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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan kehendak Allah bagi umat-Nya untuk hidup dalam 

kemerdekaan finansial. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap murid mengerti bahwa hutang dapat menyebabkan seseorang 

mengalami jerat finansial. 

2. Setiap murid mengerti langkah-langkah untuk mengalami kemerdekaan 

finansial. 

3. Setiap murid hidup dalam kemerdekaan finansial. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi  

 

Materi Pelajaran 

 

1. Akibat jerat hutang 

2. Tahap-tahap jerat hutang 

3. Menghindari jerat hutang 

4. Lepas dari jerat dan mengalami kemerdekaan finansial 

 

Pendalaman 

 

Siswa menjawab pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan mengisi 

checklist. 
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ebagai murid SOM, Saudara sedang dipersiapkan untuk melayani Tuhan.  Sebagai 

seorang pelayan Tuhan yang menjadi contoh bagi orang lain, alangkah baiknya 

jika Saudara tidak dipusingkan karena jerat keuangan yang Saudara alami.  Oleh 

sebab ini lewat pelajaran ini Saudara akan belajar untuk mengalami kemerdekaan finansial. 

A. Akibat Jerat Hutang  

Hutang sangat berpotensi menjadi jerat yang berbahaya bagi keuangan kita. 

1. Firman Tuhan tentang Hutang 

Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling 
mengasihi. (Roma 13:8) 

Firman Tuhan tidak menganjurkan kita untuk berhutang. Itu sebabnya kalau tidak 

terpaksa dan kalau tidak mendapatkan rhema secara khusus, janganlah berhutang. 

Mengapa Firman Tuhan tidak menganjurkan kita untuk berhutang?  Hutang bukan 

dosa, karena dalam Ulangan 28:12 Tuhan berjanji kepada bangsa Israel, “Engkau 

akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak 

meminta pinjaman.” Kalau Tuhan berjanji bahwa umat-Nya akan memberi 

pinjaman, itu berarti Tuhan tidak mungkin menyuruh umat-Nya melakukan 

sesuatu yang membuat orang lain berdosa. 

Memang hutang bukan dosa, tetapi hutang berpotensi menjadi jerat yang 

berbahaya.   

2. Bahaya Jerat Hutang 

Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia, dan nyanyian olok-olok 
serta sindiran ini: Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan 
miliknya – berapa lama lagi? – dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian.  
Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan 
akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang 
rampasan bagi mereka? (Habakuk 2:6-7) 

Ayat 6 berbicara tentang orang-orang yang menyimpan sesuatu yang bukan 

miliknya sendiri.  Dengan cara apa?  Berhutang!  Itu sebabnya di ayat 7, hutang 

tersebut bisa menjadi jerat yang menggigit dan mengejutkan mereka, bahkan 

menjadikan mereka barang rampasan. 

S 
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a. Hutang bisa membawa bencana keuangan yang dahsyat 

Jangan sampai kita membeli barang-barang yang tidak sungguh-sungguh kita 

butuhkan, menggunakan uang yang sebenarnya tidak kita miliki, untuk 

membuat terkesan orang yang tidak kita kenal.  Apalagi jika pembelian 

tersebut dilakukan dengan berhutang.  Sadarilah bahwa dengan cara demikian 

Saudara sudah memasuki jerat hutang yang sangat berbahaya, sebab hutang 

itu suatu saat pasti akan membawa bencana keuangan yang dahsyat. 

b. Hutang bisa membuat kita jadi rampasan 

Banyak orang yang terkejut karena hutangnya menjadi berlipat kali ganda 

dengan dahsyat dan menenggelamkan keuangannya.  Banyak orang yang 

sudah mengalami sendiri ketika rumahnya, mobilnya, barang-barang 

dagangannya menjadi barang rampasan penagih hutang. 

c. Hutang bisa menjadi beban emosi yang berat 

Orang yang terjerat hutang sering khawatir, sukar tidur, banyak pikiran.  Ini 

akan menyedot energi kita, kreativitas kita, dan sukacita kita, sehingga kita 

tidak bisa hidup maksimal menikmati anugerah Tuhan dalam hidup kita. 

d. Hutang bisa merampas kemerdekaan kita 

Seharusnya kita bisa jadi saluran berkat bagi orang lain, tetapi karena hutang, 

maka kita jadi terbatas.  Jerat hutang membuat kita tidak leluasa 

mempergunakan uang yang ada pada kita, karena pendapatan yang kita 

terima “dirampas” untuk membayar hutang. 

