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MUKADDIMAH  

“Menikahlah, Maka engkau akan mapan...” 

(Disampaikan pada Launching Koperasi Daqu: Indonesia Berjamaah). 

 -- www.yusufmansur.com -- 

 

Bismillaahirrahmaanirahiim... 

Sahabat-sahabat sekalian... 

Dengan izin Allah, dan berharap ridho dan manfaat dari-Nya, saya coba lempar bahan 

diskusi dan perenungan tentang kota, daerah, negara... 

Bagaimana kota-kota di Indonesia, daerah-daerah di Indonesia, dan negara ini, bukan 

hanya kuat, makmur, sejahtera, di level lokal, dalam negeri, tapi juga menjadi pemain 

global. Mewarnai dunia. Memberi pengaruh positif dan berperan. Bukan sebaliknya, 

ditekan, dijajah, diintervensi, dipengaruhi, dimanfaatkan, justru oleh kekuatan asing 

yang makin nampak nyata. Atau dijajah oleh BANGSANYA SENDIRI yang punya 

kekuatan kekuasaan, ilmu, dan uang. 

Pengennya sih Indonesia yang menjadi penyelamat kota-kota di dunia yang hancur. 

Bahkan penyelamat negara-negara lain yang hancur. Hancur akhlak dan ekonominya, 

hancur persaudaraan di dalam negeri mereka dan kedamaiannya. Seperti belakangan 

terjadi di Suriah dan Mesir. Juga di negara-negara Eropa sendiri bahkan Amerika, yang 

kota-kotanya rontok.  

Hanya sekarang yang terjadi, justru Indonesia yang tanpa sadar seperti dihancurkan. 

Dihancurkan akhlaknya, dihancurkan tatanan ekonominya. Dirusak persaudaraannya 

secara halus, dan damai dalam ketidakdamaian. Potensi konfliknya lumayan tinggi 

dengan banyak sebab tentunya, sehingga bisa jadi Indonesia malah hancur sendiri.  

Tapi alhamdulillaah, Indonesia, saat tulisan ini mulai ditulis, di tahun 2013, masih 

punya jutaan potensi, jutaan motivasi, jutaan kemungkinan bangkit, maju, jaya. Ga usah 

emas, minyak, biji besi, bahkan uranium. Ga usah dah. Ini kita berdayakan potensi ikan 

Indonesia aja, dan pertanian, sudah akan memberi makan dunia. 

Ada yang nyeletuk, “Sudah sih, sudah ngasih makan dunia... Tapi siapa yang ngasih, 

siapa yang dikasih? Siapa yang untung....” 

He he he. Semangat! 

Insya Allah, Indonesia, diberi Allah untuk Indonesia. Aamiin. 

Ya, pengennya, perusahaan-perusahaan Indonesia lebih banyak lagi menancapkan 

kukunya di perdagangan luar negeri. Bukan saja pensuplai tenaga kerja murah, tapi 

lebih banyak lagi mensuplai tenaga kerja menengah dan atas. Sekaligus 

perusahaan-perusahaan Indonesia buka cabang di banyak negara, seperti misalnya 

CIMB, dari negera tetangga, yang membuka di hampir 30 negara sampe 2013. Ini 

prestasi tersendiri dari negara serumpun. Buat saya, ini membanggakan. Yang baik, kita 

tiru. 

Walo saya tidak tahu hitungannya bagus atau tidak, tapi yang saya dengar, negara yang 

lebih kecil dari Indonesia, yakni Malaysia saja, seperti jadi raksasa banget buat 

http://www.yusufmansur.com/
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Indonesia. Negaranya jadi destinasi kerja kawan-kawan di tanah air. Tabung Hajinya 

Malaysia mampu membuka ratusan ribu hektar sawit di Indonesia. Belum 

perusahaan-perusahaan lain di Malaysia yang membuka bisnis ini dan itu di Indonesia. 

Ada perusahaan MLM dan ritel dari Malaysia yang malah punya gedung pencakar 

langit di Indonesia, dan di jantung ibu kota Jakarta. 

Sementara itu, saya juga yakin perusahaan Indonesia ada yang seperti yang saya 

bayangkan. Tapi mudah-mudahan jadi lebih banyak lagi. Aamiin. 

Ini dia.  

Insya Allah kita akan bicara bagaimana Indonesia ke depan mampu memainkan 

peranannya dalam sektor akhlak, spritual, ekonomi, bisnis, investasi, perdagangan, di 

dunia global. Kita akan bicara juga bagaimana Indonesia bisa menjadi kiblat dunia juga 

untuk pendidikan, teknologi, fashion yang santun, sistem keuangan, manajemen, dan 

lain-lainnya. Insya Allah bakal terjadi koq. Peluangnya banyak. Dari sisi luasan daerah, 

sumber daya alam, banyaknya jumlah manusia, dan kekayaan bumi Indonesia, harusnya 

memang Indonesia mampu. 

Tadi saya menyebut Tabung Haji Malaysia. Tabung Haji Malaysia dimulai di sekitar 

tahun 1974 dengan “hanya” 24 ribu ringgit saja. Se-Malaysia itu juga. Sekian puluh 

tahun kemudian, di 2013, konon sudah mencapai sekitar 124 Trilyun jika dikurskan ke 

dalam rupiah. Jumlah anggota Tabung Haji Malaysia saat ini 8 juta orang penduduk 

Malaysia. Katanya, ini sepertiga penduduk Malaysia yang mencapai 24 juta orang. 

Dengan duit ini, Tabung Haji, belum perusahaan lain, merambah bisnisnya di Indonesia. 

Menjadi pemilik properti-properti, aset, di Indonesia super berkah. 

Sekarang bayangkan sedikit potensinya. Jika jumlah yang sama, sama-sama sepertiga, 

tapi sepertiga dari jumlah penduduk Indonesia, yang tentunya bisa mencapai 100 juta 

penduduk, apa jadinya? Perusahaan dunia mana yang tidak bisa dibeli? Kita bukan 

hanya bisa beli pesawat. Tapi pabrik pesawat di Amerika, Rusia, Perancis, dan lain-lain 

bisa kita beli.  

