja paruh waktu saja. Sebenarnya tidak ada yang 

pasti jumlah pengangguran di negeri ini tetapi ada yang bilang cuma 10% saja tetapi penulis yakin bahwa 

pengangguran jauh lebih banyak dari angka statistik tersebut.  

Tentu saja pengangguran tersebut membuat negara tidak produktif. Mereka yang seharusnya bisa 

menghasilkan produksi atau jasa, tidak bisa berbuat apa-apa. Ada potensi yang dibiarkan saja dan tidak 

diolah.  

Sementara di pihak lain ada seseorang dengan beberapa jabatan dan pekerjaan. Ia bisa menjadi 

komisaris di beberapa perusahaan dan menjadi pengajar di banyak universitas. Satu sisi banyak orang 

dengan beberapa pekerjaan satu sisi banyak pengangguran.  



Penduduk negeri ini lebih menyukai bekerja sebagai pekerja. Padahal permintaan (demand) terhadap 

pekerja sangat terbatas. Pemerintah sudah tidak lagi merekrut PNS dalam dua tahun terakhir ini. Begitu 

pula dengan pabrik-pabrik yang lebih memilih berinvestasi di negara tetangga karena meski upah buruh 

mahal namun punglinya lebih sedikit.  

 Beberapa sumber passive income dapat memberikan pekerjaan bagi orang lain seperti dari bidang 

usaha. Seorang bisnisman akan menggaji seorang manajer yang mengurusi perusahaan tersebut. 

Mereka pikir lebih baik mendelegasikan setiap usaha daripada harus menjalankan sendiri usaha mereka. 

Perkerjaan mereka yang menjadi pemilik menjadi lebih ringan karena sudah ada orang yang 

mengerjakan bisnisnya.  

Jika memperkerjakan orang lain berarti anda juga membantu pemerintah dalam menguranggi 

pengangguran. Anda berjasa dalam menggunakan tenaga anak-anak bangsa yang kesulitan mencari 

pekerjaan. Anda juga bisa mempekerjakan banyak orang bukan hanya manajer seperti karyawan pabrik 

atau karyawan perkebunan. 

Menambah Gaji  (cari residual income)  

Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa gaji kebanyakan pegawai sudah tidak ememnuhi standar yang 

diinginkan meskipun standar tersebut setiap orang berbeda satu dengan yang lainnya. Gaji yang  kita 

hasilkan ternyata belum juga menutup kebutuhan hidup keluarga kita sendiri. Kadang ada keluarga yang 

gali lubang tutup lubang untuk menutup kebutuhan meereka.  

Kalau yang tidak lurus, maka bisa jadi mereka akan membuat hal yang tidak lurus seperti korupsi 

anggaran atau apa saja yang bisa dilakukan untuk mendapatkan uang tambahan. Tentu cara seperti ini 

bukan cara yang kreatif untuk mendapatkan uang. Masih banyak cara untuk mendapatkan uang yang 

halal. 

Dari passive income ini anda tetap dapat menerima uang tanpa harus bekerja dengan banyak. Anda juga 

dapat melanjutkan pekerjaan anda di kantor. Dengan adanya seperti ini kita tidak lagi dituntut untuk 

melakukan korupsi untuk menambah pundi-pundi uang.  

Bebas memilih dimana dan kapan kerja 

Karena anda sudah mendapat passive income anda bisa memilih bekerja dimana saja dan kapan saja 

menurut selera anda. Anda tidajk terikat harus masuk jam sembilan pagi dan pulang jam lima sore. Jika 

anda tidak menyukai rutinitas maka sepertinya anda cocok untuk menerima cara ini.  

Mendapatkan bayaran yang sesuai  

Memang pada awalnya seorang yang berusaha mendapatklan passive income tidak menerima bayaran 

sepeserpun namun setelah mereka bisa menghasilkan passive income mereka akan mendapatkan 

bayaran yang sesuai. Zaman sekarang mungkin kita susah untuk menuntut gaji yang “sesuai” dengan 

kemampuan kita. Bahkan buruh sendiri sangat berjuang secara keras untuk mendapatkan upah yang 

sesuai dengan kebutuhan Hidup Layak (KHL). Untuk hitungan seperti itu saja perusahaan sangat 

keberataan.  



Banayk pekerjaan yang dilakoni oleh seorang sarjana mendapatkan upah dibawah standar buruh 

terlebih perusahaan-perusahaan kecil yang tidak terikat dengan pengaturan Upah Minimum Provinsi 

(UMP).  

Sebaliknya seorang tidak akan digaji jika ia tidak bekerja atau tidak pernah bekerja untuk menghasilkan 

sesuatu karenanya passive income ini akan memberikan hasil yang “sesuai”   

BAB III Sumber sumber Passive Income  

Cara Mendapatkan passive income? 

 

Jangan salah sangka, jika orang yang menghasilkan passive income adalah pemalas. Ketika mereka 

sudah berhasil mereka akan mengurangi pekerjaan atau mereka tinggal mengkoordinir saja atau mereka 

tetap bekerja tetapi mereka membagikan mereka ke pekerjaan sosial seperti mengajar, relawan, dan 

lain-lain.  

Kadang masyarakat yang ingin instan selalu saja beranggapan bahwa mendatangkan passive income bisa 

cepat dan tidak sulit. Memang beberapa orang bisa mendapatkan passive income dengan cepat. Seperti 

anak yang mewarisi 50 hektar kebun karet maka ia tinggal duduk saja dan mendelegasikan pekerjaan 

manajemen kelapa sawit ke orang yang dipercaya. Mau kemanapun,  penerimaan dari kebun karet akan 

selalu datang.  

Kalau kita yang hanya orang tidak punya, sepatutnya jangan mengharapkan hal yang seperti itu. Kita 

dapat mulai bekerja untuk mendatangkan passive income seperti menulis buku. Ketika buku kita dibeli, 

kita akan memperoleh royalti sebesar 5-10%. Banyak penulis yang sudah hidup mapan dengan bukunya.  

Akan tetapi dalam menulis buku kita akan menghadapi berbagai rintangan. Kalau yang bekerja mungkin 

akan sulit membagi waktu atau sudah banyak kesibukan. Perlu pengorbanan mengetik halaman demi 

halaman disertai dengan riset yang andal. Buku yang bagus bukan hanya berasal dari pemikiran kita saja 

namun juga didukung oleh dalil dan bukti-bukti yang sudah dipublikasikan.  

Selain buku, kita juga dapat memperoleh passive income dari investasi. Orang kaya menaruh uangnya 

pada saham-saham blue chips yang mendatangkan banyak keuntungan. Setiap kali saham ini akan 

mendatangkan dividen tiap bulannya.  

Ada juga yang memanfaatkan penelitan untuk mendatangkan passive income. Seorang dokter yang 

meneliti penggunaan obat di Indonesia mendapatkan royalti. Hingga kini dokter tersebut mendapatkan 

uang selama obat itu dijual di Indonesia.  

Kita semua bisa mendatangkan passive income namun jangan sampai keliru. Jangan masuk Multi Level 

Marketing yang hanya mengandalkan untuk mencari bawahan. Cara seperti ini tidak ampuh dan Islam 

melarang penggunaan MLM. 



 

Menulis buku untuk passive income  
 

Menulis buku adalah salah satu cara untuk menerima aliran dana dari passive income. Zaman sekarang,  

kecil-kecil sudah menjadi penulis buku yang produktif terutama cerita anak-anak dan novel remaja. 

Memang tidak semua bisa berbakat untuk menulis. Hanya orang tertentu saja yang bisa menghasilkan 

buku.  

Di tengah masyarakat dengan minat baca yang rendah, Menulis buku mungkin bukan sebuah pilihan 

yang bagus terlebih kini negara kita sedang mengalami krisis. Banyak penerbit buku yang mikir-mikir 

untuk menerbitkan buku apalagi jika penulisnya belum pernah mempunyai buku yang sudah beredar 

atau belum pernah termuat di media massa. Mereka akan cenderung menolak bagi orang-orang baru 

menulis meski hasil tulisan tersebut bagus.  

Sebaliknya penulis yang sudah terkenal akan lebih mudah untuk diterima. Kadang penerbit juga 

meminta naskah pada penulis yang terkenal. Bahkan ada yang berani membayar sebelum naskah 

tersebut sudah selesai.  

Pada Prinsipnya para penerbit ingin menerbitkan buku yang laku di pasaran. Kalau buku yang laku maka 

penerbit juga akan mendapatkan untung. Kadang penulis yang sudah ternama mendirikan sendiri 

penerbitan yang dapat mengambil untung lebih besar. Jika kita menerbitkan buku dengan penerbit lain 

maka kita hanya mendapat 10% royalti dari pembayaran kadang penerbit hanya membayar 5-8% dari 

harga penjualan buku.  

Mengingat semakin banyaknya bahan-bahan pelajaran dan konten di internet, permintaan buku 

mengalami penurunan. Harga buku yang mahal membuat orang lebih tertarik dengan e-book atau 

membaca artikel di website atau blog yang biayanya lebih murah.  

Beberapa perusahaan buku sudah mulai antisipasi hal ini. Mereka juga membuka unit usaha lain agar 

suatu saat mereka tetap mendapat aliran uang ketika perusahaan buku mesti tutup.  

Berapa besaran Royalti buku? Mungkin tidak begitu besar persenannya. Besaran Royalti hanya berkisar 

5-15% dari harga buku yang dijual kepada toko buku. Jangan salah kalau menghitung royalti bukan dari 

harga buku yang sudah berada di toko.  

Penerbit memberikan diskon sebesar 30-50% dari harga toko buku. Tentu saja harus dilakukan karena 

toko buku membutuhkan biaya operasional dan pemilik toko buku harus mengambil untung dalam 

penjualan buku.  

 

Menurut Samsa dan Senda (2008), Ada beberapa macam royalty yang ditawarkan oleh para penerbit 

seperti: 



1. Royalti harga asli buku Harga netto buku 

Misalnya: Sebuah buku ajar berharga Rp 20.000 per ekslempar. Katakanlah penerbit memberikan 

diskon 50% pada penjual buku yang artinya penerbit hanya mendapatkan Rp 10.000. Maka royalti 

yang dapat diterima sekitar 10% dari Rp 10.000 atau sekitar Rp.1000. Memang sangat kecil sekali 

nilai seribu rupiah tetapi kalau 1000 ekslempar terjual maka penulis akan menerima sekitar 1 juta 

rupiah. Kalau sekitar 100.000 ekslempar laku maka uang yang didapat menjadi 100 juta. Tetapi 

tentu saja akan sulit sekali mendapatkan uang sebanyak itu karena hanya buku-buku yang laku 

keras di pasaran saja yang bisa dicetak berulang-ulang atau buku best seller.  

2. Royalti dihitung penuh bruto  

Harga royalty ini berdasarkan harga jual yang ditetapkan oleh si penerbit buku. Jika dibandingkan 

dengan royalty diatas maka penulis akan menerima lebih banyak royalti karena berdasarkan nilai 

bruto harga buku. Misalnya harga satu eksplempar buku 20.000 maka jika nilai royalty bukunya 

10% maka penulis akan menerima setidaknya Rp 2.000,- 

 

3. Harga Royalti dihitung berdasarkan penjualan bruto 

Royalti jenis ini akan mengacu pada penjualan bruto perusahaan penerbitan buku tersebut.  

Misalnya buku kita terjual sebanyak 1000 ekslempar. Dan kita mendapat perjanjian 10% dari 

bruto penjualan. Royalti yang akan diterima jika satu ekslempar buku berharga Rp 20.000 adalah  

Rp20.000 x 1000 ekslempar x 10% = Rp 2.000.000,- 

 

4. Royalti berdasarkan bruto  (Down Payment)  

Perhitungan jenis ini menggunakan down payment atau uang muka pembelian buku tersebut. 

Maksudnya adalah dari naskah contoh perusahaan akan membayar 20% DP. Sedangkan jumlah 

yang dicetak 5000. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut  

 Rp20.000 x 5000 ekslempar x 10% x 20%  = Rp 2.000.000,- 

 

5. Royalti berdasarkan DP netto (Down Payment)  

Perhitungan jenis ini menggunakan down payment atau uang muka pembelian buku tersebut 

dikurangi dengan biaya pengeluaran. Maksudnya adalah dari naskah contoh perusahaan akan 

membayar 20% DP, sedangkan jumlah yang dicetak 5000. Perusahaan diperkirakan akan 

mengeluarkan biaya sebesar 50% dari harga buku. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut  

 Rp20.000 x 5000 ekslempar x 10% x 20%  x  50%= Rp 1.000.000,- 

 

Jika mau mendapat peminat yang banyak seorang penulis harus menulis suatu yang sangat menarik 

minat pembaca. Para penulis best seller seperti Andrea Hirata mampu mendapatkan royalti yang banyak 

dari bukunya dan bukunya difilmkan dan dijadikan juga opera. Memang sangat jarang sekali penulis 

yang menjadi best seller. Kadang sudah menerbitkan ratusan novel atau cerpen namun belum juga ada 

yang menjadi best seller. Paling-paling hanya dua kali cetak dan itupun tidak laku terjual. Jika buku kita 

tidak laku maka penerbitpun enggan untuk menerbitkan buku kita.  



Selain Royalti ada juga system jual naskah yang berarti si penerbit akan membeli naskah kita. Si Penerbit 

akan bebas menjual buku itu dalam bentuk apa saja baik buku, gambar, logo, lagu, film dan lain-lain.  

Umumnya penerbit akan membeli naskah penulis yang baru muncul. Mereka tidak mau berisiko untuk 

menerbitkan buku dari penulis yang belum terkenal.  

Memang profesi penulis masih dipandang sebelah mata namun suatu saat penulis pun yakin bahwa 

profesi menulis dapat menafkahi seseorang. 

 

Membuat E Book untuk mencari uang  

 

Mencari uang dengan blogging sudah biasa tetapi membuat e-book untuk mencari uang mungkin belum 

banyak dilakukan oleh para penulis. Ebook sangat mudah dibuat oleh siapa saja. Kita hanya 

membutuhkan software word dan acrobat adobe. Kita konversi file doc ke pdf. Tujuannya agar file kita 

tidak diklaim oleh orang lain.  

Suatu saat E-book akan menjadi trend setelah penemuan beberapa ebook reader seperti Kindle. Kita 

bisa membaca beberapa buku melalui alat tersebut tanpa harus membawa banyak buku. Ebook reader 

tersebut juga sangat mudah untuk dibawa. 

Selain itu kita juga dapat membaca e-book di notebook atau laptop. Suatu saat mungkin kegiatan 

perkuliahan di kampus atau kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak membutuhkan buku lagi.  

Suatu saat orang akan memilih e-book daripada harus membeli buku. Membeli buku juga berarti 

membutuhkan tempat penyimpanan seperti lemari sedangkan rumah yang kecil tidak dapat 

menampung buku-buku yang jumlahnya sangat banyak. Buku juga tidak tahan lama setelah 10 tahun 

sudah usang dan perlu dimusnahkan.  

Sebuah penerbit buku ternama bahkan sudah menyiapkan cadangan agar suatu saat perusahaan 

penerbitannya tidak laku. Ada kecendrungan manusia akan beralih pada e-book yang lebih praktis dan 

murah.  

Kelemahan  e-book ini adalah sangat rentan dengan pembajakan. Seringkali orang bisa upload file e-

book kita ke situs ungguhan gratis dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Bagi pengunggah file, ia 

akan mendapatkan persenan setelah beberapa pengunjung menunggah file ebook tersebut. Orang tidak 

perlu lagi membeli e-book kita melainkan mereka tinggal menunggah file tersebut. Mereka merasa tidak 

bersalah dengan dalih yang mereka gunakan "meminjam". Kalau orang sudah beli buku khan bebas 

untuk dipinjam menurut logika mereka.  

Pembuatan e-book sangat berguna apalagi bagi penulis baru yang belum dikenal. Ini menjadi salah satu 

ajang untuk membuktikan keahlian kita dalam menulis. Kalau kita sudah terkenal, kita mungkin akan 

memikirkan untuk dapat mencetak buku sendiri yang akan menghasilkan lebih banyak uang lagi. 



Design Industri  
Kita boleh berbangga juga ada anak negeri ini mampu membuat design kapal futuristik. Kapal tersebut 

seperti Zeppelin masa lalu. Hanya saja kapal tersebut membungkuk seperti ikan paus dan memiliki sayap 

yang kecil seolah sirip dari "ikan paus" tersebut. Sang perancang tersebut mendapatkan hadiah dari luar 

negeri.  