Inilah yang menjadi alasan mengapa Firman Tuhan tidak menganjurkan kita untuk 

berhutang.  Sebab kalau kita tidak hati-hati, maka kita bisa jatuh dalam jerat 

hutang yang sangat berbahaya. 

B. Tahap-tahap Jerat Hutang 

1. Pengeluaran Lebih Besar daripada Pemasukan 

Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan, orang yang gemar kepada 
minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. (Amsal 21:17) 

Gaya hidup yang berlebihan awalnya memang menyenangkan, tetapi pada 

akhirnya membuat kekurangan.  Apalagi kalau sampai kita sudah terbiasa di 

sebuah standar gaya hidup tertentu dan kemudian pemasukan kita mengalami 

penurunan di bawah standar gaya hidup kita tersebut.  Kalau sampai kita gagal 

menyesuaikan gaya hidup kita dengan pemasukan kita yang sekarang ini, maka itu 
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adalah awal kita membuka diri terhadap jerat hutang mulai masuk dan menguasai 

hidup kita. 

Berhati-hatilah ketika pengeluaran sudah sama besar dengan pemasukan. Ini 

adalah batas yang sangat menentukan.  Kalau sampai melanggar batas itu, yaitu 

pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan, maka ini adalah awal jerat hutang. 

2. Hidup dari Hutang 

Kalau tahap pertama terus kita terobos, maka kita akan sampai di tahap kedua, 

yaitu jerat hutang semakin mencengkeram hidup kita.  Awalnya pengeluaran lebih 

besar dari pemasukan, akan tetapi untuk sementara mungkin masih aman, sebab 

kita masih punya tabungan untuk membiayai minus tersebut.  Akan tetapi lama 

kelamaan tabungan semakin menipis, bahkan akhirnya habis.  Kalau sudah seperti 

ini, maka mau tidak mau kita akan hidup dari hutang. 

Mengapa ada orang yang hidup dari hutang? 

a. Karena kurang mencukupkan diri dari apa yang ada, sehingga mengambil 

penghasilan masa depan dengan cara berhutang. 

b. Karena beranggapan bahwa pasti bisa membayar hutang tersebut, entah 

bagaimana caranya. 

c. Karena hutang kecil yang tidak diselesaikan akan membawa kepada hutang 

yang lebih besar dan akhirnya menjadi sangat besar.  

3. Meminimalkan Pembayaran Hutang 

Beberapa orang mulai meminimalkan pembayaran hutangnya, dengan cara  

a. Terlambat atau menunda pembayaran hutang, sehingga bunga hutang 

bertambah. 

b. Hanya membayar tagihan minimum kartu kredit, sehingga tagihan selebihnya 

terkena bunga. 

c. Hanya membayar bunganya saja, artinya pokok hutangnya belum 

terbayarkan. 

4. Terperangkap dalam Jerat Hutang Sepenuhnya 

Pada tahap ini keempat jerat hutang akan bekerja sepenuhnya: bencana keuangan 

terjadi, kita menjadi rampasan, kita menanggung beban emosional yang sangat 

berat, dan kemerdekaan kita dirampas habis-habisan. 
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Jerat hutang seperti penyakit kanker, semakin cepat kita mendeteksinya dan 

semakin cepat kita sungguh-sungguh menanganinya, maka semakin mudah kita 

mengatasinya.  Tetapi kalau kita menunggu sampai stadium akhir, maka 

dibutuhkan penanganan yang sangat serius, bahkan dibutuhkan mukjizat secara 

khusus, untuk mengaatasinya.  Karenanya sebelum terlambat, kita perlu 

mengetahui keadaan keuangan kita, jangan sampai kita masuk jerat hutang pada 

tahap yang mengkhawatirkan. 