Jika kita bersatu, kita bukan hanya bisa mempertahankan tambang-tambang/kekayaan 

alam Indonesia, untuk tidak dieksplorasi berlebihan, melainkan bahkan, seperti mereka, 

kita bisa punya tambang-tambang/hak kelola kekayaan alam, di negeri-negeri mereka.  

Dan ini sangat dimungkinkan koq. Beberapa pengusaha Indonesia sudah melakukan dan 

membuktikannya.  

Kelak, bukan tidak mungkin, klub-klub sepak bola besar di dunia, di liga Inggris, Eropa, 

dunia, bahkan pemiliknya adalah Indonesia. Google, Facebook, Twitter, Yahoo, CNN, 

al Jazeera, adalah Indonesia. Semuanya mungkin. Asli mungkin. Jangankan secara 

konsepsi ilahiyah. Secara konsepsi investasi dan keuangan saja, mungkin koq. 

Pangeran-pangeran Arab, pangeran-pangeran Timur Tengah, juga sudah 

membuktikannya. Di antaranya Walid at Talal dari Riyadh, Saudi Arabia. Juga Syeikh 

Mansour yang memiliki Manchester City. Pun logo Ettihad yang penuh bangga 

pemain-pemain sepakbola dunia memakainya. Belom lagi stadion-stadion di luar-luar 

sana, yang bernamakan mereka. Subhaanallaah.  

Pedagang-pedagang asal Arab, dan negara-negara maghrib, juga sudah seperti 

pedagang-pedagang asal China, Korea, Jepang, Taiwan, yang juga menguasai 

perdagangan-perdagangan di banyak negara di luar negaranya. Sebut saja Australia, 
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banyak koq pedagang asal luar negara Australia. Itu artinya bisa. Dan asli bisa. Sebab 

pengusaha Indonesia sendiri ya nyatanya banyak juga yang survive di Australia. Ini 

tinggal urusan memperbesar volume saja. Memperbesar jumlah, peranan, langkah, dan 

barangkali, persatuan. 

Coba ya sekali lagi lihat. Kita bukan berandai-andai. 8 juta, atau sepertiga penduduk 

Malaysia, memutar 124 Trilyun dananya. Kita? Sekali lagi, kalau dengan jumlah yang 

sama, sama-sama sepertiga? 100 juta penduduk? Misal, dihitung 10 juta rupiah saja, 

baik dengan kocek sendiri, atau dengan skema investasi dan keuangan yang melibatkan 

dunia perbankan dan pasar modal? Sudah berapa tuh? 1000 trilyun loh. Coba aja nih 

enolnya dihitung, he he he...  

100.000.000 x 10.000.000 = 1.000.000.000.000.000. (1000 Trilyun!) 

Itu kalo 10jt. Kalo per orang, 100 juta? Wooooooooo.... Kalkulator saya, jebol, he he he.  

100jt orang ngumpul, dan mengumpulkan 100 juta rupiah, maka itu sudah 10rb Trilyun!  

Subhaanallaah, maasyaa Allah! 

Tapi itu ga mungkin.  

Aaaahhh, jangan bicara ga mungkin melulu dong... Bisa koq. Insya Allah bisa.  

Mulai aja dari 100rb. Nah, kalo 100rb, dikali 100jt orang, ini aja udah 10 Trilyun.  

Rumah-rumah kita sudah “dijajah” oleh Korea, Jepang, Taiwan, he he he. Termasuk di 

rumah saya, ha ha ha. Perabotannya dari sono. Bahkan sampe ke kamar mandi, 

sabunnya, odolnya, mesin cucinya, lampu, jangan-jangan bukan milik perusahaan 

Indonesia. Jika dimiliki oleh pengusaha Indonesia, jangan-jangan pun sahamnya 

dimiliki sama asing.  

Makanya harus bergerak, dan harus segera dimulai. Supaya kita gantian yang bermain 

di pentas dunia. Minimal untuk kita sendiri dah. 7jt batang sabun per hari, kita sendiri 

yang memproduksi. Atau kita ikutan di perusahaan pemroduksinya.  

Terima kasih dan rasa hormat saya buat pengusaha yang sudah duluan nasionalis dan 

berjuang untuk kedaulatan, kehormatan, dan kemuliaan negerinya sendiri. 

Makanya, jangan bilang ga bisa. Kita akan menuju itu. Insya Allah. 

*** 

Di satu daerah, yang bisa dibuka lahan sawit, misalnya. Yah, meski sawit disebut oleh 

sebagian pengamat keuangan, pasar modal, investasi, bukan sesuatu yang bagus dan 

menguntungkan. Tapi buat saya, ini cara berpikir.  

Di satu daerah, yang bisa dibuka lahan sawit, berkumpullah kepala daerah dan 

pengusahanya. Mereka bersepakat, ada kerjasama, memajukan daerahnya. Katanya, 

untuk masyarakatnya. Bagus kan?  

Ok, saya teruskan. Berbekal dengan surat dari kepala daerah, dan kondite pengusaha ini, 

majulah dia ke bank. Bank kemudian memberikan kredit ke dia. Berapa? 250 milyar. 

Tahukah Saudara, ketika bank memberi dana ini? Dana siapa? He he he, dana 

masyarakat.  



7 
 

See, lihat... Sebenernya mampu kan masyarakat? Mampu. Masyarakat membiayai 

pengusaha.  

Coba diubah sedikit.  

Kepala daerah, duduk jangan hanya dengan pengusaha tersebut, dan juga bank nya. 

Duduk pula pemegang data di daerahnya, dan masyarakatnya. Lalu didapat lah data, 

bahwa jumlah pegawai negeri di daerahnya, sebut saja 18 ribu orang. Bertindak sebagai 

avalisnya, kepala daerah. Bank lalu diminta memberi kredit kepada pegawai negeri 

mereka. Sebut saja 100 juta per kepala. Saya ga ngerti caranya, tapi cara ini, mesti bisa. 