Setelah mengerjakan beberapa proyek, ia akhirnya berhasil mendapatkan kesempatan untuk bekerja di 

perusahaan tersebut. Bahkan perusahaan tersebut menawarkan untuk bekerja full time di perusahaan 

tersebut. Full time tersebut bukan berarti ia harus hadir di kantor di Amerika Serikat. Ia tetap bekerja di 

Indonesia dan berkomunikasi melalui Skype.  

Ia bukan hanya menerima gaji saja melainkan ia menerima saham atau share yang berarti ia akan 

mendapat sebagian keuntungan ketika perusahaan tersebut untung.  

Bagi yang memiliki kemampuan dan hobi design memang dapat menarik perusahaan lain. Perusahaan 

banyak memakai orang-orang kreatif untuk mengembangkan idenya.  

Software  
Dunia computer dan Internet semakin berkembang dan canggih. Kadang ilmu-ilmu atau aplikasi-aplikasi 

sangat membutuhkan software. Untuk membuat laporan keuangan, sebuah perusahaan harus membuat 

software agar bisa mempermudah pencatatan laporan keuangan. Banyak software-software luar negeri 

yang dijual di negeri kita akan tetapi kadang belum sesuai dengan praktik bisnis yang ada di negeri kita.  

Seorang ahli komputer akan mampu membuat software tertentu tentu harus mempunyai keahlian juga 

selain dalam bidang komputer. Seorang yang ingin membuat software akuntansi harus memiliki latar 

belakang akuntansi atau mengetahui akuntansi. Kalau seorang yang tidak mengetahui akuntansi maka 

softwarenya mungkin tidak sesuai dengan kegunaan akuntansi. 

Bagi yang bisa mengembangakan software statistic, mereka bisa juga karena setiap mahasiswa sering 

menggunakan software statistic untuk menyelesaiakan penelitiannya.  

Mendatangkan Passive income dari blog  
Jika satu blog sudah mendapat banyak kunjungan dari manca negara, maka blog dapat menghasilkan 

ribuan dollar perbulan. Beberapa blog ternama dapat menghasilkan puluhan ribu dollar dan mereka 

menjadi pekerja penuh (full time) blogger.  

Tentu saja tidak mudah untuk menjadikan blog sebagai passive income. Penulis hanya mendapat 

beberapa puluh dollar dari blog dan hanya lumayan untuk mengisi kebutuhan hidup. Beberapa blogger 

di Indonesia mengaku mendapat ratusan dollar dari blog.  

Untuk menjadikan usaha ini menjadi passive income bisa dilakukan. Pertama, susunlah rencana terlebih 

dahulu untuk membuat website atau Google. Anda dapat menunjuk seorang manajer yang dapat 

memelihara (maintenance) blog tersebut. Jadi anda sudah tidak perlu lagi repot-repot untuk mengolah 

blog tersebut.  



Si manajer dapat menulis konten atau artikel untuk blog tersebut. Ia juga dapat menggunkan artikel 

bebas yakni artikel milik orang lain yang bisa diposkan di blog kita. Artikel ini disebut free articles atau 

ezine articles. Beberapa orang percaya artikel ini dapat mendongkrak website atau blog.  

Untuk membuatk blog kita serahkan pada jasa pembuatan website. Kalau si manajer bisa membuatnya 

maka kita dapat serahkan pembuatannya ke si manajer. Pilihlah subjek atau website yang menurut anda 

dapat menarik pengunjung. 

Ide yang hebat dan penemuan yang hebat  
 

Jika seorang menemukan ide yang hebat dan belum ada orang lain yang mengungkapkan, kita dapat 

memperoleh passive income dari ide-ide tersebut. Memang tidak semua ide yang akan diterima oleh 

orang.  

Ide tersebut harus berguna bagi manusia dan sangat sederhana saja. Ide tersebut juga menjual atau 

orang lain ingin membeli ide tersebut.  

Kadang sebuah ide cemerlang ini ditemukan melalaui inspirasi yang mungkin tidak disengaja atau 

kadang penemuan ini dapat ditemukan setelah melakukan percobaan beberapa kali.  

 

Sticky notes  

Jangan remehkan kertas kuning yang sering kita lihat di buku telepon, buku, layar komputer atau meja 

komputer orang. Sekilas kertas tersebut adalah sesuatu yang remeh bagi kita tetapi kadang kertas 

tersebut berisi tulisan atau catatan yang berharga. Kadang kita ingin membuat janji maka kita tulis ke 

kertas kuning tersebut yang bernama sticky note. Pada era komputer yang sudah sedemikian canggih 

kertas tersebut masih sangat digunakan karena catatan tersebut mudah didapat dan ditempelkan di 

tempat yang mudah dilihat atau dijangkau. Kita juga menulisnya mudah sekali dan tinggal menempel.  

Ide yang sederhana ini tentu sangat efektif. Kita sekarang bisa menemui sticky notes dimana saja dan 

membelinya di toko buku mana saja.  

Nobel dan Dinamit  

Setiap tahunnya, Hadiah Nobel diberikan bagi beberapa ilmuwan dunia yang berjasa bagi pengetahuan 

seperti Ilmu Kedokteran, Ekonomi, Ilmu Humaniora, Ilmu Fisika, Kimia, dan lain-lain. Selain berupa piala, 

Nobel juga memberikan hadiah berupa uang terhadap pemenang hadiah Nobel.  

Darimanakah uang tersebut? Ternyata uang tersebut berasal dari simpanan Afred Nobel yang banyak 

sekali. Ia tidak mempunyai pewaris sehingga ia menyerahkan uangnya untuk orang-orang yang berjasa 

pada ilmu pengetahuan.  

Nobel mendapat penghasilan dari bahan peledak yang bernama dinamit. Hingga sekarang manusia 

masih membutuhkan dinamit untuk meledakkan batu-batuan keras, batu kapur, bangunan dan lain-lain. 



Dinamit membantu orang agar pekerjaan bangunan lebih mudah. Dinamit juga digunakan untuk 

kegiatan penambangan yang mesti menggali ke dalam tanah yang dalam. Sayangnya dinamit ini juga 

digunakan dalam pertempuran atau perang. Dinamit mempunyai kekuatan ledak yang dahsyat yang 

dapat membunuh manusia dan kendaraan tempur.  

BJ Habibe hidup dari royalti  

Siapa yang tidak kenal Habibie? Satu-satunya orang Sulawesi yang menjabat presiden walau hanya 

dalam waktu  singkat ini terkenal sebagai Bapak Tekhnologi. Semasa Orba, beliau memipin Industri 

Pesawat Terbang Nusantara. Beliau membua pesawat CN 235 yang bekerja sama dengan Industri 

Spanyol.  

Habibi memag memiliki keahlian yang diakui bukan hanya oleh penduduk negeri ini melainkan kalangan 

luar negeri. Ia dikenal sebagai MR Crack karena kemampuannya dalam menghitung crack proporgation 

on random sampai ke atom-atom pesawat terbang.  

Banyak penemuan Pak Habibie yang telah membantu perkembangan tekhnologi pesawat. Atas jasanya 

perusahaanmemberikan royali untuk penemuan-penemuannya tersebut. Memang tanpa royalti 

tersebut beliaupun saya yakin hidup berkecukupan karena memiliki dana pensiun sebagai pejabat 

negara tetapi dengan adanya royalti tambahan ini berarti Pak Habibie memiliki asset yang lebih banyak.  

Tentu saja memperoleh kekayaan seperi itu bukan kerja sehari atau dua hari, setahun atau dua tahun. 

Pekerjaan Habibie membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun hingga ia menerima royalti . Ia juga harus 

bersekolah ke luar negeri dan itu bukan suatu yang mudah pada zamannya.  

 

Kapan usaha akan menjadi sumber passive income? 
 

Seorang pilot akan mengaktifkan auto pilio jika keadaan pesawat sudah  stabil. Pesawat akan berjalan 

menurut tujuan yang hendak dicapai. Pesawat tidak dalam take off atau landing. Begitu juga usaha, 

Seorang bisa mendapatkan passive income dari usaha ketika usahanya stabil. Ia bisa mendelegasikan 

seluruh arahannya pada seorang atau beberapa orang. Tentu saja orang tersebut merupakan orang 

kepercayaan.  

Jika orang tidak jujur bekerja dengan kita maka sama juga akan menyulitkan diri kita sendiri. Mereka 

akan berbohong untuk memperkaya diri sendiri. Ini adalah salah satu faktor kegagalan dalam 

menghasilkan passive income.  

Dalam sektor usaha riil seperti usaha dagang atau usaha UKM membutuhkan pengawasan yang sangat 

ketat. Kadang perusahaan yang sukses menjadi bangkrut ketika pemiliknya menyerahkan 

kepemimpinannya kepada orang kepercayaannya. Mungkin saja orang kepercayaannya tidak memiliki 

kemampuan seperti pemiliknya meski ia mempunyai pendidikan yang lebih baik dari pemilik dan 

memiliki pengalaman dalam perusahaan tersebut.  



Sebelum memilih untuk mendelegasikan usaha ada yang perlu dipikirkan berbagai faktor. Pertama 

adalah pemimpin yang dapat dipercaya serta mampu meneruskan kepemimpinan yang terdahulu. Jika 

lebih bagus maka lebih baik lagi.  

Kedua, pendelegasian tersebut dapat memberikan keuntungan. Kalau kita meninggalkan usaha dengan 

memberikan pengorbanan berupa menggaji manajer harus lebih besar keuntungannya daripada kita 

sendiri yang mengelola perusahaan tersebut. Contohnya: Jika kita ingin meninggalkan memimpin bisnis 

tersebut demi pekerjaan yang gajinya 10 juta sementara kita hanya perlu menggaji 5 juta seorang 

manajer bisnis tersebut. Jadi masih ada kelebihan sekitar 5 juta.  

Pengorbanan memang harus ada untuk meninggalkan bisnis namun pengorbanan tersebut harus 

menghitung juga hasil yang didapat.  

Passive income versus Active Income  
Kita sudah Memahami bahwa passive income berbeda dengan active income karena cara 

mendapatkannya. active income akan kita dapat jika kita bekerja. Pegawai Swasta atau Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) akan mendapatkan gaji tiap bulan. Untuk PNS biasanya mendapatkan gaji pada awal bulan 

sedangkan karyawan swasta akan memperoleh gaji pada akhir bulan. Kedua jenis pekerjaan ini 

membutuhkan karya terlebih dahulu sebelum mendapatkan bayaran walaupun ada juga oknum PNS 

yang tidak kerja bahkan tidak masuk kantor berbulan-bulan tetapi tetap dapat uang.  

Sebaliknya seorang yang memperoleh passive income tidak memerlukan kerja yang berat. Seseorang 

pengusaha hanya tinggal tunggu rekening yang masuk. Ia menyewakan rumah untuk kost mahasiswa 

yang sedang belajar atau karyawan yang belum mempunyai rumah.  

Manakah yang lebih baik passive incomekah atau active income? Penulis berpendapat keduanya baik 

selama pendapatan tersebut didapat dengan cara yang halal. Kalau masalah besaran mungkin tidak bisa 

dijadikan sebagai ukuran suatu kebaikan. Kadang memang seseorang pekerja yang hanya memiliki active 

income yang sangat besar sekali. Sekali mengadakan konsultasi akan mendapat puluhan juta rupiah. 

Contoh seorang pengacara yang hanya berbicara saja dapat mendapatkan ratusan dollar atau jutaan 

rupiah perjam. Tentu hanya pengacara-pengacara tenar saja yang akan mendapat penghasilan yang 

banyak.  

Masalah Passive income bukan hanya dominasi profesi tertentu. Seorang PNS atau pengangguran bisa 

memperoleh passive income. PNS dapat menyisihkan uangnya untuk membuka usaha dan akan 

mendapat hasilnya suatu saat. Seorang pengangguran juga bisa membuat passive income. Kalau ia 

berbakat untuk menulis buku maka ia akan dapat menerima passive income dari royalti buku.  

 

 Passive bukan berati passive 
Kadang manusia memang suka terlena atau merasa nyaman dengan situasi yang aman-aman saja. 

Mereka melihat orang yang tidak kerja tetapi masih dapat uang. Sementara itu orang-orang yang 

bekerja keras, banting tulang sampai-sampai tidak ada tulang lagi yang bisa dibanting. Penglihatan 



manusia memang sangat terbatas, orang yang kerjanya santai tersebut dahulunya juga pembanting 

tulang bahkan kalau ada waktu 24 jam kerja, mereka akan bekerja sebanyak 24 jam. Sebelum mereka 

menikmati yang sekarang ini mereka merasakan kesulitan. Mungkin mereka juga merintis usaha dari 

langkah yang kecil hingga mereka bisa seperti ini. Kita harus tanyakan pada orang itu bagaimana 

kebiasaannya sebelum mereka sukses. Jangan ikuti kebiasaan mereka pasca kesuksesan karena itu sama 

saja dengan mengkhayal.  

Seorang yang menginginkan passive income juga harus proaktif mencari peluang-peluang yang ada. 

Kalau ada peluang maka bisa dicoba.  

Mengalirnya uang yang banyak ke dalam kantong bukanlah alasan untuk berhenti bekerja. Duduk di 

rumah cuma nonton TV dan minum kopi. Seseorang yang ingin pasive income harus selalu sadar bahwa 

aliran uang sama dengan aliran air kadang bisa macet dan tersumbat oleh daun-daun kering dan pasir 

begitu juga uang kadang ada kalanya tersumbat karena pembayaran tak lancar, ada force majeur, dan 

lain-lain. Kadang permasalahan sumbatan itu membutuhkan kita sendiri untuk turun tangan mengurusi 

permasalahan tersebut. Jika permasalahan tersebut sudah selesai kita bisa kembali lagi beristirahat. 

Kadang sumber passive income juga ada batasnya, contoh, buku yang kita tulis akan berakhir jika 

penerbit tidak mencetak buku kita lagi yang berarti tidak ada lagi orang yang membeli yang berarti kita 

tidak dapat menerima royalti kembali. Seorang penulis harus segera memperbarui tulisannya atau 

membuat buku yang baru lagi. Setiap waktu ilmu berkembang. Buku yang sudah kita tulis kita lalukan 

revisi dan penambahan sehingga buku kita selalu update dan penerbit akan bersedia mencetak lebih 

banyak lagi. Bagi seorang novelis atau cepensi selalu berusaha untuk menulis lebih banyak cerpen dan 

novel. Mereka selalu ingin menyalurkan hobi untuk selalu menulis. Ada kepuasaan bathin ketika mereka 

berbagi ilmu atau cerita dengan menulis.  

 

PNS dan Pegawai Swasta mencari Passive Income 
 

Terungkapnya beberapa oknum PNS pajak yang memiliki usaha yang cukup besar membuat masyarakat 

kita tercegang. Seorang oknum pegawai pajak memiliki showroom mobil, pusat kebugaran, mini market, 

dan lain-lain. Mereka mendapat laba dari usaha tersebut selain mendapat penghasilan gaji bulanan dan 

tunjangan. Laba yang mereka terima termasuk dalam passive income karena mereka tidak terlalu 

banyak terlibat dalam  usaha tersebut.  

Tidak ada peraturan yang melarang seorang PNS berbisnis. Sah-sah saja mereka menjalankan sebuah 

usaha untuk mendatangkan passive income selama sumbernya sah; terkecuali, Kalau sumber 

pendapatannya berasal dari yang tidak syah seperti narkoba, togel, minuman keras, atau lainnya.  

Seorang PNS juga wajib melapor jika ia mempunyai usaha pada atasannya. Pelaporan ini mungkin 

bermaksud agar jika suatu saat ia mempunyai asset yang besar tidak akan dicurigai.  



Memang seorang PNS sangat riskan sekali jika mereka memiliki uang yang banyak. Pasti orang akan 

menyangka akan mendapat uang dari yang gak bener-bener. Kalaupun berasal dari bisnis, bisa jadi bisnis 

tersebut meningkat akibat pertemanan dengan pengusaha yang menginginkan sesuatu kepada PNS. 

Contoh: Oknum pengusaha yang memanfaatkan oknum pegawai Pajak untuk mengecilkan pembayaran 

pajaknya. Sebagai rasa "terima kasih" si pengusaha tidak akan memberikan uang langsung pada si 

oknum melainkan pengusaha memberikan fasilitas kemudahan seperti bisa saja pengusaha menjadi 

customer dari usaha oknum tersebut atau sebaliknya si pengusaha menjadi supplier untuk memenuhi 

segala kebutuhan perusahaan si oknum.  

