
DETIK-DETIK LUNAS HUTANG 

Jalan Hijrah Tak Pernah Mudah  

Banyak orang sering mengutuk ketidak beruntungannya, 

sering marah, dan menyalahkan kondisi kebangkrutannya. 

Tapi ketahuilah, bisa jadi proses kebangkrutan kita adalah 

do’a-do’a kita yang terjawab. 

Tahun 2014 adalah tahun puncak karir saya di dunia 

perbankan. Saat posisi saya sedang berada di titik tertinggi 

dalam sebuah bank, saya memutuskan resign. 

Bodoh...Naif...Tidak tahu diuntung... 

 

Saya tepiskan semua cemoohan orang di sekeliling saya. 

Banyak yang tidak bisa menerima pemikiran saya karena 

posisi direktur merupakan impian orang berkarir di 

perbankan; kenapa mesti dilepaskan? 

Tekad saya sudah bulat. Saya harus meninggalkan pekerjaan 

saya. Saya tidak memakai logika manusia yang terbatas. 

Saya pakai logika iman saja. Alloh Maha Kaya. Alloh Maha 

Pemelihara hamba-Nya. 

Alhamdulillah saya masih punya usaha bimbingan belajar, 



jamur, mie ayam bakso, serta menjadi dosen di beberapa 

perguruan tinggi cukup bagi kami sekeluarga untuk 

menyambung hidup. Bukan kemapanan sebagai direktur 

bank yang saya buru, tapi ridho Alloh dan ketenangan hidup. 

 

Namun, Alloh Azza wa Jalla tentu ingin agar diri kita 

menjadi seorang hamba yang bersih dari dosa semaksimal 

mungkin. Ketika Alloh memperhatikan dan mengasihi 

seorang hamba, Alloh pasti akan mengujinya. Maka, proses 

detox pembersihan harta riba pun dimulai. Usaha saya ditipu 

orang, uang saya dibawa kabur relasi, dan saya mendapatkan 

fitnah. Akumulasi dari semua proses detox tersebut, seluruh 

harta saya habis, yang terdiri dari : 

• 2 buah rumah 

• 3 buah mobil 

• 2 bidang tanah kosong 

• Saham di bank 

Total aset yang terjual sampai Rp 2 Milyar sedangkan hutang 

masih ada Rp 1,2 Milyar dengan kondisi sudah bangkrut. 

Tidak ada lagi aset yang bisa dijual. 



Dalam kondisi yang berada di titik nadir tersebut, tiap hari 

orang datang menagih hutang, sampai-sampai diancam akan 

dilaporkan ke polisi dan puncaknya pada tanggal 3 Desember 

2018 saya harus merasakan tinggal di “hotel prodeo/LP”. 

Sebelum masuk di LP, tiap hari saya menerima tekanan, HP 

berbunyi pasti temanya menagih hutang, kedatangan tamu 

keperluannya menagih hutang. Teman- teman yang tadinya 

akrab, langsung menjauh. 

Alhamdulillah, di saat-saat berada pada titik nadir, istri saya 

selalu berada di samping saya dengan sabar, dia tak pernah 

lepas memberikan support. Begitupun dengan keluarga saya 

yang bisa mengerti kondisi saya. Mereka memberikan 

dukungan, doa, dan semangat agar badai ini segera berlalu. 



CHAPTER 1 

5 Support System 

Di semua kondisi, baik kita dalam kondisi usaha lancar ataupun terpuruk, kita 

membutuhkan support system yang selalu mendukung kita, karena semua yang 

dilakukan oleh support system ini akan berdampak positif pada kondisi kita. Ada 5 

(lima) support system yang harus kita miliki, yaitu : 

 

1. Keluarga 

 

Dibalik kesuksesan seorang laki-laki pasti ada keluarga yang kuat yang selalu 

mendukungnya. Sebuah rumus baku, bahwa kesuksesan pasti dimulai dari keluarga 

dulu. keharmonisan keluarga akan membawa pada kesuksesan. 

Pada saat kita dalam kondisi terpuruk dan bangkrut, maka support yang kita 

butuhkan pertama dan terutama adalah dimulai dari pasangan kita, yaitu istri atau 

suami. Kalau hal ini tidak dikelola dengan baik, akan berakibat pada perceraian. 

Dalam berbagai kasus yang sering saya tangani, banyak sekali perceraian yang 

awalnya karena utang, kemudian panik tidak tahu mulai dari mana 

menyelesaikannya. 