Kalau ga bisa, buat saja dulu langkah, buat saja dulu sejarah, yakni dari angka yang 

lebih kecil, 10 atau 20x lipat gaji. Bisa koq. Pasti bisa. Buat kredit konsumtif saja bisa; 

beli motor, beli mobil, beli rumah. Lah ini kan harganya sudah belasan, puluhan, dan 

ratusan juta.  

Jadi, ini bukan sesuatu yang tidak mungkin.  

Nanti jumlahnya secara berkala dinaikkan dan naik. Plafonnya maksudnya. Andai 

mencapai jumlah 100 juta, 18 ribu pegawai negeri akan punya berapa?  

18000 pegawai negeri berinvestasi 1 juta, atau dibiayai perbankan = 18M 

18000 pegawai negeri berinvestasi 10 juta, atau dibiayai perbankan = 180M 

18000 pegawai negeri berinvestasi 100 juta, atau dibiayai perbankan = 1,8T. 

Bila ada avalisnya, bila ada proyeknya, bila ada orang dan data keuangan yang bisa 

diolah, bank tentu ngasih. Dan memang ngasih. Tinggal siapa yang mau mikir, dan mau 

bertindak saja. Mikirnya dan bertindaknya atas nama masyarakat banyak, bukan hanya 

peluang untuk dirinya, perusahaannya, kelompoknya, partainya. 

Apalagi belum tentu butuh, belum tentu perlu, bank. Yang jadi banknya, ya masyarakat 

saja. Kalaupun pake bank, ya banknya itu dana masyarakat saja. 

*** 

Saya punya sedikit pengalaman. Sebelum saya mengenal satu dua kawan saya, 

pengusaha UKM, pengusaha kuliner, satu dua kawan saya ini sudah didekati bank. 

Sebab jumlah karyawannya di atas 1000.  

Apa yang terjadi?  

Bank tersebut mengucurkan dana, untuk masing-masing karyawannya, sebut saja dari 2 

kawan pengusaha tadi, ada 2000 karyawan, masing-masing 15 juta, 20 juta, 50 juta. 

Rata-rata untuk motor, mobil, atau... Uang muka rumah.  

Lihat, ini kan bahaya. Motor, mobil, belum tentu terlalu diperlukan. Belum tentu terlalu 

dibutuhkan. Dan makin lama makin turun harganya. Sedang rumah, keliatannya juga 

bagus. Tapi benarkah? Belum tentu juga. Kredit yang diberikan, baru uang muka. Alias 

nanti hutangnya berganda. Angsurannya dobel. Ya buat uang muka juga, ya buat 

angsuran rumahnya. Tapi ya ajaib, alhamdulillaah, ya jalan tuh. Pada tetap bisa bayar 

angsurannya. Padahal dobel-dobel. 

Datanglah saya, dengan ilmu dan pengalaman yang terbatas. Dan mereka pun, sebelum 

datangnya saya, sudah memperhatikan. Betapa karyawan-karyawannya punya potensi. 
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Potensi ekonomi. Potensi dbiayai. Potensi diberikan modal. Per kepala karyawannya, 

ternyata cukup mahal. Jika 1 karyawan bisa diberi 1 motor, itu tandanya ada potensi. 

Belum lagi kalo kita bicara banyak karyawan-karyawan yang belum waktunya megang 

kartu kredit, ini megang kartu kredit. Jadilah ia konsumtif bener. Dipakenya buat beli 

gadget, buat makan-makan, belanja-belanja. Parah. 

Saya dan kawan saya, lalu ngumpulin dulu kawan-kawan karyawan dari kedua 

perusahaan tersebut. Saya bicara sedikit tentang dahsyatnya bersatu, investasi, dan 

bahayanya kredit, ngutang, bila untuk konsumsi.  

Saya kasih tau ilustrasi, bahwa jika sebagai karyawannya perusahaan kawan saya, yang 

kebetulan mereka itu diasramakan, atau ngekos, dan bulak balik ke rumahnya relatif 

sebulan sekali, dan pulang kampung setahun sekali, maka beli motor ini investasi yang 

kurang bijak (untuk tidak mengatakan bodoh). Beli motor bukanlah investasi yang 

cantik. Buat apa hanya dirasa punya, sedang investasi yang namanya motor ya mesti 

turun harganya 3 tahun mendatang.  

Kebetulan, alhamdulillah, atas izin Allah, seperti saya bilang tadi, ada keinginan kuat 

dari bos mereka, bos karyawan-karyawan ini, yakni ownernya, kawan saya, untuk 

mengangkat derajat, harkat, karyawannya. Ini seperti kepala daerah bagi 

masyarakatnya. Pimpinan perusahaan bagi karyawan-karyawannya. 

Kami dudukkan bersama 2000 karyawan ini, dari kalangan banknya (perbankan). Tapi 

kami minta, bank nya memberi bukan motor. Bukan mobil. Bukan rumah. (Kalo mobil, 

rumah, untuk kelas manajer ke atas). Saya minta bank memberi untuk karyawan dan 

para manajer, modal usaha. Supaya karyawan-karyawan menjadi investor/pemodal 

usaha. Berapa plafon kreditnya? Saya sampaikan, ya setara saja dulu dengan motor 

mereka. Sebut saja 15-20juta.  

Tahu ga kemudian dapat berapa duit? Dapat 40M.  

Ini bukan jumlah yang sedikit.  

Sebelumnya banknya dapat prestasi. Berhasil mengucurkan kredit. Tapi kredit 

kendaraan motor, mobil, rumah. Sekarang, banknya juga tetap berprestasi. Bahkan lebih 

manusiawi. Kredit modal buat karyawan. 

Dan kebetulan pula, 2 kawan pengusaha ini, agresif sekali buka usahanya. Dalam 

setahun, bisa nambah 10-20 cabang. Sebut saja modalnya buka cabang antara 500, 1M, 

2M. Nah, bila punya 40M? Itu artinya apa? Akan ada 20, 40, bahkan 80 cabang baru 

yang modalnya dimiliki karyawan. Dan tentu investasi ini sangat bernilai di 4-5 tahun 

atau bahkan 5-10 tahun yang akan datang. Apalagi jika terus dimainten di dunia 

korporasi, keuangan, perbankan, pasar modal, koperasi. Akan terus bergulir dan 

membesar bagai bola salju. Karyawan akan punya hasil lebih daripada maaf, sekedar 

nabung.  