C. Menghindari Jerat Hutang 

1. Memiliki Perencanaan dan Disiplin 

Buatlah perencanaan pengeluaran Saudara, sesuaikan dengan besarnya 

pemasukan.  Banyak orang membelanjakan uangnya dengan impulsif (tanpa 

berpikir panjang) karena tidak mempunyai rencana tertulis atau anggaran.  

Kedisiplinan dalam membelanjakan uang sesuai rencana akan mencegah defisit 

karena ternyata pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. 

2. Mengatur Pengeluaran Keuangan Kita 

a. Mengeluarkan uang sesuai dengan kemampuan keuangan kita (Filipi 

4:11-12) 

Jangan berbelanja atau mengeluarkan uang di 

luar kemampuan keuangan kita, misalnya 

kredit rumah, mobil, sepeda motor, panci, 

HP, dll.; apalagi berbelanja dengan kartu 

kredit sampai melebihi kemampuan dalam 

membayar.  

b. Bersusah-susah dahulu bersenang-senang kemudian 

Kita harus mau ikat pinggang terlebih dahulu atau menunda keinginan demi 

kebahagiaan di kemudian hari karena sebagian dari penghasilan kita sisihkan.  

Sebagian penghasilan yang kita sisihkan itu dapat dikumpulkan untuk menjadi 

modal usaha, dan hasil dari usaha itu dapat digunakan untuk membiayai 

kebutuhan sesuai gaya hidup yang kita inginkan. 

c. Membatasi pengeluaran yang tidak perlu 

Ada banyak bentuk pengeluaran yang sebenarnya tidak perlu ada, contoh 

perayaan-perayaan, dll. 
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3. Membuat Cadangan Dana untuk Keperluan Darurat 

Kadang-kadang orang terpaksa membuat hutang karena mengalami keadaan 

darurat, seperti jatuh sakit, musibah, atau terkena PHK.  Adalah baik jika kita 

memiliki cadangan dana, sehingga pada saat ada kebutuhan mendadak kita tidak 

perlu berhutang. 

4. Jangan Mudah Menanggung Hutang Orang Lain (Amsal 17:18) 

Orang yang setuju untuk menjadi penanggung hutang orang lain dinilai Alkitab 

sebagai orang yang tidak berakal budi (Amsal 17:18).  Setiap kali kita 

menandatangani sebagai orang yang ikut menjamin, secara hukum kita ikut 

menanggung hutang orang lain.  Sama halnya seperti meminjam uang kemudian 

memberikannya kepada orang yang kita tanggung.  Kalau orang yang kita tanggung 

tidak bisa membayar, maka kita yang akan ditagih untuk bertanggung jawab 

membayarnya (Amsal 6:1-5).   

Seringkali kita menanggung hutang orang lain karena kasihan pada orang tersebut, 

tetapi waktu orang tersebut tidak bisa membayar maka kita akan terjerat akibat 

hutang orang tersebut.  Menjadi penanggung hutang boleh dilakukan jika jumlah 

yang kita tanggung sangat kecil dibandingkan kemampuan keuangan kita dan kita 

ikhlas untuk menggantinya seandainya orang yang kita tanggung tidak bisa 

membayar. 

D. Lepas dari Jerat dan Mengalami Kemerdekaan Finansial 

Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan apabila seseorang terlanjur 

terjerat dalam hutang, agar mengalami kemerdekaan finansial. 