Seorang PNS sebaiknya mengundurkan diri jika memang ia berhasil dalam bisnisnya.  Memang ukuran 

berhasil atau berapa besarnya uang relatif untuk setiap orang. Meski bisnisnya sudah bisa menghasilkan 

satu milyar perbulan kadang manusia memang belum merasa cukup hingga mereka tetap tidak keluar 

dari bisnis.  

Ada konflik kepentingan jika seorang PNS tetap berbisnis seperti yang diutarakan diatas.  Mundurnya 

seorang PNS akan membuat mereka berkonsentrasi pada bisnis. Ada beberapa PNS yang sudah mapan 

dalam berusaha mengundurkan diri secara baik-baik demi meningkatkan usahanya.  Dengan mundurnya 

mereka juga memberikan kesempatan bagi orang lain yang benar-benar ingin menjadi PNS an sich dan 

berkonsentrasi melayani Negara.  

Seorang pegawai swasta pun dapat mencari passive income. Peraturan perusahaan swasta ada yang 

membolehkan pegawainya untuk teap berusaha asal jangan menganggu pekerjaan di kantor.  JIka 

proses pencarian passive income sudah menganggu pekerjaan, seorang pegawai harus memilih satu 

diantara dua.  

 

Mahasiswa ikut cari Passive income  

 

Ketika anak muda kuliah, kenapa mereka tidak mencari-cari suatu usaha atau cara untuk mendapatkan 

passive income. Idealnya, seorang mahasiswa jangan hanya kuliah dan belajar an sich, sementara setiap 

pelajaran tidak diaplikasikan dalam kehidupannya. Padahal kuliah tidak semata mencari nilai saja atau 

bergaul saja.  

Penulis mengenal beberapa mahasiswa yang sudah mempunyai usaha sejak mahasiswa. Bahkan mereka 

sudah merintis bisnis sejak belajar di bangku sekolah menengah. Banyak ide yang bisa dikembangkan 

untuk mendapatkan passive income. Penulis mempunyai seorang teman kelas yang memodali usaha 

warung nasi. Ia berbagi modal dengan kakak kelas serta pemilik tempat. Usaha warung nasinya menjadi 

sukses. Ia tetap kuliah sementara hasil uang dari warung nasi tetap jalan terus. Ia sudah mendapat 

passive income semenjak bangku kuliah.  



Dalam menjalankan usaha sebaiknya mahasiswa memperhatikan waktu kuliah juga. Tugas utama 

seorang mahasiswa adalah belajar karenanya jangan sampai kegiatan belajar dan mengajar 

tertinggalkan. Orang tua mahasiswa tentu akan kecewa jika anak mereka tidak lulus kuliah.  

Mahasiswa juga bisa membuat blog yang berisi materi-materi kuliah. Materi kuliah ini sangat dicari oleh 

banyak mahasiswa di seluruh Indonesia. Kalau bisa menggunakan bahasa Inggris akan lebih baik lagi 

sebab blog dengan bahasa Inggris mendapat kunjungan bukan hanya dari negara berbahasa Inggris 

seperti Amerika, Canada, Australia, dan Inggris tetapi penuduk dunia lain yang bisa berbahasa Inggris. 

Dosen dan Pengajar meraih passive income  

Seorang dosen juga dapat mencari passive income dari kegiatannya mengajar. Mereka bisa menulis 

buku untuk materi yang mereka ajarkan atau mereka asuh. Selian semakin memantapkan ilmu yang 

mereka ajr di depan kelas, mereka juga akan mendapatkan uang dari sana.  

Penipuan Passive Income  
 

Jangan terburu percaya jika ada seseorang menawarkan passive income. Mereka katakan uang akan 

masuk setelah beberapa hari. Kita harus mentransfer uang ke rekening tertentu. Mungkin beberapa 

bulan pertama mereka akan menerima uang dari "passive income tersebut" tapi setelah beberapa bulan 

kedepan pembayaran tidak akan ada lagi.   

Kita cari orang yang menawarkan passive income itu ternyata sudah tidak ada. Mereka sudah lari entah 

kemana. Percuma saja mencari mereka karena mereka sudah pergi jauh.  

Umumnya passive income yang ditawarkan tersebut adalah passive income yang palsu. Mereka adalah 

para penipu yang mengumpulkan uang beberapa orang. Uang yang diterima pada awal adalah uang 

orang lain yang tertipu juga. Mereka akan memanas-manasi orang agar mendapatkan uang yang lebih 

banyak lagi. Karena sudah merasa uangnya kembali, orang tersebut mentransfer sejumlah uang yang 

berlipat dengan harapan akan mendapat hasil yang lebih banyak lagi.  

Praktik semacam ini adalah praktik skema piramid (pyramid scheme). Mereka hanya mengumpulkan 

uang saja untuk mereka sambil sendiri. Mereka pertama memberikan hasil pada orang pertama saja.  

Untuk menghindari penipuan jenis ini kita bisa melakukan beberapa hal: 

1. Cek keberadaan perusahaan tersebut. Pergi ke alamat kantor daripada usaha tersebut. Pastikan 

kantor tersebut memang benar-benar tempat usaha tersebut. Jangan hanya melihat alamatnya saja tapi 

tidak mencoba mencari alamatnya.  

2. Berusaha untuk bertemu dengan si pengusaha. Ini mungkin tidak menjamin namun setidaknya kita 

bisa menilai dahulu orang yang akan kita titipkan atau percayakan. Dengan mengenalnya mungkin kita 

akan dapat sedikit info.  



3. Pahamilah bisnisnya. Jangan tergiur dengan banyaknya uang yang dijanjikan. Kalau mereka tidak bisa 

menjelaskan bisnisnya. Bagaimana usaha mereka mendapatkan modal, lebih baik jangan ikut usaha 

tersebut. Umumnya skema piramid tidak bisa menjelaskan secara detail bisnis mereka.  

 

Apakah Passive income ada?  
Kadang seseorang sudah lelah mengejar passive income namun hasil yang didapatkan tidak ada atau 

tidak seberapa. Mereka merasa sudah berkorban banyak dengan tenaga dan mengeluarkan dana yang 

tidak sedikit. Demikian juga dengan waktu mereka yangf tersita untuk mencari Mereka menjadi kecewa 

dan mereka kemudian berhenti untuk berusaha. Mereka seharusnya tahu bahwa passive income bukan 

hal yang mudah dan bukan didapat dalam waktu yang sesngkat-singkatnya.  

Passive income memang ada. Contoh seorang pensiunan PNS menerima uang pensiun adalah salah satu 

contoh orang yang menerima passive income. Mereka telah mendap[atkan passive income setelah 

bekerja selama puluhan tahun di sebuah instasi pemerintahan. Kini mereka menghasilkan uang tanpa 

harus bekerja walaupun mungkin uangnya tidak sebanyak ketika mereka masih aktif bekerja. Setidaknya 

uang tersebut bisa untuk menyambung hidup.  

Banyak pengusaha yang berhasil hanya tinggal menerima hasil keuntungan saja. Bahkan mereka tidak 

pernah mengunjungi pabrik atau perusahaan mereka. Mereka yakin manajer dan pelaksana perusahaan 

sudah bia menjalankan usaha tanpa harus membutuhkan kepemimpinannnya.  

Ada seorang blogger yang bekerja kurang dari empat kjam seminggu namun ia mempunyai penghasilan 

yang besar sekali. Ia memiliki beberapa orang kepercayaan yang bekerja untuknya. Kita tahu seorang 

penulis seperti JK Rowling menerima bayaran dari bukunya. Bukan hanya dari penjualan buku melainkan 

dari pemutaran film, cinderamata daan lain-lain 

Tentu saja passive income selalu ada hanya saja mungkin penghasilannya belum besar seperti yang 

diharapkan. Jika memang hasilnya belum diharapkan maka kita bias mengambil alih usaha tersebut 

untuk memeperbaiki kinerja usaha tersebut. Jika usaha sudah berjalan maka kita dapat meninggalkan 

kembali.  

Saya berkeyakinan bahwa passive income ada melihat ada bukti-buktinya bahwa banyak orang yang 

menerima passive income. Hanya saja passive income ini kadang hasilnya masih sedikit karena untuk 

membesarkannya perlu dilakukan kerja keras.  

Seberapa pentingkah passive income? 

Bagi yang belum memiliki penghasilan “cukup”, passive income adalah salah satu cara unuk 

meningkatkan pendapatan anda. Anda tetap bekerja namun menerima uang yang lebih banyak dari 

usaha yang anda lakukan. Passive income akan menutup pengeluaran anda yang selama ini tidak 

dipenuhi oleh penerimaan rutin anda atau gaji anda.  



Bagi yang memiliki penghasilan kecil, Passive income ini sangat berarti sekali. Kadang banyak orang 

berpikir untuk berpindah pada tempat kerja agar mendapatkan hasil yang lebih banyak namun ketika 

mereka pindah ternyata penerimaan mereka tidak meningkat signifikan  bahkan mereka harus 

mengeluarkan pengeluaran lebih tinggi lagi karena pekerjaan mereka menuntut untuk mengeluarkan 

uang.  

Orang yang ingin pensiun justru sangat membutuhkan ini. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain 

bahkan anak sendiri untuk memenuhi kebutuhan kita walau anak kita pasti akan memberikan bantuan 

kepada orang tuanya sebagai  bakti anak terhadap orang tua. Bukankah tangan yang diatas selalu lebih 

baik daripada tangan yang dibawah. Dengan tetap menghasilkan uang setelah pensiun, kita tidak perlu 

merepotkan orang lain sebab segala kebutuhan sudah bisa kita penuhi.  

 

Bekerja sebelum passive income turun 

Seperti sudah dijelaskan diatas bahwa passive income tidak akan datang dalam dua atau tiga tahun 

setelah bekerja.  Bagi seorang mahasiswa yang masih menjadi tanggungan orang tua menjadi tidak 

masalah kalau usaha passive incomenya tidak berhasil atau ibu rumah tangga yang berusaha membantu 

suaminya dengan mencari passive income. Sang ibu Rumah tangga tidak perlu khawatir jika passive 

income tersebut gagal sebab toh suaminya masih bisa memberikan pangan. sandang, dan papan. 

Seorang pengangguran juga tidak akan merugi jika mengerjakan suatu yang passive income karena 

mereka toh tidak mempunyai sesuatu yang dikerjakan. Berusaha untuk mencari passive income mungkin 

lebih baik bagi mereka siapa tahu mereka bisa mendapatkan passive income yang berlimpah daripada 

melamar pekerjaan yang belum tentu akan mewawancarai anda apalagi menerima anda sebagai 

pekerja.  

Sebaliknya jika seorang pekerja yang masih bergantung dengan gaji dan menanggung banyak orang 

jangan meninggalkan sumber penghasilannya hanya karena ingin mengejar passive income. Hal tersebut 

diibaratkan seperti melepas burung di tangan mengharap balam terbang di angkasa. Melepas sesuatu 

yang sudah menjadi milik demi sesuatu yang tidak pasti. Bersyukurlah dengan gaji anda yang “sedikit”. 

Kali ini anda hanya bisa dapat “sedikit” namun suatu saat anda akan mendapat “banyak” 

Seorang kepala keluarga masih memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan anaklnya. Mereka 

membutuhkan rumah untuk tempat berlindung. Anak-anak membutuhkan pakan yang bergizi serta 

pendidikan dengan kulaitas yang bagus. Kesemuanya tersebut hartus ditunjang dengan keuangan yang 

tidak sedikit. Ketika seorang ayah yang sudah memiliki penghasilan tertentu memutuskan untuk keluar 

untuk mengejar passive income maka sang ayah harus bisa tetap menyediakan uang bulanan yang 

jumlahnya sama dengan ketika mereka bekerja.  Jika ia mempunyai simpanan maka bisa saja hal 

tersebut ia lakukan akan tetapi jika tidak mempunyai simpanan ia harus mengurangi pengeluaran 

keluarganya.  

Mereka seharusnya tetap bekerja namun memanfaatkan waktu yang sedikit untuk mencari passive 

income. Tetap tekun bekerja dan memenuhi amanah yang diberikan atasan sampai jika usaha mereka 

sudah bisa memberikan kebutuhan yang layak bagi keluarga mereka bisa memutuskan apakah tetap 



bekerja dengan perusahaan atau lebih berfokus pada usaha mereka sendiri. Semua keputusan berada di 

tangan diri kita masing-masing.  

Yang penting adalah kita mempunyai perbekalan atau modal dalam membuat passive income. Kita juga 

harus memperhatikan arus kas ketika kita ingin menghasilkan passive income. Seorang mahasiswa 

mungkin masih mengandalkan kas masuk (cash inflow) dari orang atau atau beasiswa. Seorang pekerja 

yang tidak mempunyai uang yang banyak harus menghasilkan kas masuk dari pekerjaaanya.  

 

 

Passive income tidak cocok oleh sebagian orang tetapi sebagian orang lainnya bisa mendapatkannya. 

Sseorang sudah mencoba untuk mendapakan passive income namun mereka juga tidak bisa 

mendapatkannnya sama sekali sebaliknya ada orang yang dengan mudahnya mendapatkan passive 

income.  

Ada beberapa alasan mengapa seseorang tidak cocok untuk mendapatkan passive income dikarenakan: 

Malas 

Penyakit ini memang bisa membunuh seseorang. Malas berarti tidak mau bekerja dan hanya berharap 

untuk mendapatkan sesuatu yang lebih saja. Kalau sudah malas jangankan passive income, uang 

serupiah saja tidak akabn mereka dapatkan. 

Terkecuali mereka mewariskan uang sebanyak puluhan milyar dari orangua mereka, mereka tidak akan 

mendapatkan apa-apa. Bagi mereka yang selalu bangun kesiangan jangan harap mendapakan passive 

income 

Mengharap untung jangka pendek  

Pada masa sulit seperti saat ini, seseorang hanya inginnya meraih keuntungan pada jangka pendek saja. 

Sah-sah saja jika kita mengharapkan keuntungan pada jangka pendek namun kalau kita mengabaikan 

keuntungan jangka panjang maka kita akan sulit mendapatkan passive income. Orang seperi ini hanya 

cocok sebagai pegawai saja yang mengandalkan active income begitu mereka selesai kerja mereka akan 

dibayar oleh si majikan.   

Contoh seorang penulis yang menjual naskahnya bukan berdasarkan royalti. Biasanya penulis baru mau 

dibayar lima juta pernaskah. Padahal kalau mau untung jangka panjang bisa jadi naskah tersebut 

menjadi buku yang sukses dan sepanjang masa kita akan mendapatkan passive income selama buku 

tersebut dicetak.  

Tidak punya modal  

Kalau mempunyai modal milyaran, seseorang akan mudah meraih passive income. Uang milyaran 

tersebut kita belanjakan saja ke asset seperti kebun, pabrik, hewan ternak, ruko, atau rumah kontrakan. 



Dalam waktu singkat kita akan memperoleh passive income dari uang sewa kontrakan atau hasil panen 

kebun kita.  

Tidak semua orang mempunyai uang yang sangat banyak sehingga tidak bisa dengan mudahnya 

mendapatkan passive income. Tetapi ketidakpunyaan modal uang bukan berarti kita menyerah. Kita 

masih mempunyai modal berupa ilmu yang bisa ditawarkan kepada orang. Kita bisa menjual ide kepada 

para pemodal yang memiliki banyak uang. Dari sini kita bisa memperoleh passive income.  

Kalau kita tidak mempunyai modal uang maupun modal ilmu, hampir dapat dipastikan kita tidak akan 

memperoleh passive income.   

Orang yang tidak sabar 

Mendapatkan passive income bukan perkara yang cepat. Hari ini usaha, tahun depan belum tentu bisa 

menjadi uang kadang kerugian yang kita dapat seperti kata pepatah mau untung jadi buntung. 

Kegagalan membuat mereka berpangku tangan dan tidak mau meneruskan apa yang sudah 

direncanakan. Padahal jika mereka mau berusaha sebentar saja lagi keuntungan yang besar akan segera 

mereka raih. Tali yang mengikat sebenarnya sudah akan putus hanya saja dengan berhenti berusaha tali 

tersebut tidak putus.  

Usaha tersebut adalah usaha yang tidak mengenal pantang menyerah. Jika mereka menemukan 

kegagalan mereka bangkit lagi untuk mencari jalan lain untuk mencari passive income. Mereka akan 

mencoba segala hal yang berbeda dengan yang sebelumnya.  