Ketika jadi konsumsi, ga jadi apa-apa. Tapi ketika jadi industri kreatif, perdagangan, 

subhaanallah, bisa punya tambahan 1000-an lagi kawan-kawan yang bisa bekerja. 

Sebab punya sekian puluh cabang baru. 

Pengusahanya, jelas tetap bertambah besar. Toh dia yang punya sistem. Yang punya 

manajemen. Yang punya peluang. Tenang aja. Ga bakalan jadi tambah mundur. 

Sementara karyawannya, ada label baru: Investor. Dan perbankan pun engga ditinggal. 
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Tetap terlibat dan dilibatkan.  

Nah, dengan pijakan pengalaman, dan pemikiran seperti di atas, maka Indonesia, bisa 

menjadi INVESTOR DUNIA.  

Bayangin aja, buruh saja jumlahnya 7 juta hanya di Jakarta dan sekitarnya? Belum 

dihitung seluruh pegawai negeri seluruh nusantara, guru-guru tetap dan honorer, 

senusantara, pegawai swasta senusantara, tentara, polisi, nelayan, peternak, petani, 

seluruh nusantara. Juga termasuk pelajar, mahasiswa, dosen, staff sekolah dan kampus. 

Bila mereka kemudian bersatu, di dunia investasi misalnya, Subhaanallaah, bener-bener 

akan menjadi INVESTOR DUNIA. 

Ga usahlah mereka diberi bantuan modal usaha, yang modal usaha itu dikumpulkan 

lagi, supaya bertambah-tambah besarnya itu modal. Ga usah begini dah. Cukup setiap 

karyawan, patungan seadanya, asal tetap maksimal, maka bisa koq dapat besar banget. 

Contoh, karyawan dari 2 perusahaan milik 2 kawan saya tadi. Ga usah dah mereka 

misalnya diberi kredit oleh bank, untuk modal usaha, yang modal usaha itu, sekali lagi, 

disatukan untuk menggerakkan potensi ekonomi yang lebih besar. 2000 karyawan dari 2 

perusahaan kawan saya itu, seadanya ngumpulin duit dan aset, sudah bakal gila bener.  

Setiap karyawan ngumpulin tabungannya. Tabungannya dipindah. Tuh perusahaan 

bikin koperasi misalnya. Katakanlah setiap karyawan, insya Allah punya 500rb rupiah. 

Maka 2000 karyawan sudah terkumpul 1 milyar rupiah. Itu dari dana cashnya. Gimana 

dari aset? 2000 karyawan tersebut sepakat untuk ga pake motor dulu. Rame-rame 

ngumpulin motor. Bukan duit. Wuah, terkumpul dah 2000 motor bekas. Subhaanallaah. 

Jika 1 motor harganya 5jt-an saja, maka sudah akan ada dana tambahan 10 milyar. 

Lihat, tanpa bank saja, sudah gede banget. Dan itu baru dari 2000 karyawan. Gimana 

kalo dari 7jt buruh, +jutaan lagi karyawan, +jutaan lagi guru, pelajar, mahasiswa... 

Ngeri dah jumlahnya. GEDE BANGET.  Asli, bener-bener punya potensi untuk jadi 

INVESTOR DUNIA. 

Sekarang juga sih, rasanya, sudah. Tapi dana itu entahlah “siapa” yang mengelola, yang 

memanfaatkan... Secara duit kakek-nenek saja, duitnya para pensiun, jumlahnya ngeri 

koq. Trilyunan. Dan trilyunannya juga ngeri. Ratusan T. Duit asuransi, yang juga 

menjadi bola investasi bagi owner dan pengelola asuransi, tambah ngeri lagi. Premi 

yang dibayarkan, apalagi kalau dia adalah Asuransi Life, yang sifatnya jangka panjang 

banget-banget, he he he, jumlahnya bisa ribuan trilyun. 

Semua itu bisa, kenapa? Atas izin Allah, jumlah penduduk Indonesia, yang buanyak 

sekali. Tinggal harus ada yang mempersatukan. 

Sampe sini, jika pengelolaannya bener, maksimal, ga ada bolongnya, maka pajak dan 

zakat juga udah GILA bener dah jumlahnya. Potensi zakat saja sudah 200-an trilyunan 

koq. Itu belum dari sedekahnya. 

Maasyaa Allah dah Indonesia ini. 

Apalagi dari pajak. 

Saya hanya bisa berdoa dan mengajak jamaah semua berdoa. Agar semuanya berjalan di 

rodanya yang benar. Di jalannya yang benar. 

*** 
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Kembali sedikit ke pengusaha sawit tadi. Ga apa ga meninggalkan perbankan. Ga apa 

ga  meninggalkan pengusahanya. Libatkan saja semuanya. Pengusahanya menjadi 

pengelolanya. Masyarakat pemilik lahan sawit, menjadi mitranya, sekaligus pekerjanya, 

sekaligus sebagai investornya. Perbankan, dan bupati, memediasi semua ini supaya 

kemudian berjalan. Keren dah. Ntar pemerintah dapat pajaknya, dan orang-orang seperti 

Yusuf Mansur, he he he, Baznas, dan lembaga-lembaga amil zakat infak dan sedekah, 

gerakan-gerakan sedekah, dapat zakat dan sedekahnya, untuk kemudian menggerakkan 

lagi ekonomi masyarakat yang lebih besar, dan luas. 

Kita coba lihat sejenak ke bisnis properti. 

Pernah baca ya, berita bahwa 1 bank memberi kredit 600 milyar pengusaha 

properti/perusahaan properti? Atau berita 1 properti besar dikucurkan dana di atas 1T. 

Itu dana tetap aja ya dari masyarakat. 

Apa yang terbaca? 