1. Komitmen untuk Melunasi Hutang 

Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang 
berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai; rasa takut 
kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak 
menerima hormat. (Roma 13:7) 

Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih 
dan pemurah. (Mazmur 37:21) 

Kalau ingin bebas hutang dengan cara Tuhan, maka harus ada komitmen untuk 

melunasi hutang terlebih dahulu.  Ini harus menjadi sebuah tekad, keputusan dan 

komitmen yang kita ambil di hadapan Tuhan, yaitu “Saya akan melunasi semua 

hutang saya.” 
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Memang ada banyak cara lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan yang 

tidak sesuai dengan Firman Tuhan untuk bebas hutang.  Kalau kita memilih cara 

dunia untuk bebas dari hutang, bisa jadi memang kita bisa sungguh-sungguh bebas 

hutang di dunia ini.  Akan tetapi satu hal yang seringkali tidak kita sadari adalah 

bahwa Allah menilai hidup kita di dunia ini untuk menentukan kehidupan kekal 

kita nanti.   

Jangan sampai kita dinilai sebagai hamba yang tidak bertanggung jawab, apalagi 

sebagai orang fasik; sebab kalaupun kita masuk surga, ini akan menentukan upah 

yang akan kita terima dalam Kerajaan Surga.  Jangan sampai upah yang besar yang 

harusnya bisa kita terima, jadi terpotong sedemikian rupa, sehingga kita hanya 

menerima upah yang kecil. 

Itu sebabnya ambil keputusan untuk melunasi hutang!  Sekalipun sekarang belum 

mampu, yang penting kita tidak boleh lari dari tanggung jawab, dan mau sungguh-

sungguh melunasi hutang, maka Tuhan pasti menolong dan memberkati.  Kalau 

kita melakukan bagian kita, maka Allah juga akan melakukan bagian-Nya. 

2. Mengutamakan Tuhan 

Dalam mengatasi segala sesuatu kita harus melibatkan Tuhan.  Termasuk dalam 

upaya keluar dari jerat hutang kita pun harus melibatkan Tuhan.  Itu sebabnya kita 

harus memakai cara Tuhan, dengan mengutamakan Tuhan. 

Kalau kita mau menyelesaikan hutang dengan cara Tuhan, maka kita harus 

memastikan bahwa posisi keuangan kita benar di hadapan Tuhan.  Jangan sampai 

kita tidak mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, sehingga tingkap langit 

tertutup dan berkat tidak bisa tercurah, bahkan belalang pelahap terus bekerja 

menghabisi berkat kita. 

Justru saat kita mengembalikan persepuluhan, maka Tuhan akan mulai bekerja: 

Tuhan akan memberi hikmat, Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan 

mempertemukan kita dengan orang yang tepat, Tuhan akan memberi 

kesempatan yang baru.  Dengan cara Tuhan yang ajaib itu, maka Tuhan akan 

membawa kita mengalami transformasi keuangan yang luar biasa. 

Beberapa orang mengira, karena dalam keadaan berhutang maka ia bisa 

mengabaikan persepuluhan.  Ini adalah tindakan yang keliru.  Ketika Tuhan 

memerintahkan kita mengembalikan persepuluhan, maka sesungguhnya Tuhan 

sedang mengajar kita cara menyingkirkan kutuk dan penghalang berkat, sehingga 

tingkap langit bisa Tuhan bukakan dan berkat berkelimpahan bisa Tuhan curahkan 

atas hidup kita.  Kalau kita menahan persepuluhan, maka sesungguhnya kita 
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sedang merampok Tuhan dan menutup kesempatan bagi Tuhan bisa memberkati 

hidup kita.  Seharusnya bisa mengusir belalang pelahap, tetapi karena kita tidak 

mengembalikan persepuluhan, maka kita terus membuka celah sehingga belalang 

pelahap menghabisi berkat Tuhan atas hidup kita.  Seharusnya tingkap langit 

terbuka dan berkat berkelimpahan atas kita, tetapi karena tidak mengembalikan 

persepuluhan, maka kita jadi terpotong dari anugerah Tuhan dan kering dari 

berkat Tuhan. 

3.  Prioritaskan Pembayaran Hutang pada yang Berbunga Tinggi Terlebih 

Dahulu 

Ada hukum pelipatgandaan (bunga berbunga), ini sangat mengerikan khususnya 

kalau bunganya tinggi.  Jadi harus diusahakan untuk menyelesaikan hutang-hutang 

yang bunganya paling tinggi terlebih dahulu. 