Awalnya suami-istri saling menyalahkan. Suami menyalahkan istri karena tidak bisa 

mengelola keuangan dengan baik, boros, bergaya hidup sosialita, dan lain-lain; 

sedangkan istri menyalahkan suami karena boros, usaha tidak bisa menghasilkan 

uang banyak, sampai menyinggung ke masalah perilaku yang buruk seperti main 

perempuan dan lain-lain. 

Dari data yang ada di beberapa kabupaten / kota diambil dari situs Pengadilan Agama 

masing-masing kabupaten menunjukkan data factor-factor penyebab perceraian 

adalah: 

‐ Utang hampir mendominasi di kisaran 70% 

‐ Medsos 

‐ Reuni 



‐ Penyebab lain (KDRT, beda keyakinan dll) 

Secara kodrat wanita diberi kelebihan untuk berbicara (cerewet) dimana dalam satu 

hari wanita diberi oleh Alloh quota berbicara sekitar 14.000 kata. Sedangkan laki-

laki hanya sekitar 8.000 kata, kurang lebih separuhnya wanita. 

Laki-laki secara umum bekerja dan menggunakan kata-kata mulai dari pagi hari 

hingga sore atau bahkan malam hari. Terlebih lagi jika profesinya adalah seorang 

guru, dai atau sales, dimana kata-katanya habis untuk aktivitas pekerjaannya. 

Sesampainya di rumah, quota bicaranya sudah mencapai titik nol, sehingga di rumah 

laki-laki jadi pendiam. Sementara wanita atau istri, secara umum di rumah 

melakukan aktivitas mengatur rumah tangga serta mengurus anak. Begitu anak 

berada di sekolah selama seharian penuh, maka kata-katanya tidak keluar sehingga 

quota bicara istri masih tersisa banyak sekali. 

Apabila sore atau malam tiba, quota istri masih ribuan kata sedangkan quota suami 

sudah habis. Maka yang terjadi, seorang istri akan berbicara terus nyaris tanpa jeda, 

sementara sang suami hanya bisa diam terpaku. Dan di sinilah awal keributan ala 

suami-istri muncul, sehingga saling pengertian antara suami dan istri sangat penting 

untuk menghindari keributan-keributan kecil di keluarga yang bisa berimbas pada 

keributan besar. 

Sang istri biasanya akan berkata, “Kok ayah diam ajasih?!? Ngomong dong. Bunda 

kan butuh tanggapan ayah...” Dan saat sang suami menanggapi dengan bahasa tubuh 

melengos atau menghindar, sang istri semakin mencecar dengan berondongan kata 

yang meluncur bak peluru dari senapan otomatis. 

Setelah kita mengetahui hal tersebut, jadi kita harapkan bagi para suami apabila 

menjumpai istrinya sedang rewel maka harap maklum karena memang kuota bicara 

mereka lebih dibanding kita. Dan bagi wanita juga harap maklum apabila suami di 

ajak ngobrol seperti tidak nyambung karena keterbatasan kuota bicara mereka. Hidup 

akan jadi semakin indah apabila kita saling memahami masing- masing suami dan 

istri. 

Beberapa hal yang harus diingat dalam konsep rumah tangga atau jodoh, dalam 

konsep ini ALLOH menyatukan suami istri berbeda secara ekstrim untuk saling 

melengkapi. 



Misalnya seorang suami pendiam, maka akan dapat istri cerewet, suami hobinya 

pergi atau jalan-jalan akan dapat istri yang senang di rumah saja, suami yang 

cenderung semrawut atau tidak bisa rapi, biasa menaruh barang sembarang, akan 

mendapat jodoh istri yang teliti dimana segala sesuatunya teratur serta rapi dan lain-

lain. Sehingga dengan perbedaan ini diharapkan suami istri ibarat seperti Mur dan 

Baut saling melengkapi, menguatkan dan mengingatkan satu sama lain. 

Ada beberapa penghambat rizki kaitannya dengan keharmonisan suami-istri 

terutama masalah keridhoan dari istri terhadap usaha suami. Banyak istri yang tidak 

mendoakan usaha suami karena khawatir dan takut apabila usaha suami maju dan 

sukses, maka suami akan menambah istri, sehingga do’anya tidak lepas atau sama 

sekali tidak mendo’akan. Atau apabila istri yang membuka usaha, sering belum 

mendapat restu dari suami sehingga usaha yang dijalankan ada kendalanya. Maka 

keridhoan dari suami dan istri, di sini adalah syarat mutlak suksesnya suatu usaha. 