Banyak positifnya. Di antaranya, adanya tenaga kerja baru. Adanya roda ekonomi yang 

lebih berputar. Dan masih banyak lagi. Termasuk, kocek pengusahanya, pundi 

perusahaannya, juga bertambah. Bertambah pula nanti pajak daerah dan negara. Bila dia 

muslim yang taat, akan bertambah zakat dan sedekahnya. Belum lagi pajak dari 

karyawan, supplier, dan lain-lain. 

Tapi ada yang “bolong” sedikit. Apa tuh? Entahlah. Dari sisi saya, sebagai orang 

Betawi yang lahannya hilang banyak, ada 1-2 “kesalahan” sistem. Yakni, tidak 

memberikan ruang, porsi, kesempatan, lebih, kepada justru ke pemilik dana, yakni 

penabung, dan pemilik lahan, yang kelak akan dibayar-bayarin oleh 

pengusaha/perusahaan properti tersebut.  

Pemilik dana, dan pemilik lahan, ga punya akses lebih besar lagi ke, di, dan dari 

peluang yang ada. Pemilik dana, “hanya” diberi 2% saja oleh banknya. Pemilik lahan 

apalagi, sebab ketidakberdayaan ilmu, keahlian, pengalaman, di bidang properti, maka 

mereka ga menikmati apa-apa dari penjualan lahannya. Dibelikan lahan yang lebih 

gede, sudah ga mungkin. Habis dibagi ahli waris, dengan aneka tingkah, perbuatan, dan 

tabiatnya. Menjadikan duit hasil jual beli lahannya, ga jadi apa-apa. Banyak pemilik 

lahan, akhirnya jadi pekerja kasar, budak, di lahannya sendiri. Rumahnya kian sempit, 

sesak, dan akhirnya secara ekonomi, kehidupan sosial, bahkan agama, akhirnya hancur 

tatanannya. 

Bisa kah kemudian bersatu? Bisa. Asal semua punya kemauan. Termasuk kemauan 

belajar dari para pemilik lahan, kemauan mengajari juga, dan lain-lain, yang akan 

menjadi diskusi kita. 

Di Industri perbankan, sama saja. Cari modalnya jangan ke asing. Jangan keluar dari 

banknya, maka akan selamat. Tawarin dong penabungnya. Untuk meningkat menjadi 

investor, menjadi pemilik. Jangan malah opportuniti itu malah dikuasakan ke orang 

asing. Di industri dirgantara, pesawat terbang, begitu juga. Penumpang dinaikkan 

kedudukannya dari target market menjadi pelaku market. Naik menjadi investor. Diajak 

untuk memberdayakan duitnya sendiri untuk membangun industri pesawat terbang 

dengan industri yang mengikutinya.  

Di industri transportasi darat, laut, juga demikian. Keren dah kalo begini. 

Ketika membangun pasar, masyarakat diajak sebagai pemilik. Selain diajak sebagai 
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tenan, pengelola, pemilik kios, ajak mereka sebagai investor.  

Sesungguhnya investor punya tempat dan martabat yang tinggi sekali. Ajak mereka 

berinvestasi, yang jujur tentunya, transparan, profesional, amanah, bagus, penuh spirit. 

Toh mereka akan ke pasar. Akan belanja. Kenapa ga mereka yang menjadi pemilik 

saja? Harusnya bisa. 

Entahlah siapa yang bisa mempersatukan ini semua, seperti kisah Patih Gajah Mada 

yang katanya pemersatu nusantara. Saya pribadi belum merasa bisa kapasitasnya. 

Kecuali ini semua dikerjakan bersama-sama. Masing-masing mulai berpikiran seperti 

ini di semua sektor masing-masing. 

Ketika misalnya, satu pabrik mau memperluas pabriknya, pake aja ala berpikir yang 

sama. Kumpulin karyawannya, kasih pencerahan, hubungkan dengan perbankan, 

bertindak jadi avalisnya, penjaminnya, diaturkan mekanisme keuangan, dan jadilah 

karyawan lama menjadi investor baru pabriknya.  

Ada loh, 1 pabrik, 1 perusahaan, yang jumlah karyawannya belasan ribu, bahkan sampe 

di atas 20rb. Saya mengenal koq 1-2 kawan juga, yang punya karyawan 24 ribu dan 26 

ribu. Ini kan fantastis. Jika dunia perbankan diperkenalkan ulang ke mereka. 

Diperkenalkan ulang loh ya. Sebab sebelumnya udah saling mengenal. Dunia perbankan 

udah mengenal mereka, dan mereka udah dikenal dunia perbankan. Tapi bukan dari sisi 

investor, modal usaha, peluang naikin derajat dan harkat. Bukan. Melainkan untuk 

pengumpulan uang atau dana pihak penabung/deposan, dan maaf, untuk kredit konsumi. 

Jangan dong. Kalo bisa, dari sisi yang baru. Sisi investasi, ownership, kepemilikan, 

dengan bantuan perbankan. 

Dari perusahaan kecil saja, punya 2 kawan saya yang sudah disebut di atas, udah gede 

banget. Apalagi ini 24 ribu atau 26 ribu. Ini kan 12 sampe 13x lipatnya. Berarti bisa 

mencapai berapa? Saya tuntasin hitungannya. Jika masing-masing karyawan bisa dapat 

kredit 20 juta saja, dan 20 jutanya ini diputer di pabrik atau di perusahaan kawan saya 

tadi, di perusahaan tempat karyawan-karyawan ini bekerja, subhaanallaah, maka dana 

yang didapat sudah mencapai 480 milyar untuk yang 24 ribu karyawan. Dan 520 milyar 

untuk yang 26 ribu karyawan. 

Bayar angsurannya kredit karyawan yang jadi modal balik bagi perusahaan dari mana?  

Ya diajarin juga dong karyawan-karyawan tentang pengelolaan keuangan. Diajarkan 

juga doa-doa, diajarkan hidup hemat, prihatin, minimal selama investasi sedang berjalan 

di perusahaan tersebut. Toh, secara kalo perusahaan belum memberikan hasil, nyatanya 

mereka bisa mengembalikan kredit 20 juta per orang dengan cara potong gaji. Apalagi 

kemudian bisa dapat – kelak – bagi hasil dari keuntungan itu perusaahan. Gede bener 

dah. Keangkat dah harkat dan derajat karyawannya sendiri. Ga seperti selama ini, yang 

hanya berstatus karyawan. Dapat kredit, untuk konsumsi. Yang begini ini harus ada 

kemauan dari semua pihak.  