4.  Prioritaskan Pembayaran Hutang pada yang Jumlahnya Kecil Terlebih 

Dahulu 

Lebih baik menyelesaikan hutang yang nilainya kecil-kecil terlebih dahulu, supaya 

bisa berkonsentrasi untuk menyelesaikan hutang yang besar pada satu atau dua 

pihak saja.  Ini lebih baik daripada kita berhadapan dengan banyak pihak dan 

dikejar-kejar oleh banyak orang. 

5.  Pangkas Semua Pengeluaran yang Bisa Dipangkas 

a. Tinggalkan Gaya Hidup yang Melebihi Kekuatan 

Kita harus belajar untuk menghadapi kenyataan bahwa kalau ingin lepas dari 

hutang, maka harus rela meninggalkan gaya hidup selama ini.  Dalam 

pemangkasan ini, pasti ada banyak pengorbanan, ada perasaan tidak nyaman 

karena mengubah kebiasaan. Tetapi itu adalah harga yang harus anda bayar 

untuk lepas dari hutang. 

b. Jual Aset untuk Meringankan atau Membayar Hutang  

Aset bisa berupa tanah, rumah, mobil, motor, emas, dsb.  Nanti di kemudian 

hari, kalau hutang sudah lunas dan diberkati Tuhan, maka aset itu bisa dimiliki 

kembali, bahkan dengan kualitas yang lebih bagus.  Tetapi pada saat itu nanti, 

situasi Anda berbeda dengan sekarang, Anda tidak memiliki semuanya itu 

dalam kondisi keuangan yang lemah, tetapi dalam posisi yang kokoh. 
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c. Sebisanya Mengalihkan Hutang dari Berbunga Tinggi Menjadi 

Berbunga Rendah 

Kalau Anda bisa menemukan tempat yang memberikan bunga yang lebih 

rendah, maka lebih baik Anda alihkan hutang tersebut supaya lebih ringan.  

Bisa juga menegosiasikan hutang dengan kreditor supaya ada pengurangan 

atau penghapusan bunga.  

• Adakan negosiasi dengan pemberi pinjaman untuk melakukan penjadwalan 

ulang pembayaran jika memungkinkan. 

• Buatlah urutan hutang yang paling kecil dan tinggi bunganya hingga yang paling 

besar dan rendah bunganya.  Prioritaskan melunasi hutang yang paling kecil 

dan yang paling tinggi tingkat bunganya.   

• Sesudah melunasi hutang yang pertama, tambahkan angsuran untuk 

mempercepat pelunasan hutang yang kedua.  Sesudah melunasi hutang yang 

kedua. Tambahkan angsuran untuk mempercepat pelunasan hutang yang 

ketiga.  Demikian seterusnya. 

6. Tidak Menambah Hutang Baru 

Selama kita dalam proses pelunasan hutang, jangan menambah hutang baru.  

Menambah hutang baru sama halnya mempersulit kita keluar dari jerat.  Tindakan 

ini juga dapat menjerat kepada lingkaran “gali lubang tutup lubang”.  Mulai 

sekarang kecenderungannya harus dibalik: tadinya menambah hutang, sekarang 

mengurangi hutang. 

7.  Meningkatkan Pendapatan 

Banyak orang yang mempunyai pekerjaan yang penghasilannya tidak akan dapat 

mencukupi kebutuhan mereka, sekalipun mereka membelanjakan uang dengan 

hati-hati.  Apabila kondisinya demikian, maka harus mengusahakan penghasilan 

tambahan. 

Mintalah hikmat dari Tuhan, mintalah kreativitas, mintalah Tuhan membukakan 

jalan bagi kita, sehingga pendapatan kita bisa meningkat dengan baik.  Semakin 

meningkat pendapatan, dengan mempertahankan pengeluaran tetap sama, maka 

semakin cepat hutang tersebut bisa diselesaikan. 