 

 

CHAPTER 2 

Ikhtiar Langit 

Saya yakin, tidak ada orang yang tidak pernah memiliki utang. Semua orang pasti 

punya pengalaman berutang, baik besar maupun kecil. Utang menjadi persoalan 

umum yang jamak terjadi pada siapa pun. 

Dan tentu saja setiap orang ingin persoalan utangnya lekas selesai. 

Pada hakikatnya, utang, seperti yang pernah disabdakan oleh Rosululloh Shollallohu 

‘Alaihi Wasallam adalah kehinaan di siang hari dan kesengsaraan di malam hari. 

Cara setiap orang menyelesaikan masalah utangnya berbeda-beda. Menyelesaikan 

utang bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu iman dan strategi. 

Mari kita coba urai dari yang pertama, yaitu tentang iman. Bicara iman, berarti kita 

akan belajar lebih banyak tentang ikhtiar langit. 

Mengapa Utang Harus Segera Dilunasi? 



 

a. Jiwanya masih menggantung hingga utangnya lunas. 

b. Akan menyusahkan dirinya di akhirat kelak. 

c. Diberi status sebagai pencuri jika berniat tidak ingin mengembalikan utang. 

d. Dosa utang tidak akan terampuni walaupun mati syahid. 

 

Dari berbagai kajian diatas, melunasi utang adalah sesuatu yang harus disegerakan 

selain menikah dan mengurus jenazah. 

 

 

Solusi Langit / Ikhtiar Langit 

Kata solusi langit / ikhtiar langit memiliki magnet yang sangat kuat untuk mengajak 

orang kembali kepada Alloh Subhanahu Wa Ta’ala. Solusi langit merupakan solusi- 

solusi yang bisa kita lakukan untuk segera terbebas dari utang dengan cara melakukan 

ibadah-ibadah yang sesuai dengan syariat Islam. 

Menghadapi utang yang menumpuk sangat berat, banyak orang ingin melakukan 

seperti bunuh diri, jual organ tubuh seperti ginjal, sampai dengan perceraian. Dan 

utang menumpuk bisa juga sebagai wujud ujian Alloh, seperti firman Alloh Ta’ala 

dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 155: 

 

 

CHAPTER 3 

Strategi Bebas Utang 

Menyelesaikan utang adalah masalah mental. Banyak sekali utang yang tidak selesai 

atau bertambah nominalnya karena mental yang belum siap menghadapi kenyataan, 

belum siap menghadapi kolektor, belum siap digunjing tetangga dan belum siap 

kelihatan miskin. 

Bertolak dari persoalan tersebut, menyelesaikan masalah utang dibutuhkan iman 

(menata hati dan meminta pertolongan Alloh) dan strategi dunia (cara-cara yang 

dilakukan untuk segera terbebas dari utang). Setelah di bab sebelumnya kita 

membahas ilmu langitnya, maka pada bab ini kita konsentrasi ilmu buminya, solusi 



dunianya. 

Berikut adalah urut-urutan tekanan yang akan muncul sesuai dengan urutan kerasnya 

penagihan dari kreditur (pemberi pinjaman) : 

 

 

1. Rentenir 

 

Rentenir atau lintah darat umum dijumpai di setiap wilayah. Jika berhadapan 

dengan yang ini, mereka adalah si raja tega; sudah menarik bunga tinggi, 

penagihan juga sering membawa preman dan mereka tidak segan-segan 

menunggu kita jualan, lalu langsung mengambil omzet kita. 

 

2. Pinjaman Online 

Saat ini pinjaman online atau fintech sangat marak, mereka bisa menawarkan 

di playstore, FB Ads, sms dan penawaran langsung ke calon nasabah. 

Kebanyakan sasaran mereka adalah mahasiswa, pekerja pabrik, ibu rumah 

tangga. Ada beberapa modus yang mereka lakukan yaitu : 

 

3. Leasing 

Finance dalam penagihannya, juga lumayan keras. Mereka akan berusaha 

menarik kendaraan pada saat kita terlambat dua kali angsuran. Mereka 

sekarang rata-rata menggunakan jasa pihak ke-3 yang didukung oleh beberapa 

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau organisasi kepemudaan yang 

digunakan oleh oknum tertentu untuk menarik kendaraan. 