Dan saya serta banyak lagi kawan-kawan ga keberatan sama sekali untuk memberikan 

pelatihan, pengajaran, atau minimal motivasi. Majunya, maju bareng gitu loh. Ga 

seperti sebagian besar pengalaman sekarang ini. Duit orang kecil ngumpul, tapi dipake 

buat usaha orang-orang besar yang kadang ga inget sama orang kecil. Giliran orang 

kecil make, karena keterbatasan ilmu, makenya konsumsi. Disuruhnya untuk konsumsi 

terus. Bahkan diarahkan kesannya, dengan bertebarannya iklan-iklan konsumtif. Bahkan 

nih, kadang pemerintah, pake alat ukur pertumbuhan ekonomi, pake ukuran konsumsi. 
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Pake ukuran belanja warganya. Ini kan palsu. Ga bener. 

Sebaliknya, bila orang kecil pengen usaha, dengan minjam misalnya 1 s/d 5jt, 

ampuuuuuunnn susahnya. Prosedur. Maklum sih. Kan mereka juga harus safety. Bukan 

bagi-bagi duit. Mafhum dah. Namun tetap aja ada ketidakrelaan, kalau justru untuk 

pembiayaan yang sudah besar-besar, bener-bener diperlancar, tanpa kemudian 

kepemilikan dan kue usaha itu dibagi ke masyarakat kecil kesempatannya. 

Dalam satu kesempatan tausiyah tentang ekonomi, keuangan, perbankan, investasi, saya 

yang sedikit sok tahu ini, ngajak kawan-kawan untuk tidak nganggep sepele duit kecil.  

Gini, kadang kan sebagian orang bilang, “Ah, duit saya di bank mah ga seberapa. 

Palingan 100rb... 200rb... 500rb...” Mereka lupa, kadang jumlah orang yang duitnya 

segitu tuh bisa 1jt, 2jt, atau malah 10jt orang. Dan itu sudah tahu kan hitungannya? 

Berapa tuh? Bolehlah kemudian saya bilang, tidak sedikit potensi dan peluang ekonomi 

akhirnya bisa kegarap dari “duit tidur” seperti itu. Disebut duit tidur, sebab karena 

sedikit, barangkali ga diliat-liat juga sama pemilik dananya. “Toh, cuma sedikit...”, 

begitu katanya. 

Sekarang biar clear, kita coba hitung saja. Bila ada lembaga keuangan bank dan 

nonbank, dengan jumlah total nasabah, katakanlah 10jt, dengan masing-masing “duit 

tidur” nya 100rb, maka itu sudah kita hitungkan di atas... Sebesar 1T.  

Kalo 200rb...? 2T. 

Kalo 500rb...? 5T. 

Maka bila kemudian ada sebuah bank dan lembaga keuangan nonbank, membiayai 

bisnis properti misalnya, “cuma” 600rb, atau katakanlah ada yang sampe dibiayai 2,2T, 

maka sesungguhnya, itu masih bisa dicover sama duitnya orang-orang kecil. Maasyaa 

Allah kan? 

Secara iseng, saya katakan juga, bahwa andai bayi-bayi perempuan, yang di telinganya 

ada antingnya, walo masing-masing setengah gram, dan pake cincin pula, plus 

anak-anak perempuan balitanya, dengan asumsi anting dan cincin, plus lagi mungkin 

gelang dan kalung, maka jika dilepaskan emas bayi dan balita perempuan, sudah pula 

akan bisa dipake dananya untuk mengakuisisi perusahaan menengah bahkan besar. 

Apalagi nih, bila ditambah dengan seluruh ibu-ibu, he he he, pada copot emas semua... 

Wuah, ga kebayang dah berapa tuh dana yang bisa diputer.  

Ini bukan cerita sedekah. Ini cerita investasi. Insya Allah kelak cincin, anting, kalung, 

gelang, yang dulu dilepas, bisa dibeli lagi dalam jumlah gram yang lebih besar. 

Jangan lupa sejarah loh. Ini bukan bercanda. Emas-emasnya rakyat Aceh lah yang 

sudah membuat negeri ini atas izin Allah, dulu memiliki pesawat yang kelak menjadi 

cikal bakal Garuda Indonesia. 

Artinya apa? Kemungkinan itu sangatlah ada, dan terbuka. 

Belum lagi pengalaman Indonesia dulu mendirikan Bank Syariah pertama di Indonesia 

yang rasanya semua tahu namanya apa? Itu kan dari uang-uang yang relatif recehan. 

Dikumpulkan, dan kemudian berdirilah Bank tersebut. Sekarang, modalnya relatif jadi 

mayoritas milik asing. 
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***   

Setelah baca penjelasan saya sedikit, gimana tuh? Mampu ga Indonesia membiayai 

seluruh potensi ekonomi yang ada di depan matanya?  

Bisa, iya kan? Kenapa ga bisa? Sebab dengan pemaparan sederhana di atas, selama ini 

ya kita jadi tahu, bahwa “Sudah koq. Sudah dibiayai oleh masyarakat. Dari dana 

tabungannya, dari dana pensiunnya, dari dana asuransinya, dari dana pajaknya, dari 

dana zakat dan sedekahnya.” Yang kita minta, hanya, tolong libatkan mereka. Angkat 

derajatnya. Jangan ditinggal, jangan dipinggirkan. 

Pemikiran ini bener-bener kelihatannya sepele koq. Ga ribet. Dan asli sepele. Ringan. 