Orang yang tidak mau menanggung risiko  

Di setiap hal di kehidupan ini ada risiko ermasuk dalam hal mencari passive income. Kalau tidak mau 

berisiko dengan mengeluarkan modal atau tenaga jangan berharap untuk mendapatkan passive income. 

Tidak ada  sesuatu yang pasti dan jangan berharap yang pasti-pasti saja karena kadang yang pasti-pasti 

saja biasanya kecil.  

Karenanya banyak orang yang tidak mau mengambil risiko dan hanya ingin menjadi pegawai saja yang 

menerima gaji bulanan dan mereka hanya menabung apa yang mereka hasilkan. Tentu saja mereka 

harus menerima risiko gaii tidak naik. Ada beberapa kasus, pegawai tidak mengalami peningkatan gaji 

setelah 5-10 tahun.  

Sumber Sumber Passive Income  

 

 Mendirikan bisnis versus limited partnership 
Mendirikan bisnis adalah satu pekerja yang berat. Sebelum usaha didirikan para pemilik modal akan 

mempelajari bisnis tersebut melalui studi kelayakan bisnis tersebut. Tenaga pemasaran akan bekerja 

keras untuk mencari pelanggan yanag baru. Bisa jadi pelanggan tersebut yang sudah memiliki 

konsumen.  



Mau tidak mau seorang pemilik harus bekerja keras untuk membangun usahanya dari nol. Berlainan 

dengan  limited parnership yang sama sekali tidak terlibat dalam usaha ersebut. Mereka hanya 

memberikan sejumlah modal saja namun mereka akan menikmati keunungan jika usaha atau bisnis 

tersebut untung.  

Bagi yang memiliki modal memang tidak masalah untuk membuat limited parnership. Kita hanya 

memilih parner yang bisa dipercaya dan andal dalam melakukan bisnis. Banyak orang yang bisa 

berusaha namun memiliki kendala modal membuat mereka urung untuk berusaha karenanya mereka 

mencari pebisnis ulung yang bisa “memutar uangnya”  

Kalau orang yang berbisnis dari awal berarti hal itu bukan dari passive income. Orang tersebut berarti 

berwiraswasta untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan nafkah. Mereka bekerja untuk hasil yang 

didapatkan dan memenuhi kebutuhan nafkah.  Banyak yang bilang berbisnis adalah pekerjaan 24 jam 

karena seorang yang sedang bisnis terus berpikir meski sudah tidur. Kalau ada masalah dengan 

bisnisnya, mereka segera turun tangan unuk memperbaiki sebelum bisnis mereka menjadi bangkrut. 

Banyak pebisnis awal yang turun ke bawah seperti juragan beras kadang harus menyetir sendiri truknya 

untuk mengantarkan barang daganganpadahal pada saat itu statusnya sudah menjadi boss.  

Dana Pensiun  
Dana Pensiun adalah salah satu bentuk passive income. Dana ini diberikan pada PNS yang sudah 

mengabdi sampai umur 55 atau 60. Bagi PNS golongan tertentu mereka akan berhenti bekerja pada 

umur 45 tahun. Uang pensiun adalah uang yang sangat didambakan oleh setiap orang karena mereka 

menerima uang tersebut hingga akhir hayat bahkan suami/istri PNS tetap akan menerima hingga 

mereka meninggal dunia.  

Skema pembayaran pensiun PNS di Indonesia adalah pay as you go yang berarti membayar berapapun 

setelah si pegawai resmi berhenti bekerja. Besaran dana pensiun akan bergantung pada golongan atau 

pangkat dan masa bakti. Seorang pegawai akan mendapatkan pensiun setelah mengabdi sedikitnya 10 

tahun di instansi pemerintah dengan syarat tidak diberhentikan secara tidak hormat.  

Seorang Pegawai Negeri Sipil sudah otomatis akan menerima pensiun yang jumlahnya hampir sama 

dengan gaji hanya saja mereka tidak lagi mendapat honor ,uang perjalanan, dan sejenisnya.Mereka bisa 

menerima hal tersebut setelah mereka  menyisihkan gaji tiap bulannya untuk dana pensiun.  

Sebaliknya seorang pegawai swasta tidak mendapatkan pensiun seperti PNS. Mereka bisa menerima 

pensiun jika mereka menjadi peserta dana pensiun. Hanya sedikit sekali perusahaan yang menyediakan 

dana pensiun dan itupun hanya sebatas fully funded saja. Pegawai hanya akan menerima dana yang 

sudah ditabungkan saja. Jadi pembayaran pensiun bisa terhenti pada saat pegawai tersebut masih 

hidup. Kalau si karyawan dulunya membayar uang pensiun dalam jumlah yang besar maka ia akan 

menerima pula uang pensiun dalam jumlah yang besar.  

Perserta pensiun ini akan mempercayakan sejumlah uang pada perusahaan Dana Pensiun dan kemudian 

dana pensiun akan menginvestasikan dananya pada beberapa investasi seperti saham, obligasi, 



reksadana, dan lain-lain. Jadi penerimaan pensiun juga bergantung pada imbal hasil investasi tersebut 

minus biaya-biaya dari perusahaan asuransi  

Ada dua pilihan untuk mengambil pensiunan. Ada yang mengambil penuh seluruh pensiunnya setelah 

berhenti bekerja. Ada pula yang memintanya dalam bentuk penerimaan uang perbulan yang dibayarkan 

hingga selesai.  

Ada yang puas dengan pensiun namun ada juga yang kurang puas. Masalah puas ini memang 

bergantung dengan hati masing-masing. Ada yang mendapatkan uang pensiun besar namun tetap saja  

mersa atidak puas, sebalikny ada yang merasa puas dengan pensiun yang sedikit. Kalau seorang 

pensiunan masih banyak tanggungan pada saat pensiun memang uang berapapun kurang apalagi anak 

yang masih sekolah dan kuliah yang membutuhkan uang sekolah . 

Kadang ada Penisunan yang masih memiliki pinjaman sehingga sebagaian besar uang pensiun 

diperuntukkan untuk pinjaman. Sisa uang pensiun yang diterima sulit unuk memenuhi kebutuhan sehari 

hari. 

Risiko Dana Pensiun  

Hampir setelah kemerdekaan Indonesia, negara selalu membayar uang pensiun tepat pada waktunya 

pada Pegawai Negeri Sipil . Pensiunan bisa berbangga mereka menerima dana pensiun setelah 

mengabdi berpuluh-puluh tahun pada negara.  

Memang ada wacana pemerintah akan menghapus uang pensiun karena negara sudah terbebani oleh 

dana pensiun yang akan selalu meningkat. Tiap gaji meningka pensiun akan mendapatkan peningkatan 

gaji. Kemudian jumlah pensiun makin tahun makin banyak karenanya pemerinah harus membayar lebih 

banyak. Pemerintah sudah berencana mengurangi pegawai. Hal ini terlihat penerimaan pegawai yang 

sempat distop selama 2 tahun 2010 dan 2011.  

 

Risiko nilai investasi  

Seperi sudah dijelaskan di bab Invesasi, pensiun memiliki risiko karena pensiun terdiri dari investasi. 

Dana pensiun bisa jadi habis karena nilai investasi yang semakin turun.  Kita mungkin sering mendengar 

cerita pasar saham sedang lesu sebab keuntungan yang didapat dari saham tidak sebanding dengan 

kenaikan harga barang dan jasa atau inflasi. Hal ini disebabkan kaena melesunya perekonomian 

Indonesia  

Sehebat apapun si manajer investasi pensiun akan sulit mengatasi permasalahan perekonomian 

tersebut. Mereka hanya bisa mengurangi risiko dengan mengubah jenis investasi atau porfolionya.  

 

Risiko Umur  



Jika kita hidup hingga 90 tahun mungkin uang pensiun tidak akan cukup karena uang pensiun yang kita 

bayarkan adalah pay as you go. Kita akan menerima pembayaran pensiun berdasarkan uang yang telah 

kita setorkan saja. Jika kita seorang PNS maka akan menerim auang pensiun bahkan sampai ratusan 

ahun jika memang pensiunan tersebut dapat hidup.  

Risiko ekonomi  

Gejolak Ekonomi Eropa membuat negara-negara yang mempunyai banyak hutang mengambil kebijakan 

pengetatan anggaran termasuk biaya untuk membayar pensiun. Yunani mengurangi pengeluaran untuk 

pensiun sehingga rakyat protes tetapi tetap saja negara kukuh dalam pengetatan dana pensiun.  

Pemerintah Yunanai mengambil risiko untuk menerima kemarahan rakyatnya daripada harus 

menanggung dana pensiun yang bisa menenggelamkan negaranya.  

Indonesia juga sudah memikirkan untuk mengurangi dana penisun namun caranya dengan mengurangi 

penerimaan PNS. Ada juga wacana unuk membayar pensiun di awal PNS ketika memasuki masa pensiun.  

Risiko Inflasi  

Inflasi adalah meningkatnya harga-harga produk dan jasa. Jika kita menerima uang yang sama pada 

tahun depan maka hakikatnya uang kialah yang berkurang. Contoh hari ini kita bisa memberli kopi hitam 

segelas dengan harga Rp 2000.  Tahun depan kita mungkin harus membeli segelas kopi dengan harga Rp 

2500 padahal kita tetap menerima uang pensiun sebesar Rp 2 juta perbulannya. Jelas terlihat kita 

mengeluarkan uang lebih banyak untuk segelas kopi namun penerimaan kita tetap.   

 

Merubah aktive income menjadi passive income 

Terkecuali warisan, hampir seluruh passive income adalah hasil dari kerja keras masa lalu. Kerja tersebut 

baru menghasilkan uang pada masa kini. Passive income menerima pembayaran maupun hasil ketika 

sudah bekerja terlebih dahulu. Seorang pebisnis dapat mengubah usahanya yang dirintis dari awal 

menjadi passive income. Ia bisa menyerahkan seluruh bisnisnya pada orang kepercayaan untuk 

mellanjutkan bisnisnya.  

Hanya kadang saja usaha pendelegasian ini tidak berjalan mulus hingga si pendiri bisnis kadang harus 

turun gunung untuk memperbaiki bisnisnya yang mandek.   

Freelance bukanlah passive income  
Kini banyak pekerja yang memilih sebagai pekerja paruh waktu karena alasan untuk mengumpulkan 

uang yang lebih banyak. Pekerja ini memang bisa mendapatkan uang lebih banyak karena bisa memilah-

milah pekerjaan yang sanggup membayar uang yang lebih besar. Cara ini memang dapat menghasilkan 

lebih banyak uang namun hal itu juga bergantung dari siapa  orang tersebut. Jika bisa menghasilkan 

mendapatkan klien banyak maka uang yang akan dihasilkan.  

Banyak yang salah mengerti bahwa freelance ialah termasuk dalam  passive income.  Memang ada 

persamaan antara passive income.  Tidak perlu bekerja secara rutin untuk mendapatkan  freelance atau 



kerja paruh waktu. Seorang pekerja paruh waktu atau freelancer baru akan bekerja jika ada proyek atau 

job dari klien atau orang lain. 

Pendapatan yang diterima oleh freelancer dapat  disebut active income. Freelancer akan menerima 

uang sebanding dengan kerja kerasnya. Ia akan menerima bayaran untuk suatu pekerjaan atau proyek. 

Besaran uang memang tergantung dengan kesepakatan atau kontrak yang disepakati oleh klien dan 

pekerja. Biasanya pekerja berpengalaman akan menerima bayaran lebih mahal daripada pekerja 

pemula. Pekerja yang sudah mempunyai banyak klien juga dapat menetapkan imbalan yang besar juga.  

Sebaliknya passive income tidak bekerja untuk proyek melainkan sudah tidak bekerja lagi. Penerima 

passive income hanya akan tenang menunggu bayaran tiap bulannya atau tiap  tahunnya. Mereka tidak 

bekeja lagi untuk mencari pendapatan passive income.  

Tentu saja seorang freelancer dapat menghasilkan passive income. Ada beberapa kesempatan untuk 

mengubah active incomenya. Mereka bisa memperkerjakan orang lain untuk mengerjakan proyek belum 

bisa dikatakan passive income karena masih berhubungan dengan klien makanya mereka belum bisa 

dikatakan passive income. Kecuali mereka menyerahkan keseluruhan bisnis dan hanya tinggal menjadi 

partner saja. Kita hanya menerima pembayaran saja dari keuntungan yang akan kita peroleh.  

 

Membangun usaha online  

Akhir tahun 2000, ketika internet sedang mendunia. Banyak para penjelajah dunia maya yang mencoba 

peruntungannya di dunia maya. Usaha yang paling terkenal dan tidak menghabiskan banyak modal 

adalah blogging. Blogging adalah kegiatan mempost artikel-artikel ke dalam sebuah blog. Dari sana blog 

akan dikunjungi oleh orang yang berminat dengan artikel blog tersebut. Jika mereka tertarik, mereka 

akan memberikan komentar pada blog.  

Para blogging yang dapat meraih banyak kunjungan dapat menghasilkan uang yang banyak karena 

memasang iklan. Iklan tersebut akan membayar sejumlah uang berganung dengan jenis iklan yang 

dipasang. Macam-macam iklan yang digunakan adalah: 

 

1. Cost per click : Iklan jenis ini akan membayar blogger jika pengunjung mengklik iklan yang ada di 

blogger tersebu. Blogger akan menerima pembayaran jika sudah mencapai jumlah uang tertentu 

misalnya unuk iklan cpc luar negeri maka kita dapat menrik uang setelah mencapai angka 

setidaknya $100. Untuk CPC lokal kita baru menerima pembayaran ketika sudah hasil kliknya 

sudah mencapai setidaknya 100.000.  

2. Cost Per Action. Iklan jenis ini akan membayar ketika pengunjung blog mengklik dan membeli 

produk dari iklan tersebut biasanya ini adalah Amazon. Cara ini sangat susah sekali terlebih bagi 

blogger Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia. Sebaliknya jika kia bisa menggunakan 

bahasa asing. Mungkin ini adalah salah satu cara unuk mendapatkan uang dengan cepat.  



Segmen pembeli produk ini umumnya adalah orang Amerika Serikat dan Canada. Carilah subyek 

atau topik blog yang paling dicari oleh Orang Amerika Serikat maupun Canada.   

3. Cost per million (cpm). Iklan ini akan membayar blogger jika ada 1000 pengunjung yang datang 

ke blog. Biasanya tarifnya bisa sekitar $ 1,5 - $3 per 1000 pengunjung. Blogger akan memasukan 

banner di dalam blognya.  

4. Ulasan Produk atau product review. Jika kita mempromosikan suatu produk atau website 

dengan blog kita maka kita akan menerima bayaran dari perusahaan yang memproduksi produk 

tersebut. Ulasan produk ini biasanya dalam bahasa Inggris saja.  

 

Memulai usaha blog  

Setiap usaha selalu harus dimulai dari awal terlebih dahulu. Untuk seorang blogger ia harus 

mempersiapkan beberapa artikel sebagai isi dari blognya. Adapun alat-alat yang diperlukan adalah 

Komputer dengan sambungan internet yang lancar. Jika sambungan internet tidak ada maka usaha 

untuk membuat blog tidak bisa dilakukan.  

Banyak orang yang lansgung membeli hosting dan domain. Bagi yang mempunyai modal pas-pasan 

mereka dapat memulai dengan blog gratis seperti blogspot. Blogspot juga bisa mendapatkan 

penghasilan dari adsense. Jika kita mempunyai tulisan yang bagus maka kita akan mendapatkan 

kunjungan dari banyak penggemar.   

Jika sudah menulis blog maka kegiatan selanjutnya adalah mempromosikan blog tersebut. Tujuan 

mempromosikan adalah agar blog yang kita tulis mendapatkan peningkatan kunjungan dari para 

peselancar (surfer) di dunia maya. Beberapa cara mempromosikan blog bisa dilakukan seperti dengan 

cara melalui sosial media seperti twitter atau facebook. Kita bisa mempromosikan link ke blog kita 

sehingga orang lain mengetahui blog kita. Facebook dan twitter tidak membebankan biaya promosi 

pada kita.  

Selain menggunakan sosial media, kita juga bisa mengunjungi blog lain untuk mempromosikan blog kita 

sendiri. Berkomentarlah dengan baik dan meninggalkan kesan yang baik agar si pemilik blog akan 

menerima (approve) komentar kita. Jangan lupa untuk menuliskan nama kita, e-mail dan url blog kita. 