 

4. Bank 

5. Koperasi 

6. Teman 

7. Keluarga 

 

 

 



CHAPTER 4 

Kesalahan-Kesalahan Yang Umum Dilakukan Dalam Menyikapi Kredit 

 

Di zaman modern seperti sekarang ini, kredit seolah sudah menjadi bagian dari hidup kita 

bahkan bagi sebagian orang sudah menjadi bagian dari gaya hidup; meski tentu saja, itu bukan 

sesuatu hal yang bisa dikatakan baik. Bertransaksi secara kontan jauh lebih menyenangkan dan 

membuat nyaman. Namun, karena hal ini menjadi persoalan yang jamak terjadi di masyarakat, 

alangkah baiknya jika kita memberi solusi atau pencerahan bagaimana sebaiknya menyikapi 

kredit. Berikut ini akan saya jelaskan 9 (sembilan) kesalahan yang umum dilakukan dalam 

menyikapi kredit : 

 

1. Menuhankan Kolektabilitas Lancar / Sistem Informasi Layanan Konsumen (SILK) 

 

Banyak orang yang apabila terlambat angsuran, begitu pihak bank mengatakan bahwa, 

“Apabila Anda terlambat, maka BI Checking Anda akan jelek, sehingga Anda tidak bisa utang 

di mana-mana lagi, Anda akan diblacklist BI,” dan ungkapan-ungkapan yang sejenis, biasanya 

mereka akan menyarankan Anda untuk hunting pinjaman ke saudara, teman, orang tua, sampai 

menyarankan untuk menggadai-kan motor atau mobil. Dan pihak bank / leasing biasanya sudah 

punya relasi yang menerima gadai motor atau mobil tersebut. 

 

Kalau hal ini Anda lakukan, yang akan terjadi Anda kena debt trap (jebakan utang). Utang 

Anda akan bertambah. Jadi, apapun kondisinya, jangan kita begitu ketakutan apabila pihak 

bank / leasing mempengaruhi Anda untuk membayar karena kolektabilitas merah alias jelek. 

Mari kita sama-sama berpikir, untuk apa kolektabilitas bagus tapi kita sudah tidak berniat utang 

lagi? Katakan, ”Tidak!” pada penambahan utang. 

 

Pada saat saya mengisi acara-acara seminar, saya sering bertanya ke peserta, “Sebenarnya yang 

kita cari itu menyelamatkan bisnis atau menyelamatkan kredit?” Rata-rata peserta akan 

berharap dua-duanya harus selamat. Memang itu idealnya, tapi kenyataan hidup sering tidak 

ideal dan kita dituntut harus memilih. Ini memang pilihan sulit, tapi harus dipilih. Kebanyakan 

dari kita akan fokus menyelamatkan kredit karena takut pada teror debt collector, sehingga 

uang yang ada biasanya disetorkan ke bank / leasing. Sejak awal sebenarnya kita sudah tahu, 

bahwa uang itu sedianya adalah uang modal / usaha, tetapi tetap saja kita dahulukan bank / 

leasing. Padahal, jika itu terus kita lakukan, maka akan kontraproduktif. 



Coba kita bayangkan, setiap kita menyetor angsuran dari uang modal, mau kuat sampai kapan 

usaha kita? Apakah kredit selamat? Akhirnya kita kena kredit macet juga, kan? Akibatnya 

modal berkurang terus sehingga usaha tutup; yang terjadi adalah kredit tidak selamat, bisnis / 

usaha juga tidak selamat / bangkrut. Jadi, dalam kondisi seperti ini pilihannya adalah mari kita 

selamatkan bisnis dulu. Apabila bisnis selamat, maka kredit bisa kita selamatkan juga. Strategi 

yang jitu, kan? Ibarat kata pepatah Barat, ”One shoot, two killed”; dengan satu kali tembakan, 

dua yang terbunuh (selesai). “Sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui,” kata pepatah 

Melayu.  

 

Memang dalam kondisi seperti ini, kita harus egois. Jika kita bepergian menggunakan pesawat 

terbang, sebelum pesawat take off, pramugari akan menerangkan tentang pola penyelamatan 

dalam kondisi darurat. Pramugari akan meminta Anda mengambil pelampung terlebih dahulu, 

baru menolong anak / istri Anda. Seandainya kita menolong anak dulu, yang terjadi anak 

mungkin tidak selamat dan kita juga tidak selamat. Hidup itu pilihan. Jadi pilihan 

menyelamatkan bisnis dulu adalah mutlak, baru kita memikirkan menyelamatkan kredit. 