Simpel. Melibatkan internal dirinya sendiri. Tadi udah belajar tuh. Ga pake dana luar 

saja, ga pake dana asing, hanya potensi kredit yang sangat mungkin didapat sama 

karyawannya kawan tadi, sudah bisa dapat dana setengah T. Dahsyat kan? Dan kita 

sama-sama tahu, jika kreditnya lancar, maka akan ditambah dan ditambah. Maka bisa 

berapa tuh kapitalisasinya? Bisa 1T, 2T, 3T, 4T, dan seterusnya. Dan itu ga kemana dan 

ga buat siapa-siapa. Ke dalam sendiri. 

Gagasan ini tinggal diperlebar saja. Ke perusahaan-perusahaan lain.  

Saya coba deh bantu. 

Mall misalnya. Karyawannya baik tetap maupun outsource, dan karyawan para tenant, 

kayak karyawannya resto-resto, dan toko-toko di Mall tersebut, bisa mencapai 4rb 

karyawan. Nah, mungkin ga mereka jadi pemilik Mall? Ikut memiliki lah? Mungkin 

kan? Jangan bilang ga mungkin. 

1 SMU negeri aja, 1 SMP negeri, 1 SD negeri, bisa 500-an koq muridnya. Jumlahnya? 

Berapa tuh? Ribuan kan? Ga usah dikaliin jutaan. Kan mereka pelajar. Kaliin jumlah 

puluhan ribu aja atau maksimal 100rb. Udah GILA bener tuh jumlahnya.  

Jika pelajar satu sekolah, dan itu pun hanya kelas 3 SMU nya saja, 3 SMP saja, 6 SD 

nya saja, bahkan TK, jelang perpisahan, bisa patungan sewa ber-bus-bus, +booking 

tempat rekreasi dan memberi manfaat ekonomi bagi katering, warung, jajan, oleh-oleh... 

Nah, apalagi kalau yang patungan, berjamaah, bukan hanya kelas 3 nya saja, bukan 

hanya kelas 6 nya saja, bukan hanya TK akhirnya aja. Tapi semua level, level kelas, dan 

bukan di akhir. Tapi sejak dari awal. Apa yang terjadi? Mereka bisa bahkan BELI 

perusahaan bus! Bukan hanya bisa beli 1 bus. Beli 1 perusahaan bus, he he he.  

Ga percaya? Dicoba saja. 

Bikin aja coba Koperasi Pelajar. Targetnya: Belajar, dan mengukur potensi pelajar 

Indonesia yang juga ga keruan banyaknya. Pokoknya, wes, negeri ini negeri super 

besar. Berkah dah. Kawan saya dari Malaysia sampe bilang begini, “Bodoh benar jika 

ada yang ga bisa usaha di Indonesia. Orangnya banyak...”, katanya, sambil 

terkekeh-kekeh. Dia ini jualan kosmetiknya, sampe ke Indonesia. Bahkan jualan baju. 

Aneh kan? Ga aneh juga. Ini juga soal pendidikan. Makanya, coba dibuat untuk sarana 

pembelajaran juga, Koperasi Pelajar. Anggotanya semua anak-anak TK, semua 

anak-anak SD, semua anak-anak SMP, SMU, sampe adik-adik dan kawan-kawan 

mahasiswa. Wuih, bakal jadi raksasa juga ini koperasi. Sekali lagi, sebab jumlah. Hal in 

harus disyukuri dengan benar-benar dikembangkan dan dikelola dengan baik. 

Saya gerakin, praktis, lewat twitter saja, dengan izin Allah sudah bisa ngakuisisi hotel di 
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bandara loh. Ini baru “berdehem” doang, he he he. Belum bener-bener gerak. Dan udah 

bikin semua heboh, he he he. Tapi saya jadi tersenyum, bahwa segala oretan ini bukan 

candaan. Ini sebuah keniscayaan. 

*** 

Sebenernya, konsep ini sudah saya tulis di buku-buku saya yang sudah beredar duluan. 

Istilahnya; Redistribusi Asset. Didistribusikannya ke dalam. Ke internal. Pasti bisa. 

Untuk skala Indonesia, kesempatan itu dishare ke masyarakatnya sendiri. Masyarakat 

jadi pemilik. Demikian. 

Sekali lagi, saya mencoba menggerakkan, berhasil tuh. Tinggal finishing saja, soal izin, 

konsep, manajemen, administrasi. 

Ketika satu sekolah swasta, pesantren, akan memperluas lahannya, menambah kapasitas 

murid atau santrinya, maka kemudian yang harus dilakukan, coba dah ga usah 

kemana-mana. Cari “investor” ke dalam saja. Bukan hanya investor sedekah, tapi juga 

benar-benar investor modal. Kan ada murid dan wali muridnya. Kan ada santri dan wali 

santrinya. Semua bisa dihitungin. Semua bisa dikalkulasi. Pasti bisa. Insya Allah bisa. 

Ketika saya dan kawan-kawan PPPA silaturahim ke Hongkong, saya melihat POTENSI 

yang dahsyat sekali. Ditambah dengan KOREA, TAIWAN, yang 3 negara itu relatif 

bagus gajinya/salarynya/hasilnya. Jumlah tenaga kerja juga buanyak sekali. Kayak di 

Hongkong, ada kali sekitar 130rb tenaga kerja. Subhaanallaah. Korea dan Taiwan, 

relatif sama. Dengan tingkat kemakmuran tenaga kerja yang juga sama. Hanya sayang, 

saya melihat, konsumsi lagi aja yang ditinggikan. Ga dipakai untuk memberdayakan 

dirinya sendiri. 

130rb nakerwan di Hongkong, jumlahnya dikali tiga, bila termasuk Korea dan Taiwan. 

Subhaanallaah.  

Yah tapi saya mah pengen jadi orang yang bertipe ga kepengen cuma kalkulasi 

doangan, ngitung-ngitung doangan. Engga banget. Saya bergerak aja. Dan ada koq 

kawan-kawan Hongkong, Korea, Taiwan, yang ikutan di PU edisi yang diperhatikan 

OJK dan media, he he he. Artinya, mereka kalo tahu, kalo ngerti, nya pasti bisa. Dan 

TKI atau TKW ini, kaya banget loh.  

Coba aja hitung... 