Hal ini sekaligus unuk mempromosikan Pengunjunga yang terkesan dengan blog anda bisa datang keblog 

anda melaui link yang anda tempelkan. Cara ini gratis untuk mempromosikan blog anda. Kia juga harus 

menseleksi blog yang kita komentarkan. Tidak semua blog bisa kita komentari karena bisa jadi blog 

ersebut hanya spammer (pembuat sampah) yang sama sekali idak memberikan nilai tambah bagi  

Jika mempunyai uang yang lebih, blogger dapa mempromosikan blognya di Google Adwords. Untuk 

berpromosi di adwords, blogger harus menyediakan setidaknya $100 atau sekitar 900.000 rupiah 

sebagai bayaran. Cara kerjanya sama seperti adsense. Kita akan membayar jika iklan kita diklik oleh 

orang lain. Kita bisa menenukan beberapa harga klik untuk iklan kita. Dari sini banyak juga akan datang 

pengunjung yang terarik dengan blog kita.  

Kita juga bisa membayar facebook ads yakni fasilitas promosi berbayar yang disediakan oleh facebook. 

Facebook akan menampilkan iklan tentang blog kita disamping timeline dari facebook setiap anggota 

facebook.  

 

Blog seperti apa yang dicari?  



Ketika terjadinya demam blog (blog fever), jutaan orang membuat blog. Mereka ingin membuat 

peruntungan di blog. Mahsiswa mencari tambahan untuk uang jajan, Ibu rumah tangga mencari 

tambahan uang  untuk sayur, pekerja mencari tambahan untuk nafkah dan lain-lain. Hanya saja mereka 

tidak memperhatikan dalam membuat blog. Mereka membuat blog semaunya saja. Mereka asal nulis 

dan pos artikel di blog.  

Yang pandai dalam optimisasi mesin pencari (Search engine optimization) membuat blog dengan cara 

mengakali blognya dengan cara tertentu padahal isi blognya idak ada. Kadang mereka hanya menyalin 

semua tulisan dan gambar milik orang lain dan memasangnya pada blog mereka. Anehnya blog seperti 

ini mendapat banyak kunjungan dari para peselancar. Penulis sendiri merasa tertipu masuk ke blog jenis 

ini namun lama kelamaan penulis sadar bahwa blog ini tidak menampilkan seluruh iklan seluruhnya dan 

penulis tidak mau mengunjunginya lagi. Memang penulis pernah mendengar mereka bisa mendapat 

ribuan dollar dari blog tersebut.  

Bagi kita pekerjaaan seperti itu seperti menipu walau tidak ada hukuman bagi orang tersebut. Kita harus 

bekerja jujur dalam mencari uang.  

Blog yang paling dicari adalah blog yang menampilkan informasi yang berguna.Informasi diperlukan oleh 

siapa saja dan lapisan masyarakat. Seorang mahasiswa sangat membutuhkan bahan pelajaran untuk 

pelajaran menghadapi ujian, seorang ibu mungkin membutuhkan resep nasi tumpeng untuk ulang tahun 

anaknya, seorang ayah mungkin akan mencari bahan di internet untuk mengajari anaknya matematika 

dan lain-lain. Mereka yang mempunyai internet akan mencari bahan-bahan tersebut. Mereka akan 

senang jika mereka menemukan informasi yang berguna bagi mereka daripada sepotong informasi yang 

tidak jelas.  

Bahkan mereka akan kembali lagi ke blog kita untuk mencari informasi yang berguna hingga blog kita 

mempunyai banyak sekali pelanggan.  

Blog harus mempunyai bahasa yang enak dibaca dan mudah. Bahasa tidak ambigu sehingga membuat 

pembaca menjadi binggung. Bahasa harus disesuaikan dengan si pembaca. Jika ingin membidik segmen 

mahasiswa bahasa yang dipakai bisa bahasa yang ilmiah.  

 

Bagaimana memanen passive income dari blog  

Sesudah pengunjung banyak maka blog atau website dapat dilakukan mencari uang. Seperti yang sudah 

di sebukan diaas kita bisa memasang berbagai macam iklan di blog. Tentu idak semua iklan yang bisa 

kita pasang karena pemilik iklan tersebut akan melarang jika kita memakai berbagai macam iklan yang 

sejenis. Contoh biasanya Google akan melarang penggunaan iklan yang serupa dengannya di dalam satu 

blog. Sanksinya adalah Google akan menghapus akun Google Adsense si blogger.  

Selain iklan, blogger bisa mencari sponsor perusahaan atau instansi yang dapat mensponsori blog kita. 

Carilah perusahaan yang sesuai dengan isi blog anda. Misalnya anda mempunyai blog tentang ikan hias, 

maka carilah perusahaan pakan ikan hias atau perlengkapan akuarium yang bisa membayar biaya 

bulanan. Kadang ada satu perusahaan dapat membayar satu juta perbulan dengan syarat menaruh 

banner perusahaan di blog kita.  Kita bisa meningkatkan harga memasang iklan jika pengunjung kita 

meningkat berlipat-lipat  

 

Untuk blog atau website berkonten bahasa Inggris bisa mempromosikan produk Amazon. Hanya saja 

produk-produk Amazon hanya bisa dibeli oleh penduduk Amerika Utara khususnya Amerika Serikat dan 



Canada. Amazon tidak menyediakan jasa pembelian untuk orang-orang yang berada di Indonesia. Jika 

kita mendapatkan kunjungan yang banyak dari peselancar asal Amerika Serikat maka ada kemungkinan 

kita juga akan mendapatkan para pembeli yang berasal dari Amerika Serikat. Kita dapat mengeceknya di 

Google analytic untuk memperoleh informasi mengenai pengunjung mana saja yang datang ke blog 

anda.  

 

Menyiapkan passive income dari blog  

Seorang blogger juga dapat membuat usahanya menjadi passiveincome walau kadang sulit. Biasanya 

seorang yang sudah sring menulis mempunyai gaya tulisan sendiri yang mungkin tidak tergantikan oleh 

orang lain bahkan yang lebih ahli sekalipun. Mungkin orang sudah terbiasa untuk membaca tulisan si 

blogger tersebut. Jika si blogger tidak lagi menulis maka si pengunjung tidak mau lagi berkunjung ke 

blog.  

Membuat passive income dari blog bukannya idak mungkin. Kita bisa juga membuat blog atau website 

sebagai usaha untuk mendapatkan passive income blog. Untuk itu kita harus mempersiapkan sumber 

daya untuk mencapai tujuan itu. Selian komputer, internet, dan domain, kita membutuhkan 

sumberdaya manusia yang mendukung usaha ini, seperti : 

1. Penulis konten: Merekalah yang bertugas untuk menulis artikel yang baik agar bisa dibaca oleh 

pencari informasi. Carilah  orang yang benar-beanr ahli di bidangnya. Banyak jurnalis atau dosen muda 

yang bisa menulis artikel yang bagus. Untuk artikel bahasa Inggris, kita perlu mencari penulis yang bisa 

menulis dalam bahasa Inggris. Tidak banyak orang yang bisa berbahasa Inggris kalau bisa menyewa 

penulis asing yang bisa benar menulis dalam bahasa Inggris.  

2. Admin: Orang ini bertugas mempost artikel yang sudah ditulis oleh para penulis. Ia juga bertugas 

untuk mempromosikan blognya dengan aktif di facebook dan twitter. Mereka juga melayani pertanyaan 

atau komentar yang dibuat. Tenu saja jika ada komentar yang sulit harus menghubungi penulis agar 

jawaban atau komentar balasan nyambung dengan apa yang dipertanyakan  

3. Web Master : Orang ini bertugas untuk merancang website namun bisa juga menggunakan jasa web 

master agar bisa membuat suatu website dengn desain web yang menarik karena desain juga bisa 

menarik para pengunjung ke blog anda. Desain profesional juga menunjukkan anda serius dalam 

membuat blog tersebut 

4. Manajer atau pimpinan: Orang inilah yang memastika seluruh pegawai dapat bekerja menurut tugas 

dan jobs description masing-masing. Jika ada yang tidak bekerja, maanajer dapat menegurnya. Manajer 

adalah tangan pemilik usaha ini sebab darinya kia bisa memperoleh  passive income. Seorang manajer 

harus mempunyai kepemimpinan dalam mengatur anak buahnya. Ia juga mempunyai integritas  

 

Mungkin diatas adalah struktur ideal. Untuk permulaan seorang pemilik usaha bisa merangkap sebagai 

penulis, administratur, web master dan manajer sekalian. Jika usahanya sudah berkembang mereka bisa 

menyewa  beberapa awak untuk mengerjakan beberapa pekerjaan diatas.  

Menjual secara online  

Memasarkan barang dari perusahaan online menjadi pilihan juga dalam mencari passive income. Kita 

bisa saja mendapa begitu banyak uang dari sini.Seorang pemuda yang bernama Habibie Hafshah 



memperoleh puluhan dollar dari bisnis semacam ini. Caranya sederhana saja, kita membuat sebuah 

website yang mempromosikan produk-produk Amazon.  

Amazon biasanya akan memberikan komisi 4% pada seiap barang yang dijual. Jika penjualan lebih 

banyak maka presentase komisi  diperoleh lebih banyak atau sekitar enam persen. Empat persen 

memang terlihat kecil sekali namun jika penjualan sudah banyak maka akan banyak komisi yang diterima 

kan lebih besar jika mampu menjual lebih banyak. Jika saja kita dapat menjual produk seharga $25,000 

maka kita akan mendapatkan setidaknya $ 1000. Kita akan memperoleh komisi ketika ada orang yang 

berkunjung ke website kita dan mengkilk iklan di banner website atau blog kita.  

  

Kisah Habbibie Hafsyah yang berhasil menghasilkan uang dari online  

Salah satu website terkemuka yang menjual berbagai macam produk dari elektronik, pakaian, cd, dan 

buku adalah Amazon.com. Dari sini orang bisa mengumpulkan duit hinga ribuan dollar atau kalau 

dirupiahkan menjadi ratusan juta dollar.  

Habibie Hafsyah adalah seorang pelaku usaha online yang dapat mengumpulkan setidaknya ribuan 

dollar dalam sebulan.  

Tentu saja Habibie Hafsyah telah bekerja dahulu secara keras sebelum ia menghasilkan uang yang begitu 

banyak. Ia belajar dari ahlinya langsung. Sang Ibu mendorongnya untuk kursus inernet marketing  

dengan biaya yang tidak murah. Sang Ibu membiayai sekolahnya bahkan sempat Habibie menolak 

karena baiayanya mahal sekali tapi sang ibu berisekras demi kemajuan anaknya.   

Kini ia bisa menikmat ribuan dollar tanpa harus bekerja secara formal. Ia sempat menghadiri acara Kick 

Andy untuk menceritakan keberhasilannya. 

 

Dunia internet memberikan informasi yang menarik bagi siapa saja. Kini seorang sudah bisa berbelanja 

tanpa takut “tertipu” untuk membeli terlalu mahal. Bagi yang memiliki sambungan inernet mereka bisa 

saja mencari berapa harga yang pantas untuk sebuah tas, sepatu, pakaian anak-anak dan lain-lain.  

Usaha online seperti ini bisa saja menjadi passive income yang banyak.  Beberapa orang yang sukses 

karena karena mengelola usaha online. Untuk merinis usaha online ada hal yang bisa kia lakukan seperti: 

1. Menetapkan produk yang akan kita jual. Kita seharusnya lebih baik mengenal produk yang akan 

kita jual karena kita akan mengetahui harga sebenarnya dan akan mengetahui bagaimana 

menjualnya.  Jika membuka toko dengan produk spesifik maka akan lebih baik.  

2. Menyiapkan website atau blog online. Karena kita menjual secara online kita promosikan 

melalui blog kita tetapi sulitnya website dan blog baru bisa muncul pada halaman pertama 

Google jika sudah lama online. Itupun harus ditunjang dengan promosi yang massive agar 

meningkatkan popularitas blog tersebut. 



Jangan lupa menggunakan sosial media seperti Facebook untuk mempromosikan barang kita 

dan ada twitter yang bisa kita gunakan untuk mengudapte status kita.  

3. Siapkan barang-barang yang akan dijual tidak perlu banyak-banyak. Foto dari barang-barang 

tersebut untuk dimasukkan ke dalam blog beserta tuliskan spesifikasi produk beserta harganya. 

Jangan memoto barang yang berbeda dari barang dagangan kita karena hal itu sama saja 

menipu. Dari sini calon pembeli bisa memilah-milah produk ersebut. 

4. Siapakan cara pembayaran. Umumnya pembayaran dilakukan dengan transfer rekening bank. 

Kita bisa mencantumkan `nomor rekening atau pembayaran melalui wesel pos.  

5. Siapkan juga sistem pengiriman. Mungkin bagi yang masih merintis bisa melakukan pengiriman 

barang melalui jasa titipan kilat atau ekspedisi. Jika sudah maja dengan omset yang besar, kita 

bisa memperkerjakan kurir yang bisa mengantar untuk wilayah terdekat. Misal jika kita berusaha 

di ibukota maka kita bisa memberikan layanan antar untuk wilayah Jabotabek.  

6. Buat juga sisem perjanjian antara pembeli dan penjual. Hal ini bisa mencegah jika terjadi 

perselisihan antara anda dan pembeli.Kita juga harus menetapkan bahwa pemesanan dulu yang 

transfer uang terlebih dahulu baru barang akan dikirim ke tempat. 

 

Menggunakan Situs Media Pertemanan Sosial untuk menjual barang  

Mungkin yang sudah menjadi angota facebook benci jika melihat status facebook yang berisi barang 

dagangan atau buka lapak. Bahkan seorang teman yang juga teman facebook mengancam akan 

menghapus sebagai teman facebook (unfriend) jika tidak berhenti mempromosikan barang-barang 

dagangan.  

Memang banyak anggota atau member facebook yang mempromosikan barang dangangan, hitung-

hitung gratis sambil mempromosikan barang. Memang kadang-kadang ada member yang overacting 

dengan cara mempromosikan  barang atau produk berkali-kali yang menganggu orang lain.  Hal seperti 

itu menjadi triadk efektif karena promosi yang terlalu sering bisa berarti membunuh produk tersebut.  

Namun seorang penulis bisa mendapatkan keuntungan dari berdagang online dari produk spesifik yang 

masih jarang di pasaran. Ia sudah mempunyai akun facebook empat  (mungkin lebih) yang mempunyai 

masing-masing 5000 teman (friend).  

Ia sering mempromosikan produknya melalui keempat akun facebook tersebut dan ia juga menyediakan 

nomor rekening untuk pembayaran. Jika sudah ada yang memesan maka ia akan segera mengantarkan 

melalui kurir atau titipan kilat. Pembeli akan mendapatkan pesananany setelah membayar harga sesuai 

dengan produk yang dipesan.  

 

Merubah blog menjadi buku  

Ada penulis blog yang menerbitkan buku dari artikel-artikel di blog karena mempunyai peminat yang 

banyak sekali. Baik blog dan buku menghasilkanproduk berupa tulisan atau artikel.  

Menyusun buku dari tulisan internet adalah salah satu cara  untuk mendapatkan uang dari blog. 

Menjaring uang melalui iklan dengan modal blog berbahasa Indonesia masih sulit sekali. Pengalaman 

penulis mempunyai blog yang dikunjugi setidaknya 200 pengunjung perhari namun hasilnya tidak 

sampai 10 sen dollar atau setara 900 perak . Karena itu seolah tidak ada harganya mencari blog dalam 



bahasa Indonesia. Untuk blog bahasa Inggris lumayan jika 150 pengunjung/hari  maka bisa mencapai 

$4/bulan.  

Untuk mengkonversi blog ke buku memang tidaklah mudah. Hal itu bergantung dengan blog jenis apa 

yang kita punya. Jika tulisan non fiksi maka buku harus terstruktur rapi mulai dari perkenalan hingga 

bahasan yang detail. Buku adalah sebuah satu kesatuan yang terkait membahasa dari awal hingga akhir 

satu topic. Dalam blog kadang, penulis membahas satu hal yang sama dalam dua judul berbeda. Hal ini 

tentu harus kembali diedit lagi, untuk membuat tulisan lebih bagus lagi.  

Kalau blog berupa jurnal atau diary, akan lebih mudah lagi membuatnya krena tidak perlu lagi mengatur 

susunan urutan dari buku. Cukup mengedit tulisan-tulisan dalam blog, kemudian memindahkannya 

seluruh artikelnya dalam satu file. Lebih baik lagi kalau ada foto atau gambar yang akan mempermanis 

buku jurnal tersebut.  

