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SELAMAT BERKARYA MELALUI JURNAL 
MUSLIMAH INI....
Assalamu’alaikum wr wb Mbak dan Bunda semua...

Alhamdulillah, dengan izin Allah buku ini dapat hadir di tangan para muslimah kece 
nan produktif ini.

Saya sebagai penulis berharap Jurnal ini mampu melejitkan produktifitas kita 
sebagai muslimah untuk menyongsong kemajuan peradaban. Dan berharap, kita 
adalah bagian dari kemajuan peradaban itu, melalui karya kita, peran suami dan 
anak-anak kita bahkan hingga keturunan kita selanjutnya, aamiin.

Semoga panduan ini dapat mengoptimalkan saudari – saudari Muslimah yang ingin 
menggunakan jurnal ini. Jika masih ada yang ingin didiskusikan Facebook Page 
bertajuk Jurnal Muslimah Produktif insya Allah bisa menjadi sarana kita 
berkomunikasi.



MENYUSUN LIFE MAP

Life Map atau peta hidup sebaiknya kita miliki untuk memandu peran – peran yang 
ingin kita jalani sepanjang hidup kita nanti. Di jurnal ini, telah disiapkan sebuah 
contoh life map lebih tepatnya Life Map penulis Jurnal yang masih mungkin berubah 
memang tahapannya tapi setidaknya bisa kita susun dan rencanakan sebaik mungkin.

Tahapan awal adalah tentukan saat meninggal nanti Anda ingin dikenang seperti 
apa? Misi utama kita sudah jelas yaitu beribadah kepada Allah dan ingin masuk ke 
surga-Nya. Namun misi spesifik diri Anda, hanya Anda yang bisa menilai lebih 
mendalam. Setelah memiliki tujuan hidup yang jelas, tarik mundur waktunya. 

Tidak ada patokan yang baku setiap berapa tahun target per target harus tercapai 
yang penting Anda pastikan setiap langkah mulai hari ini semua terfokus mengarah 
pada tujuan hidup dan misi utama menjadi hamba terbaik dan khalifah di muka 
bumi.





MENYUSUN TARGET TAHUNAN
Target Tahunan adalah turunan dari rancangan Life Map kita. Ada beberapa aspek 
yang patut kita rencanakan, diantaranya dapat dilihat di template di bawah ini.

Jangan lupa prinsip SMART saat mengisi target tersebut.

S = Spesific

M = Measurable

A = Achievable

R = Relevant

T = Timely



MENYUSUN TARGET BULANAN
Target Bulanan adalah turunan dari rancangan Target Tahunan kita.

Pastikan target setiap bulan mampu menunjang target kita setahun 

ke depan.



MENYUSUN AGENDA HARIAN

Walaupun kita selalu fleksibel dalam menggunakan 
waktu kita setiap harinya, namun sebagian orang akan 
sangat terbantu dengan agenda harian. Sebaiknya 
ditulis dengan pensil sehingga bisa dihapus saat ada 
rutinitas yang harus bertukar jadwal.

Penulis biasanya menuliskan agenda harian rutin di 
weekday kemudian diberi tanda garis miring di 
sampingnya untuk agenda pengganti saat weekend.



MENYUSUN TARGET BULAN INI

Bagian ini sebagai pengingat target bulanan 
sekaligus space untuk mengisi catatan penting dan 
target lainnya yang ingin dicapai bulan ini.



DAILY PLANNER

Sebagai salah satu prinsip #emakirit  maka, 
agenda ini disusun tanpa hari, namun tetap ada 
tanggal untuk mengisi daily planner.

Bagaimana cara menggunakannya?

Isi space kosong di bagian atas untuk menulis 
hari, sesuaikan dengan tanggal 1. misalnya 
Januari ini tepat pada hari Minggu atau Ahad, 
maka isikan Ahad, Senin dst pada space kosong 
di atas tanggal.



DAILY CHECKLIST

Pada bagian ini, kita dapat mengisi checklist 
amalan harian yang biasa kita lakukan. Karena 
memang ditujukan untuk muslimah, maka amalan 
yang dilakukan adalah khas muslimah dan bunda 
sebagai manajer keluarga 

Setiap bulan, disediakan 5 minggu untuk mengisi 
checklist tersebut.



CATATAN PEMASUKAN

Di bagian ini kita bisa memasukkan Tujuan 
Keuangan bulan ini. Dan mengisi sumber –sumber 
pendapatan keluarga atau pribadi.

No dan tanggal diisi sesuai kondisi masing-masing. 
Saran dari Penulis, jika menerima gaji di akhir 
bulan masukkan sebagai pemasukan bulan 
berikutnya. Misalnya: Gaji diterima tanggal 25 
atau 28 bulan Januari, namun karena itu pasti 
digunakan untuk bulan Februari maka bisa 
dimasukkan di pemasukan bulan Februari.

Keterangan diisi dengan sumber pendapatan itu 
seperti gaji, pendapatan bisnis online, dll.



CATATAN PENGELUARAN
Di bagian ini kita bisa memasukkan detail 
pengeluaran keluarga atau pribadi.

No dan tanggal diisi sesuai waktu biaya tersebut 
dibayarkan dan dimasukkan ke bulan berlakunya. 
Misalnya, SPP anak bulan Februari dibayarkan 
tanggal 30 Jan maka sebaiknya tetap dicatat di 
catatan pengeluaran bulan Feb.

Keterangan sebaiknya ditambahkan jenis pos sesuai 
Catatan Keuangan Keluarga. Misalnya, belanja 
HomeCare – beri keterangan Belanja Bulanan. 
Sehingga saat memindahkan ke Laporan atau 
Catatan Keuangan Keluarga tidak bingung dengan 
pos-pos yang ada.



CATATAN KEUANGAN KELUARGA

Pada bagian ini, setiap bulan keluarga kita akan 
mengetahui “video perputaran uang” dari jumlah 
pemasukan dan detail pos pengeluaran.

Isikan anggaran pada akhir bulan sebelumnya dan 
masukkan angka aktual di akhir bulan berjalan 
sehingga akan terlihat seberapa banyak selisih 
surplus atau defisit di masing-masing pos.



EVALUASI AKHIR TAHUN
Pada bagian ini kita akan merefleksikan apa saja yang 
telah kita lakukan setahun ke belakang. Ada 8 aspek yang 
bisa dievaluasi yaitu:

1. Spiritual

2. Keluarga

3. Personal growth

4. Sosial

5. Karir/Bisnis

6. Komunitas/masyarakat

7. Kesehatan

8. Leisure / Hiburan 



BONUS....

CHECKLIST MUSLIMAH PRODUKTIF

TEMPLATE LIFE MAP

TEMPLATE CATATAN KEUANGAN KELUARGA