Buku ini bisa dijual dalam bentuk digital (e-book)  atau dalam bentuk buku biasa. Kita tinggal 

menyerahkan saja buku ini pada penerbit untuk pertimbangan. Kalau buku ini menjual penerbitpun akan 

menerbitkan buku ini. 

Menjual Photo atau desain foto 

 

Photo bukanlah sekedar gambar tentang dari obyek baik manusia, benda, hewan maupun alam. Photo 

bisa merupakan suatu hal yang bisa menceritakan terhadap orang lain. Karena itu ada blog yang hanya 

menempatkan photo saja dan mendapatkan kunjungan yang banyak dari banyak peselancar. Isi foto itu 

unik bisa berupa sebuah tema seperti blog Icanhascheeseburger.com yang berisi photo kucing 

peliharaan yang unik dari sana pemilik blog dapat meraup ribuan dollar.  

Photo adalah alternative bagi blogger yang tidak bisa menulis. Ia ingin menceritakan sesuatu namun 

tidak bisa dalam kata-kata tetapi ia bisa menceritakan dalam bentuk photo. Sayangnya, Penghasilan 

adsense dari photo blog biasanya kecil karena photo tidak mempunyai teks yang cukup yang dapat 

dikaitkan dengan iklan teks adsense. Oleh karena itu pemilik photoblog menjual logo websitenya pada 

pengunjung dan menjual beberapa produk melalui photoblog mereka.  

 Ada juga yang menjual photo mereka di website free stock photo. Kita bisa mengunggah (upload) photo 

ke website tersebut. Ketika seseorang membeli photo kita kita akan dapat bagian. Harganya bisa 

berkisar $1-$5. Biasanya mereka yang membutuhkan photo tersebut adalah wartawan, penulis, desain 

grafis, mahasiswa, atau lain-lain. Mereka membutuhkan photo sebagai pelengkap tulisan. Tanpa gambar 

tulisan bisa menjadi kurang jelas. Seorang desainer membutuhkan photo untuk dirubah menjadi bentuk 

logo atau gambar yang lebih bagus. Gambar ini bisa ditempatkan pada kaos, cangkir mug, kalender, 

stiker,  jam dinding, tas kain, sepatu dan lain-lain. Dari sini ada yang bisa mendapatkan uang ratusan 

dollar.  

Untuk seorang desainer dibutuhkan suatu kreativitas yang tinggi. Jika desainnya bagus dan unik dan 

yang paling penting lagi disukai pasar maka akan mendapatkan uang yang lebih banyak.  

 

Menjadi Tuan Tanah  



Zaman dulu kita mungkin sering mendengr tuan tanah yang tanahnya luas dan pekerjaannya hanya 

berkeliling dengan kuda untuk memantau tanah-tanah dan perkebunan. Para tuan tanah tidak lagi 

mencangkul tanah dan mengurusi tanaman serta urusan lainnya. Ia hanya tinggal duduk-duduk saja. Kita 

juga mungkin sering mendengar transmigran yang sudah berhasil setelah puluhan tahun bekerja untuk 

menanam komoditi perkebunan seperti coklat, karet, kelapa sawit dan lain-lain.  

Mereka bisa berhasil setelah bekerja keras dan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Mereka 

menginvestasikan kembali uangnya ke anah-tanah untuk mendapatkan hasil panen yang lebih melimpah 

lagi. Hampir mustahil untuk meningkatkan usaha pertanian dengan lahan yang terbatas karena produksi 

suatu produk perkebunan akan terbatas dan tidak bisa lagi ditingkatkan. Meski usaha peningkatan 

dengan cara inensifikasi tetap saja pertanian tidak menghasilkan lebih banyak. Misalnya satu hektar padi 

hanya bisa menghasilkan maksimal 10 ton per hektar, walaupun dengan menggunakan metode baru dan 

bibit baru, padi tidak akan bisa menghasilkan 20 ton per hektar.  

Di daerah-daerah urban para tuan tanah mengubah tanah pertanian atau perkebunan yang subur 

menjadi komplek perumahan, rumah toko, pabrik dan lain-lain.  

Sewa Property 

Salah satu cara untuk mendapatkan passive income adalah dengan menyewakan properti seperti yang 

sudah umum dilakukan orang. Banyak tuan tanah yang membangun rumah petakan untuk disewakan 

terlebih di ibukota yang sudah sangat padat penduduknya. Pilihan untuk membeli rumah jelas sangat 

mahal dan tidak terjangkau bagi golongan dengan penghasilan yang rendah. Ada seorang pelawak 

terkenal dari ibukota mempunyai 200 rumah petakan. Kalau saja ia dapat lima ratus ribu perbulan dari 

satu petak kontrakan  berarti setidaknya ia bisa memiliki seratus juta setiap bulannya. Suatu hasil yang 

sangat luar biasa.  

Memang tidak mudah dalam membangun bisnis property seperti ini. Modal yang banyak sangat 

dibutuhkan untuk membangun rumah-rumah kontrakan tersebut.  

Dalam usaha ini yang terpenting adalah permintaan kontrakan di tempat tersebut. Jika banyak 

peminatnya maka akan banyak permintaan menyewa rumah. Lokasi atau tempat menjadi hal yang 

penting dalam bisnis sewa menyewa. Kita tentu tidak akan membangun petakan di atas gunung yang 

tidak ada penghuninya. Lokasi yang sangat baik adalah tempat perkantoran, tempat perkuliahan, pabrik-

pabrik, dan lain-lain. Pegawai kantor, anak kuliah atau buruh mungkin membutuhkan tempat tinggal 

apalagi kalau mereka tinggal jauh dari asal mereka. Pada wilayah urban seperti Bogor, Tanggerang, dan  

Bekasi (Botabek) banyak membutuhkan rumah kontrakan.  

Kemudian jenis kontrakan juga menentukan juga. Untuk buruh, rumah kontrakan tidak perlu mahal-

mahal atau rumah-rumah mewah karena penghasilan merekapun tidak banyak. Mereka akan mencari 

rumah sederhana dan mengontrak bersama. Ini lebih murah daripada harus mengontrak sendiri-sendiri. 

Untuk rumah sewa seperi ini tidak memerlukan perlengkapan seperi AC, TV flat, kulkas dua pintu apalagi 

kolam berenang karena mereka tidak akan mampu membayar rumah jenis ini.  



Bagi pekerja atau mahasiswa juga membutuhkan jenis rumah yang bervariasi karena mereka berasal 

dari kelas yang berbeda. Kalau mahasiswa yang mempunyai uang maka mereka cenderung akan memilih 

rumah kontrakan yang lebih mahal sebaliknya jika mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin harus 

memilih rumah kontrakan atau kos yang murah.  

Selain rumah kontrakan dan kost, kita juga dapat menyewakan toko atau rumah toko (ruko). Para 

pedagang sangat membutuhkan tempat untuk berjualan apalagi tempatnya strategis. Pembangunan 

ruko bisa dilakukan di dekat pasar atau perumahan. Perumahan juga membutuhkan ruko atau toko 

untuk memenuhi kebutuhan penghuni perumahan tersebut.  

 

Keuntungan property 

1. Kita memiliki assetnya  

Ketika kita membeli tanah maka kita membeli sebidang tanah sesuai dengan yang tertera diatas 

kertas dan harga yang telah dibayarkan oleh kita. Ada batas-batas tanah seperti tanah orang lain, 

aliran sungai, sawah orang, pohon buah dan lain-lain. Lain halnya kalau kita berinvestasi uang, kita 

hanya berinvestasi pada kertas saja atau surat yang mencatat bahwa aset kita sekian rupiah.  

2. Mendapatkan sewa  

Jika kita tidak menggunakan property kita, kia bisa menyewakan ke orang yang membuuhkan 

property kia. Misalnya, kita bisa menyewakan sebidang tanah untuk usaha pertanian, peternakan 

atau perkebunan. Kita bisa menyewakan rumah untuk pondoan, indekost mahasiswa dan 

karyawan, dan rumah toko.  

3. Nilai asset yang selalu naik  

Properti selalu naik tahun ke tahun. Bahkan ada properti di suatu kawasan pinggiran Jakarta yang 

meningkat 20% dalam beberapa tahun. Meski rumah bisa rusak atau bangunan ambruk namun nilai 

tanah selalu naik. Selama orang masih berminat terhadap rumah maka harga selalu naik terkecuali 

ada kejadian tertentu yang membuat harga rumah akan menungkik ke bawah.  

 

Apa yang bisa kita gunakan dari properti?  

Poperti yang dikenal adalah berupa tanah atau bangunana.   Ada beberapa macam properti yang kita 

kenal seperti: 

1. Tanah. Kalau kita bicara tanah maka anah tersebut adaalah tanah kosong yang tidak ada bangunan 

diatasnya dan tidak ada tanaman diatasnya. Paling hanya semak belukar dan rerumputan. Tanah 

yang kosong kadang berisiko menjadi penyerobotan orang lain karena orang pikir  tanah tidak 

bertuan.  

2. Rumah . Rumah adalah tempat tinggal manusia baik itu yang bertingkat maupun yang tidak 

bertingkat. Biasanya rumah didirikan dalam satu komplekyang luas atau dalam sebuah komplek 

yang kecil.  

3. Ladang dan kebun  



Ladang adalah tempat tumbuhnya tanaman buah-buahan atau hasil pertanian lainnya. Kebun 

adalah tanah yang berisi pohon-pohonan yang dapat menghasilkan buah-buahan, getah, bumbu 

dapur, kayu dan lain-lain. Ladang dan kebun memberikan pendapatan tiap panennya pada si 

pemilik. Seorang pemilik dapat menjadikan ladang dan kebun untuk mendapatkan passive income. 

Mereka bisa mempekerjakan petani penggarap yang mendapat upah atau bagi hasil dari usaha 

kebun dan ladang tersebut.  

4. Toko adalah salah satu property yang menjadi tempat usaha berdagang dan berjualan. Toko bisa 

disewakan untuk mendapatkan passive income. Kadang ada pedagang yang membutuhkan toko 

untuk menjual produk. Uang sewa bisa kita tentukan berdasarkan harga pasaran yang sedang 

berlaku. 

 

Tanah kosong versus Properti  

Membiarkan tanah kosong begitu saja maka akan sanga berisiko. Kadang tanah kosong ini akan menjadi 

tempat tinggal bagi tunawisma. Pertama-tama mereka akan membuat bedengan sederhana seperi 

gubuk lama kelamaan mereka akan membangun dengan semen untuk mendirikan rumah semi 

permanen. Jika sudah puluhan tahun mereka tinggal mereka akan membuat rumah permanen. Jika 

kalau sudah permanen maka akan sulit bagi pemilik tanah untuk mengusir mereka.  

Meski kita menang di pengadilan, kita akan mengeluarkan biaya besar untuk melakukan pembebasan 

pada tanah milik kita. Kadang kita juga harus membayar operasional keamanan. Jika si penyerobot tanah 

menggunakan jasa pengamanan pihak swasta maka pembersihan akan lebih sulit lagi. Ada kasus 

penyerobotan tanah yang akan memakan waktu bertahun-tahun. Seorang saudara penulis juga 

mengalami kasus penyerobotan oleh pihak suatu universitas di Jakarta karena ia membiarkan tanahnya 

kosong selama berpuluh-puluh tahun . Kadang pemilik tanah juga mau tidak mau memberikan uang 

kerohiman pada pemukim liar meski mereka sebenarnya tidak mempunyai hak sama sekali menurut 

hukum Indonesia.  

Karenanya mendirikan property  diatas tanah akan mencegah terjadinya penyerobotan tanah dari pihak 

lain meski biaya untuk membangun properti tidak murah namun properti akan membuat harga tanah 

menjadi lebih mahal lagi.  Suatu tanah dengan property diatasnya jelas lebih mahal daripada tanah 

kosong yang ditumbuhi semak belukar. Biasanya juga penyerobot lebih sulit unutuk menyerobot tanah 

yang sudah ada bangunannya. Mereka tidak akan bisa mengklaim sebagai pihak yang membangun 

membangun bangunan tersebut. Lain halnya jika si penyerobot membangun rumah, mereka akan 

menganggap rumah mereka sebagai milik mereka.  

Kadang ada juga yang menanam pohon diatas tanah yang kosong. Hal ini juga bisa meningkatkan nilai 

jual tanah. Hasil panen dari tanah ini bisa dijadikan untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan.  

 

Perkebunan  



Usaha perkebunan adalah salah satu cara untuk memperoleh passive income. Jika tanaman perkebunan 

sudah menghasilkan buah atau produk perkebunan lainnya, maka si pemilik hanya tinggal menerima 

uang penjualan saja. Pekerjaan perawatan tanaman dari menyiangi rumput dan gulma, membersihkan 

kebun, memotong cabang yang sudah kering sudah dikerjakan oleh pekerja kebun. Bahkan dari 

memanen hasil hingga menjualnya pada pengumpul sudah ada yang mengatur, si pemilik hanya tinggal 

menerima pembayaran.   

Untuk usaha perkebunan, seorang harus berani mengeluarkan dana yang banyak sekali. Jika hanya 

sehektar atau dua hektar kebun maka hal itu tidak bisa menutupi biaya operasional para pekerja kebun. 

Apalagi jika sedang mengalami panen yang buruk maka pemilik kebun harus tetap membayar pegawai. 

Untuk memulai usaha perkebunan kita bisa membeli langsung perkebunan yang sudah siap panen. 

Kadang ada perkebunan yang pemiliknya sedang membutuhkan uang. Kita bisa membayarnya dengan 

harga yang sesuai dengan pasaran. Kelebihan cara ini adalah kita akan memperoleh langsung passive 

income dengan cepat sekali. Kita bisa melihat juga berapa daya produksi dari kebun tersebut dengan 

mengamati panenan perkebunan tersebut. Hanya saja kebun yang siap panen lebih mahal daripada 

kebun yang belum jadi atau tanah.  

Kedua, bisa membeli kebun yang baru ditanam atau setengah jadi. Kebun ini pasti lebih murah daripada 

kebun yang sudah panen. Kita tidak perlu repot mengolah tanah dan menanaminya yang memerlukan 

waktu tahunan. Hanya saja kepasian hasil dalam kebun ini belum teruji. Kita tidak tahu akankah kebun-

kebun ini menghasilkan hasil ekonomis atau memberikan keuntungan kepada pemilik. Kadang kebun 

yang setengah jai belum tentu berisi tanaman atau pohon yang unggul untuk menghasilkan buah atau 

meski pohon-pohon tersebut adalah bibit unggul namun karena keadaan tanahnya tidak mendukung 

maka hasil pananena kebunnya juga tidak berarti atau tidak ekonomis.  

Ketiga, Membeli tanah kosong dan kemudian menanaminya dengan tanaman yang kita kehendaki. Cara 

ini memang berat sekali karena tanah kosong mungkin harus diolah terlebih dahulu. Kadang tanah 

tersebut belum tentu cocok dengan tanaman perkebunan yang kita kehendaki. Bisa jadi tanaman yang 

baru kita tanam mati semua. Karennya pemilik sebaiknya survey terlebih dahulu tanaman-tanaman yang 

cocok dengan kondisi tanah yang baru dibeli. Kita bisa menyewa ahli yang  

Dengan membuka kebun baru risikonya lebih besar. Bisa jadi juga tanaman tidak panen pada waku yang 

diharapkan. Hal ini bisa jadi karena bibit, tanah, iklim maupun cuaca. Kelebihan dari Membuka lahan 

perkebunan baru adalah biaya investasi awal yang lebih murah karena tanahnya lebih murah dan bibit 

yang kecil jelas masih murah.  

 

Tanaman primadona perkebunan  

Banyak sekali tanaman perkebunan yang diusahakan di negeri ini akan tetapi hanya ada beberapa 

tanaman perkebunan yang menjadi primadona para pengusaha, seperti: 

1. Kelapa Sawit  



Banyak investor asing yang sangat bermina dengan sawit Indonesia dan permintaan minyak sawit Dunia 

semakin meningkat. Indonesia menjadi produsen terbesar minya Sawit mengungguli Malaysia.  

Sawit bisa dipanen jika sudah berumur 5 tahun namun produksi maksimal sudah  mencapai 8 ahun. 

Kelapa sawit bisa memproduksi tandan buah sawit hingga berusia 25 tahun. Jika sudah mencapai usia 

tua maka kelapa sawit harus segera diganti agar menjaga produksi kelapa sawit tetap tinggi.  

 

2. Karet  

Karet sempat menjadi primadona pada tahun 1980 namun menjadi lesu sebab karet sintesis menjadi 

saingan karet asli. Karet sintesis lebih murah karennya lebih digunakan dalam industri. Kini Karet 

menjadi andalan ekspor sebab harganya mnejadi lebih kompetitif. Banyak pemodal yang 

menginvestasikan lagi ke karet. Kebun karet dibuka lagi karena permintaan karet tinggi sekali.  

 

3. Coklat (Kakao)  

Setiap hari kita sering menemui coklat dalam menu harian kita. Mungkin kita sering makan roti coklat, 

kue coklat, permen coklat, dan meminum minuman coklat susu, dan lain-lain. Permintaan akan coklat 

akan selalu meningkat dengan menigkatnya jumlah penduduk. Harga coklat saga baik di pasaran dan 

banyak  

 

4. Buah-buahan  

Buah-buahan ropis Indonesia juga sangat digemari oleh masyakat dunia. Pengelolaan perkebunan buah-

buahan serius akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar juga. Beberapa buah Indonesia yang 

menjadi primadona ekspor seperti manggis, pisang, durian dan lain-lain. Buah memang tidak seperti 

tanaman diatas karena buah-buahan mudah sekali busuk setelah dipanen. Kadang juga buah-buahan 

hanya permusim saja karenanya harga buah seringkali jatuh ketika panen raya.  

 

Berapa Hasil perkebunan Sawit ? 

Banyak masyarakat yang tergerak dengan keuntungan sawit yang sangat besar. Merekapun berlomba-

lomba menanamkan uang simpanan, pensiunan dan pesangaon pada tanaman yang menghasilkna 

minyak makan atau minyak goring ini. Bahkan ada juga yang berani berhutang untuk membuat kebun 

kelapa sawit dengan keyakinan akan mampu membalikkan uang pinjaman tersebut.  

Hasil untuk perkebunan sawi t sangat bervariatif bergantung dengan hasil panen dari perkebunan 

tersebut. Jika sawit tersebut adalah tanaman unggul maka akan menghasilkan tandang buah segar (TBS) 

dalam satu hektar akan menghasilkan setidaknya 680 kilogram TBS perpekannya. Tanaman sawit juga 

akan bergantung dari tanah juga. 

JIka dalam sebulan ada empat minggu maka dalam sebulan kelapa sawit akan menghasilkan 2720 

kilogram TBS dengan harga 1700 perkilogram maka hasil panen akan bisa didapat 4,5 juta perbulan. JIka 

biaya pekerja dan produksi pertanian berkisar 2 juta maka setidaknya petani akan menghasilkan 2,5 juta 

perbulan dari satu hektar kelapa sawit.  

Tentu saja kita harus juga mempertimbangkan investasi awal dari bertanam sawit sendiri. Katakanlah 

sau hektar sawitt yang sudah siap panen berharga 50 juta per hektar maka modal akan kembali setelah 

20 bulan panen.  



Yang menjadi risiko dari pohon sawit adalah harga Tandan Buah Sawit itu sendiri. Pada saat permintaan 

menurun maka harga akan terjun ke bawah. Kadang harga TBS perkilogram hanya mencapai Rp 500 

perkilogram.  Hal itu membuat petani merugi bahkan petani tidak bisa menutupi biaya produksi seperti 

pupuk, obat-obatan dan pekerja. Bahkan kalau harga sedang turun petani akan membiarkan saja anda 

buah segar sampai layu diatas karena biaya untuk memanennya sangat mahal. Hal ini tentu saja tidak 

baik bagi tanaman sawit karena akan menganggu tanaman sawit.  

 

 

 

Peternakan  

Usaha peternakan juga membutuhkan lahan dan juga tanah. Dari lahan tersebut ditanami rerumputan 

seperti rumput gajah, lamtoro, pohon gamal, dan lain-lain. Setelah memiliki lahan, kita membeli ternak-

ernak seperti sapi, kerbau, kambing, domba, unggas dan lain-lain. Peternakan tidak membutuhkan tanah 

yang subur seperti halnya perkebunan atau pertanian asal bahan pakan ternak tercukupi.  

Ternak juga merupakan harta simpanan atau asset yang bisa dijual di setiap saat akan tetapi harga 

ternak biasanya akan meningkat pada saat hari raya Qurban. Banyak peminat hewan Qurban yang ingin 

berkurban. 

Beberapa ternak bisa menghasilkan pendapatan perharinya seperti ternak perah dan unggas petelur. 

Ternak perah dapat menghasilkan susu tiap harinya begitu juga unggas petelur yang dapat menghasilkan 

telur. 

Untuk menjadikan usaha ini passive income, kita membutuhkan manajer  yang bisa mengelola 

peternakan kita dengan dibantu oleh penggembala atau pengurus ternak. Mereka mendapat upah dari 

pekerjaan mereka mengurus ternak.   

 

Trend usaha pertanian  

Usaha pertanian adalah usaha yang sangat bersisiko  termasuk penurunan harga. Ketika masa jayanya 

cengkeh, banyak petani beralih menanam cengkeh namun ketika harganya turun petani menebangi 

pohon cengkeh. Tentu saja yang petani lakukan rugi sebab mereka sudah berinvestasi cukup banyak 

uang pada penamanam cengkeh namun hasilnya ternyata tidak bisa dirasakan oleh mereka. Seolah-olah 

kerja keras dan modal mereka tidak berharga.  

 

Hal ini disebabkan petani kurang cermat dalam merencakanan penanaman cengkeh dan bisa jadi karena 

trend yang begitu meningkat membuat persediaan cengkeh begitu banyak. Kadang peraturan juga 

menyebabkan petani bisa merugi.  

 

Sebenarnya pertanian adalah sektor yang sangat menjanjikan jika dikelola dengan baik. Manusia 

membutuhan pakan yang hanya bisa dipenuhi oleh produk-produk pertanian. Tanpa adanya pakan 

manusia akan segera mati. Pada masa awal krisis moneter ketika dollar melonjak dengan tajam para 

petani perkebunan kopi dan karet di kampung halaman penulis bisa mengumpulkan untung yang lebih 

besar. Mereka bisa membeli banyak motor namun ketika krisis semakin berjalan harga pertanian 

menjadi “normal” kembali. Para pembeli dari luar negeri mengeahui bahwa nilai rupiah anjlok dan 

merekapun minta menyesuaikan harga akibanya harga tidak sebaik pada awal krisis.  



 

Investasi pada surat berharga  
Salah satu bentuk passive income adalah investasi. Banyak investor besar yang hidupnya dipang dengan 

pembayaran dividen dari saham saja. Kita mungkin mengenal Warren Buffet seorang milionaire yang 

memiliki saham-saham di beberapa perusahaan terkenal seperti Asuransi, surat kabar, minuman ringan, 

permen, tekstil dan lain-lain.  

Beberapa orang yang memiliki kemakmuran dari perdagangan saham dan mereka hanya bekerja 

menganalisis saham saja. Tentu saja dalam membeli saham kita harus bermodalkan uang atau modal 

yang tidak sedikit. Semakin banyak uang yang kita tanamkan semakin besar keuntungan untuk meraih 

untung yang besar pula namun kemungkinan rugi besar juga. 

 

Investasi ini adalah kegiatan menanam uang pada surat-surat berharga yang akan memberikan 

keuntungan. Ada beberapa jenis investasi yang kita kenal seperti: 

 

 

Saham  

Saham adalah bukti kepemilikan di sebuah perusahaan. Perusahaan terbuka (go public) menjual 

sahamnya pada pasar modal. Jika ingin berinvestasi maka harus menghubungi broker (perantara) yang 

akan membeli saham sesuai dengan pesanan kita. Kadang borker juga merekomendasikan saham-saham 

yang dapa memberikan keuntungan bagi si investor.  

 

Ada beberapa macam saham yang diperdagangkan yakni: saham biasa dan saham pereferen. Saham 

biasa akan mendapatkan hak suara sedangkan saham preferen tidak. Kalau saham perefern akan 

mendapatkan presentase keuntungan maka saham biasa tidak akan mendapatkan keuntungan yang 

tetap. Kadang saham biasa tidak menerima dividen (bagi hasil keuntungan) jika perusahaan tidak untung 

atau perusahaan sedang melakukan ekspansi bisnis.  

 

Untuk menghasilkan pasive income maka kita harus membeli saham yang selalu memberikan 

keuntungan. Jika saham yang jarang sekali memberikan keuntungan maka kita dipastikan tidak 

menerima passive income. Ada beberapa indikator dalam memilih saham-saham yang dapat 

memberikan keuntungan konstan pada para pemegang saham. Saham seperti ini juga disebut saham 

blue chip dan biasanya sudah terkenal.  

 

1. Saham rutin memberikan dividend 

Perusahaan memberikan dividen tiap tahunnya yang diberikan dalam bentuk uang tunai (kas). 

Besaran pembagian dividen bergantung dari keunungan perusahaan. Kadang perusahaan 

membagikan dividen berupa saham maka tidak terlihat nyata keuntungannya dan kita tidak bisa 

langsung menggunakan keuntungan dari dividen saham secara langsung.  

2. Perusahaan mempunyai  kinerja keuangan yang baik  

Perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik terlihat dari Laporan keuangan yang baik . Dari 

laporan keuangan, analisis dapat melniai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Kita 



lihat sisi laba perusahaa. Apakah  perusahaan ini dapat menghasilkan keuntungan yang stabil? Jika 

ada keuntungan yang tidak stabil seperti dua tahun lalu untung besar namun tahun kemarin rugi 

maka perlu diragukan.Jangan-jangan laporan keuangan tersebut tidak benar atau rekayasa. Ada 

beberapa kasus perusahaan untung besar di tahun kemarin namun tahun berikutnya perusahaan 

tersebut sudah tutup.  

3. Perusahaan tersebut biasanya menjadi pemimpin (leader)  di industrinya  

Perusahaan yang menjadi leader mempunyai pangsa pasar yang  tetap dan bahkan cenderung untuk 

bertambah terus. Pesaing tidak mampu merebut pasar yang sudah lama dikelola dengan baik oleh 

leader. Mereka akan memperoleh keuntungan yang cenderung meningkat terus. 

4. Manajemen Profesional  

Bukan berarti perusahaan yang dimiliki kelaurga adalah perusahaan yang buruk akan tetapi kalau 

perusahaan memakai manajemen kekeluargaan maka perusahaan akan cepat bangkrut. Keluarga 

seringkali memegang manajemen perusahaan sehingga seringkali urusan keluarga dalam perusahaan 

hal ini membuat perusahaan menjadi tidak stabil dan mereka tidak isa menjawab antanganbisnis 

yang semakin ketat.  

5. Harga saham lebih stabil 

Tidak ada satupun harga saham yang tetap. Harga saham akan ditenukan oleh naik dan turunnya 

permintaan. JIka ada permintaan yang melonjak maka harga saham juga akan melonjak. Harga 

saham yang fluktuatifnya tinggi sanagta dicurigai apalagi tidak didukung oleh fundamental 

perusahaan yang baik. Sebaliknya harga saham yang tetap menunjukkan tidak ada perdagangan pada 

saham tersebut.  

6. Jumlah sahamnya tinggi atau likuiditasnya tinggi 

Kalau saham sering diperdagangkan maka saham ersebu likuid aau mudah diuangkan. Kita bisa 

mendapatkan informasi volume transaksi perharinya di Koran atau media lainnya.  

 

 

Apakah saham yang harganya mahal menjadi ciri dari saham blue Chip? BIsa jadi saham yang mahal 

merupakan saham blue chip namun tidak semuanya saham yang mahal adalah saham blue chip. Kadang 

ada saham murah yang berharga Rp 4000 per lembar namun bisa dikategorikan dalam saham blue chip.  

Lima langkah dalam investasi  

Jika kita ingin mendapatkan passiveincome dari investasi saham, ada lima hal yang bisa kita lakukan 

untuk berinvestasi dalam saham:  

1. Menentukan kebijakan investasi  

Investasi mengandung risiko dan imbal hasil (return) karenanya seorang investor harus tahu bahwa 

jika menginginkan investasi yang menghasilkan imbal hasil yang besar maka kita harus menghadapi 

risiko yang besar pula. Seberapa mau anda menanggung risiko ini? Anda juga harus 

memperhitungkan usia juga. Umumnya investor tua akan  memilih investasi dengan risiko yang 

lebih rendah sebaliknya investor muda lebih berani dengan menginvestasikan uangnya pada 



saham-saham yang berisiko. Usia tua membatasi kita untuk menerima risiko sebab orang tua sudah 

tidak seproduktif yang muda dan kebutuhan orang tua jelas lebih besar.  

2. Analisis sekuritas Individual   

Saham yang kadang memberikan keuntungan kadang juga memberikan kerugian pada pemegang 

saham sama seperti halnya berusaha kadang untung kadang rugi. Perusahaan yang mempunyai 

kinerja yang baik umumnya akan menghasilkan keuntungan yang baik pula. Selidiki saham yang 

menghasilkan keuntungan yang tinggi dari laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan tersebut 

secara berkala.  

Seorang investor harus membeli saham yang murah, Murah bukan berari nilai nominalnya kecil 

namun nilai pasarnya kurang dari nilai sewajarnya.  

3. Menyusun Portfolio  

Untuk mengurangi Risiko, investor perlu berinvesasi pada beragam saham. Hal ini agar ketika 

terjadinya penurunan satu saham maka saham lain akan menutupi kerugian yang lain. Tiap saham 

mempunyai kharakteristik yang berlainan  

 

4. Melakukan revisi Portfolio  

Hal ini adalah pengulangan dari langkah ketiga. Kita juga harus menyesuaikan dengan preferensi 

atau pilihan risiko yang mau kita terima. Ada portfolio dengan risiko yang besar adapula portfolio 

dengan risiko yang lebih rendah.  

 

5. Evaluasi KInerja Portfolio 

Setelah beberapa bulan atau tahun, kita akan melihat bahwa portfolio yang kita rancang 

menghasilkan imbal hasil atau tidak. Kalaupun menghasilkan keuntungan apakah sudah sesuai 

dengan keuntungan yang diharapkan atau ekspektasi. Kinerja portfolio seringkali dibandingkan 

dengan indeks harga saham gabungan. Jika portfolio melebihi indeks saham gabungan maka 

portfolio tersebut sangat bagus sebaliknya jika portfolionya berada di bawah indeks saham maka 

portfolionya buruk.  

 Jika tidak, investor dapat menambal sulam dengan cara mengganti saham yang kurang 

menguntungkan dengan saham yang lebih menguntungkan. Kemudian hitung lagi imbal hasil dan 

risikonya. Pekerjaan ini membutuhkan yang berulang-ulang sampai menemukan portfolio yang 

baik. 

  

 

Obligasi 

Obligasi adalah surat huang perusahaan pada pembeli obligasi. Perusahaan kadang membutuhkan dana 

untuk melebarkan bisnsinya. Sebagai imbalan perusahaan akan memberikan bunga pada si pemegang 

surat hutang. Besaran bunga bergantung dengan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh perusahaan. 

Umumnya bunga mengikuti dengan suku bunga yang berlaku ditetapkan oleh Bank Indonesia atau SBI. 

Bunga obligasi lebih besar daripada bunga deposito maupun obligasi pemerintah karena obligasi ini.  



Berbeda dengan saham, Obligasi tidak memberikan keuntungan seperti saham. Hasil keuntungan sudah 

ditetapkan di awal presentase bunga.  Obligasi risikonya lebih rendah daripada saham.  

Ada beberapa jenis obligasi yang ada. Kalau dari sisi penerbitnya ada tiga:  

1. Obligasi pemerintahan  

Pemerintah juga menjual obligasi untuk membiayai anggaran pembangunan maupun belanja negara. 

Pemerintah menjualnya melalui pasar modal. Obligasi pemerintah memang tidak memberikan hasil yang 

banyak akan tetapi obligasi pemerintahan dijamin oleh negara. Negara akan membayar berapun bagi 

yang memberikan hutang atau investor.  

 

2. Obligasi Perusahaan  

Perusahaan tidak hanya menjual saham untuk menambah modal perusahaan. Sebagai modal untuk 

melakukan ekspansi, perusahaan juga menjual surat hutangnya. Surat huang ini memiliki imbal yang 

lebih besar daripada surat hutang negara namun surat hutang perusahaan  tidak dijamin artinya seorang 

investor tidak akan menerima bayaran jika perusahaan bangkrut.  

 

3. Obligasi Pemerintahan daerah 

Daerah juga  membutuhkan dana untuk pembangunan daerah karenanya mereka mengeluarkan obligasi 

daerah yang disebut juga muncipal bond. Pemerintahan daerah akan menjamin membayar surat 

hutang. Di Indonesia, surat obligasi daerah masih terbatas wacana karena banyak daerah yang belum 

siap dengan pendanaan dengan model seperti ini. Hanya Daerah Khussus IbukotaJakarta saja dan 

daerah kaya sumber daya yang siap untuk menawarkan obligasi daerah.  

 

Reksadana adalah salah satu investasi yang terkenal dewasa ini. Mungkin belum banyak yang 

beinvestasi pada investasi jenis ini. Terlebih ketika krisis menerpa, reksadana tidak memberikan hasil 

yang begitu baik bagi investor. Reksadana adalah investasi yang mempunyai underlying asset seperti 

saham, obligasi, pasar uang, indeks dan lain-lain.  

Berinvestasi pada reksadana tidaklah sulit hanya membeli melalui agen-agen yang ditunjuk oleh 

perusahaan reksadana tersebut seperti bank atauy agen asuransi.  

Seorang investor dapat mendapatkan imbal hasil yang disebut juga Nilai bersih asset (net value asset). 

Biasanya investor akan menerima pembayaran Nilai bersih ketika nilai investasi reksadana kita 

meningkat.  

Reksadana adalah produk investasi berisiko dan tidak ada yang menjamin uang anda kembali ketika 

investasi ini mengalami gagal bayar.  

Setidaknya reksadana terjadi dari beberapa jenis seperti:  

1. Reksadana saham  

Reksadana jenis ini menginvestasikan seluruh uang nasabah ke dalam saham-saham yang 

menguntungkan. Hasil yang diperoleh dari reksadana saham adalah berupa pembayaran dividend 

maupun capital gain. Para manajer investasi aklan menginvestasikan uang pada saham-saham yang 

mempunyai keuntungan yang besar seperti saham blue chips. Di dluar negeri reksadana saham atau 



Stock mutual fund sudah dikhususkan menjadi saham tertentu seperti reksadanaan saham 

pertambangangan, reksadanana saham retail, reksadanana saham logam mulia dan lain-lain. 

2. Reksadana Obligasi adalah berisi obligasi-obligasi yang menguntungkan baik obligasi yang 

dikekuarkan pemerintah maupun obligasi perusahaan. Hasil uang yang diperoleh dari bunga atau rente 

obligasi tersebut. Besara bunga bergantung dengan Suku bunga yang berlaku pada saat itu. Pemerintah 

biasanya menetapkan suku bunga berdasarkan Suku Bunga Bank Indonesia (SBI). Kalau perusahaan akan 

menetapkan suku bunga lebih besar daripada obligasi pemerintahan karena obligasi perusahaan tidak 

dijamin oleh perusahaan. Perusahaan harus memberikan hasil yang kompeitif agar obligasinya laku di 

pasaran.  

3. Reksadana Pasar Uang 

Reksadanaa ini tidka hanya berdagang mata uang saja. Melainkan reksadanana ini menginvestasikan 

uang ke surat-surat berharga jangka pendek luar negeri yang mempunyai mata uang asing. Keuntungan 

yang akan diperoleh adalah berasal dari selisih kurs maupun bunga yang ditawarkan oleh penerbit surat 

hutang. 

4. Reksadana Campuran  

Reksadana ini menginvestasikan uangnya pada berbhagai macam investasi seperti saham, obligasi, dan 

serta pasar uang. Dari reksadana seperti ini kita akan memperoleh hasil atau pengembalian yang 

beragam menurut manajer investasi dan performan dari reksaadnan tersebut.  

 

Reksadana Syariah 

Reksadana Syariah adalah salah satu reksadana  yang unik bila dibandingkam reksadana lain karena 

investasi pada reksadana ini erbebas dari riba dan usaha-usaha yang bertentangan dengan syariah Islam. 

Reksadana ini memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil yang mungkin hasilnya bisa lebih baik 

atau lebihburuk dari reksadana konvesional akan tetapi bagi seorang muslim reksadana ini akan 

memberikan kehalalan yang jelas. 

 

Keuntungan Reksadana 

Imbal hasi (return) reksadana bervariatif akan tetapi rata-rata reksadana masih dibawah Indeks Harga 

Saham Gabungan. Hasil ini mungkin tidak seberapa namun hasil reksadana masih melebihi deposito, 

umumnya keuntungan Reksadana akan lebih baik.  

Keuntungan saham yang lebih besar ini juga disertai dengan risiko yang tidak sedikit. Sama seperti 

investasi yang menjadi dasar daripada Reksadana.  

 

Logam Mulia 

Logam mulia adalah bentuk investasi yang paling diburu oleh masyarakat karena harganya yang stabil. 

Emas sempat melonjak pada tahun 2012 namun emas sempat turun meski sedikit saja. Emas tergolong 

investasi meski emas tidak bisa berkembang atau tumbuh seperti halnya saham. Emas yang kita beli 

tidak akan bertambah banyak namun nilainya jika dibandingkan dengan rupiah meningkat. 

Sulit sekali untuk mendapakan passive income dari emas karena tidak ada uang sewa untuk emas. 

Seorang pemegang emas akan mendapat keuntungan jika ia menjual emasnya.  



Memang ada beberapa investasi yang menawarkan emas menjadi passive income namun hal itu harus 

diteliti terlebih dahulu. Banyak penipu yang berkeliaran dengan berkedok investasi emas karenanya kita 

harus senantiasa berhati-hati.  

 

Mahalnya berinvestasi surat berharga 

Penulis yakin tidak banyak masyarakat yang berinvestasi pada surat-surat berharga karena nilainya yang 

sangat besar sekali . Investasi ini tentu tidak cocok bagi orang yang belum mempunyai modal yang cukup 

banyak. Kalau masyarakat kita umumnya akan menginvestasikan uangnya pada emas atau batu permata 

karena bisa dibeli dengan nilai eceran. Masyarakat  kita juga mengenal tabungan saja baik di bank 

konvesional maupun bank syariah yang setoran awalnya bisa 80 ribu hingga 500 ribu.  

Akses public terhadap pasar modal sangat terbatas disamping pengetahuan masyarakat yang masih 

terbatas. Pasar Modal juga hanya berdiri di ibukota Negara yang hanya dapat dijangkau oleh masyarakat 

perkotaan saja khususnya Jakarta. Masyarakat pedesaan kebanyakan tidak mengetahui keberadaan 

bursa saham.  

Untuk berinvetasi pada saham saja setidaknya anda membutuhkan 50 juta untuk membuka akun. Dari 

50 juta tersebut kita belum tentu mendapatkan untung dan bisa buntung. Uang 50 juta tersebut bisa 

saja hilang karena dalam berinvestasi tidak ada yang bisa menggantingya.  

Sedangkan berinvestasi di obligasi juga tidak murah. Jarang sekali orang yang berinvestasi pada obligasi 

karena harga jualnya yang mahal sekali. Individu paling hanya bisa menjual oblgasi ritel atau sukuk 

ritel.Harga nominal obligasi bisa mencapai milyaran.  

Investasi yang paling murah adalah reksadana. Ada beberapa perusahaan sekuritas dan reksadana yang 

menjual reksadana satu juta per unit penyertaan (UP).  

Karena modalnya yang besar ini, Penulis menganjurkan investasi ini bagi orang yang berduit saja atau 

orang yang sudah tidak tahu lagi untuk menaruh uangnya kemana. Kalau orang yang untuk makan saja 

masih sulit, jangan coba-coba untuk mempertaruhkan uang di pasar modal. Jangan juga mengorbankan 

tabungan yang sangat diperlukan. Contoh, mempertaruhkan tabungan sekolah anak untuk investasi. 

Karena anak masih sepuluh tahun lagi masuk kuliah, orang tua berpikir jika menginvestasikannya akan 

lebih menguntungkan. Ternyata investasi tersebut merugi dan sang orang tua tidak bisa menyekolahkan 

anakya ke angku kuliah.   

Passive income dari buku  
Berapa lembar banyak buku?  

Mungkin ini adalah pertanyaan bagi penulis pemula yang masih membayangkan sulitnya membuat 

buku. Karena penulis baru sulit unuk menulis berlembar-lembar. Buku adalah satu kesatuan antara bab 

satu dengan bab lainnya. Jika menulis ratusan atau ribuan artikel dengan topik yang berbeda mungkin 



akan lebih gampang sebaliknya untuk menulis buku yang cuma puluhan lembar susah . Sudah tertulis 

satu bab namun bab yang lain menjadi pengulangan dari bab sebelumnya.  

Hambatan seorang penulis adalah mengembangkan kerangka paragraf dari tema yang ingin ia angkat. 

Sebenarnya dari satu kata tema saja bisa menjadi ribuan halaman hanya saja mungkin penulis belum 

bisa mengembangkan. Bisa jadi juga penulis tidak mempunyai waktu yang banyak untuk 

mengembangkan tulisannya tersebut.  

Kalau sebuah penerbit buku ada yang mensyarakan halaman buku sekitar 100 halaman besera photo, 

diagram dan lain-lain. Kita harus mengikuti saja apa yang diinginkan penerbi buku tersebut. Kita juga 

mesti menanyakan kepada penerbit berapa halaman minimal yang bisa mereka terima. Kadang ada juga 

penerbit yang tidak terlalu memperhatikan jumlah halaman. Bagi penerbit jika buku tersebut menjual 

dan ada kemungkinan laku dipasaran menreka akan berani mencetaknya.  

Bagi seorang penulis, kembangkanlah dari tema sebanyak-banyaknya yang mereka bisa mampu. Tentu 

saja pengembangan kata-kata bukan asal ngeap saja demi memenuhi target dari tulisan tersebut 

melainkan kita juga harus membuat sudi yang lebih dalam mengenai buku tersebut 

Pengajuan Buku  

Jika sudah memiliki naskah sendiri maka kita bisa mengajukan buku pada penerbit-penerbit yang ada di 

kota anda atau anda. Pastikanlah anda sudah memenuhi syarat yang sudah diminta oleh penerbit.  

Biasanya penerbit meminta naskah dalam bentuk hard copy atau draft buku kita. Mereka akan 

menerima draft buku kita melalui pos atau dikirim langsung ke penerbit. Penerbit akan menilai buku kita 

apakah layak untuk diterbikan atau tidak. Penerbit akan memberitahukan anda  jika buku akan dicetak. 

Mereka akan memberikan perjanjian dengan anda mengenai penerbitan buku tersebut. Kemudian kita 

akan menerima pembayaran berganung dari perjanjian yang dibuat.  

 

Jenis-jenis buku  

Banyak buku yang dapat dijadikan sebagai sumber passive income. Pada saat ini memang penjualan 

buku best selller masih dipegang oleh buku-buku fiksi. Buku-buku bacaan seperti novel baik novel 

remaja, novel dewasa, kriminal, dan sejenisnya menjadi buku yang paling laku. Buku-buku jenis ini 

adalah buku yang berisi karangan dan cerita yang dikarang oleh si penulis.  

Adapu jenis-jenis buku adalah seperti dibawah ini. 

1. Buku ajar atau buku referensi  

Buku ini adalah buku yang digunakan dalam kegiatan belajar dan mengajar baik dari  tingkat 

sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Buku ini menjadi pedoman guru untuk mengajari ilmu 

bagi siswanya atau bahan bacaan bagi siswa untuk dipelajari.  

2. Buku tutorial  



Buku yang berisi tentang bagaimana dalam mengerjakan sesuatu. Kebanyakan buku ini adalah 

buku komputer yang mengajrkan bagaimana kita menggunakan suatu software. Banyak orang 

yang tidak memahami software   

3. Kamus  

Kamus adalah Buku yang berisi dari dari istilah-istilah dalam bidang tertentu atau dalam habasa 

tertentu.   Kamus bahasa adalah kamus yang berisi terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain. 

Contoh, kamus bahasa Inggris Indonesia adalah kamus yang berisi terjemahan bahasa Inggris ke 

Bahasa Indonesia.  

4. Buku Fiksi  

Buku berisi fiksi atau karangan seorang penulis seperti cerita pendek (cerpen), cerita 

bersambung (cerbung), novel dan roman. Umunya buku-buku ini menjadi laruis jika ceritanya 

menarik bagi peminat buku fiksi.  

 

Menerjemahkan Buku  

Tidak semua buku ditulis dalam bahasa Indonesia adalah buku karangan orang Indonesia. Banyak buku 

referensi, buku ajar, maupun buku fiksi berasal dari luar negeri. Karena buku ajar maupun buku bacaan 

dari luar mempunyai kualitas yang lebih baik daripada buku ajar yang ada di Indonesia. Banyak penerbit 

menilai buku-buku luar negeri masih lebih baik daripada buku dalam negeri karena ditulis oleh ahlinya. 

Banyak professor terkenal Luar negeri yang menulis buku dalam lembaran yang tebal sekali yang tidak 

ada tandingannya di dal negeri 

 

Hanya saja bahasa yang berbeda menjadi kendala bagi mahasisiwa atau bahkan dosen itu sendiri untuk 

mencerna pelajaran dalam buku ersebut. Untuk memudahkan bacaan maka perusahaan penerbit 

menerjemahkan buku tersebut ke dalam bahasa Indonesia.  

Kadang penerbit juga harus memperhitungkan apakah buku ersebut akan laku dipasaran. Sebab buku 

yang laku di luar negeri belum tentu menjadi laku didalam negeri  

Karenanya penerbit mencoba terlebih dahulu untuk menerjemahkan separuh dari buku tersebut. Jika 

jilid pertama atau separuh buku tersebut diminati maka penerbit akan menerjemahkan sisanya lagi.  

Menerjemahkan tidak sama dengan menulis. Sebab menerjemahkan hanya merubah kalimat bahasa 

asing ke bahasa Indonesia saja. Tidak ada bagian yang ditambahkan dan tidak pula dikurangkan. 

Penerjemah hanya mengganti kata dan mengatur tata letak kata sesuai dengan tata bahasa Indonesia. 

Hal ini agar buku yang diterjemahkan bisa dimnegeri dalam bahasa Indonesia. Penulis melihat ada 

beberapa buku bahkan buku best seller yang hasil terjemahannya tidak baik dan bukunya menjadi sulit 

untuk dimengerti. 

Pekerjaan ini selain membutuhkan kemampuan bahasa asing dan bahasa Indonesia namun perlu juga 

mengetahui bidang buku yang akan diterjemahkan. Misalnya, seorang sarjana ekonomi sebakinya hanya 

menerjemahkan bacaan yang menyangkut ekonomi saja.  

Pekerjaan menerjemahkan idak memberikan passive income karena penerjemah akan dibayar ketika 

selesai mengerjakan penerjemahannya saja. Passive income masih tetap diberikan pada pengarang buku 

yang bukunya diterjemahkan.  

 



Susahnya menjadi penulis  

Mungkin ceria mengenai kehebatan seseorang penulis dalam menerima passive income sudah kita 

utarakan namun semestinya halitu idak menjadikan kita  terlena. Sebaliknya kita juga tidak perlu 

menjadi putus asa untuk tidak menjadi penulis. Ada juga penulis yang tidak terkenal menghasilkan 

juatan rupiah dari puluhan bukunya. Jadi kalau kita tekuni, menulis bisa mendatangkan pasive income. 

Penulis Habiburraham As Shirazzy dengan novelnya berhasil memperoleh uang 1 Milyar dari bukunya 

serta royalti film.  

Menulis bukan pekerjaan yang langsung dibayar tidak seperti bekerja. Ketika penulis berhenti bekerja 

maka ia tidak akan mendapatkan uang. Bahkan ketika ia menulispun belum tentu ada pembayaran dari 

penerbit. Penerbi akan membayar uang ketika buku sudah dicetak biasanya hal itu akan membutuhkan 

waktu setidaknya enam bulan. Bagi penulis yang belum terkenal menunggu enam bulan adalah sesuatu 

yang tidak mengenakkan.  

Untung saja para penulis kebanyakan mempunyai pekerjaan. Kebanyakan dosen menulis buku juga 

terutama buku bahan ajar. Sebelum mereka menerima pembayaran mereka teap akan mendapakan 

penghasilan dari mengajar atau meneliti dari proyek peneliian.    

Profesi penulis memang masih dipandang sebelah maa dan belum masih jarang yang berprofesi sebagai 

penulis an sich karena memang penulis belum bisa dijadikan sumber penghasilan utama.  
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