Gaji per Nakerwan di Hongkong... 4 juta. Dikali 130rb jumlah Nakerwan, jumlahnya 

WOW banget. 520 milyar loh, sebulan. Atau 6,2T. 

Potensi ini dilihat loh, oleh kalangan perbankan, perusahaan transfer duit, resto, bahkan 

“penipu-penipu”, he he he. Mereka berdatangan ke Hongkong. Ada potensi dana 

TKW/Nakerwan/TKI. Dan jangan lupa, dikali 3 loh, he he he. 

Kalo saya melihat dari sisi apa yang saya paparkan, gimana?  

Kalau gerakan ini dibuat masif, lalu seperti PU diperbesar luasannya, subhaanallaah 

banget dah. 

Apalagi kalo kemudian sistem yang sudah saya paparkan dijalankan di sana. Perbankan, 

bukan hanya pengen duitnya kawan-kawan di Hongkong saja, untuk disalurkan ke 

pengusaha-pengusaha di Indonesia. Yang nantinya pengusaha-pengusaha tambah kaya, 
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ya tenaga kerja di sana, begitu aja. Pulang ke Indonesia, kembali lagi begitu begitu aja. 

Akhirnya, pilihannya balik lagi, balik lagi, balik lagi. Perpanjang kontrak terus di sana, 

he he he. Sedih. 

Padahal sederhana. Kalau Nakerwan itu berpotensi dapat gaji setahun sebesar 6,2T, 

pinjemin aja modal usaha. Toh mereka punya gaji, bisa dipotong dari gaji mereka, atau 

mereka bisa ngangsur dari gaji mereka. Katakanlah, 20% nya, atau setara dengan 1,2T, 

maka mereka bisa tuh jadi INVESTOR Properti besar di Jakarta. Jumlah segitu jugalah 

yang dikucurkan pasar modal, perbankan, lembaga-lembaga keuangan, bagi 

properti-properti di Jakarta. Bedanya, ini investornya, para Nakerwan. Kan keren banget 

tuh... 

Seperti yang saya bilang, setiap pelunasan, maka kepercayaan akan berlipat-lipat. 

Bukan tidak mungkin, kumpulan Nakerwan itu bakal punya potensi dana, sebesar yang 

dibutuhkan oleh semua kebutuhan properti di Indonesia.  

Itu belum dihitung dari Korea dan Taiwan. Dan belum dihitung pula mereka-mereka 

Tenaga Kerja Indonesia yang menempati posisi menengah seperti di Singapore, 

Malaysia, UEA, Eropa, Inggris, Amerika, Kanada, Australia. Semuanya bergerak untuk 

Indonesia yang untuk Indonesia. Subhaanallaah dah. 

Apalagi perlu diketahui, jika kita udah punya modal sekian, maka sesungguhnya itu 

dihitungnya sudah 3 sampe 5x lipat nilainya. Jika karyawan dari 2 perusahaan 2 kawan 

saya bisa ngumpulin dana 40M, itu sama dengan sudah punya 120M. Dan saya sudah 

membuktikannya di urusan hotel haji umrah. Apalagi kalo sampe 1,2T dikali 3 negara 

destinasi Tenaga Kerja, sebesar 3,6T. Wuih... Bisa punya 15T dah tuh hitungannya. 

Subhaanallaah maasyaaAllah. 

Dan kalo menilik bahwa perbankan pada nyerbu ke sana, pada jalan ke sana, pada 

berangkat ke sana, maka sesungguhnya ini bener-bener suatu keniscayaan. Tenaga kerja 

tersebut, akan memiliki kesempatan maju yang sama dengan siapapun. Tidak berhenti 

nasibnya sampe di sana, yang sementara itu, banyak orang nasibnya berubah sebab 

mampu mengumpulkan dan memaksimalkan potensi mereka. 

Sampe sini, saya mengundang semua ahli untuk ikut bicara... Sampe ahli koperasi yang 

saya lihat, teramat mendekati, dan cocok untuk pola pikir dan pola bertindak yang saya 

paparkan. 

Sementara saya, akan berbicara dari sisi yang saya mengerti, dan bertindak juga dari sisi 

yang saya mengerti. Kelak insya Allah akan menjadi satu pola pikir dan pola bertindak 

yang komprehensif. Asal semuanya disiplin pada niat untuk maju bersama.  

*** 

Ok. Kita rem pelan-pelan pemaparan ini... 100, 90, 80... 30, 20, 10... 0... Tarik nafas 

dulu. Kendorin.  

*** 

Kita balik lagi... 
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Pemaparan ini, udah kejauhan. Padahal ini baru mukaddimah, he he he. 

Saya bilang, kita akan bicara bagaimana Indonesia dan masyarakatnya akan menjadi 

satu negara super maju, super bekah, super manfaat. Jadi jagoan, jadi raja, bukan hanya 

di lokal, regional, tapi juga secara internasional. 

Setelah pemaparan yang cenderung tancep gas tadi, saya pengen ngendapin lagi... 

Yakni, kita akan bicara, dari sisi yang ringan, yang insyaaAllah tidak akan membuat 

kita semua berkernyit. Secara saya sendiri bukan ahli ekonomi, ahli keuangan, ahli 

binis, ahli tata negara, ahli manajemen, ahli administrasi, ahli politik.  

Kita akan bicara dari sisi saya sebagai – katanya -- seorang ustadz, he he.  

Mudah-mudahan sumbang saran ini akan berguna menjadi perenungan bersama. 

Aamiin.  

Saya pun akan berusaha berbicara dengan tidak ketinggian, yang bisa dimengerti oleh 

semua lapisan masyarakat. Sebab nanti jawaban buat semuanya, berpaling lagi ke 

seluruh lapisan masyarakat itu sendiri, dengan izin Allah subhaanahu wata'aalaa. Yang 

karenanya maka perlu membuat tulisan yang dimengerti oleh sebanyak-banyaknya 

orang.  

*** 

Yuk, sekarang kita mulai tancep gas lagi bicaranya...  

Kayak naik motor atau mobil dah. Mulai ngegas lagi...  

Saat ini, boleh dibilang, dunia sudah menjadi pasar bebas. Di Indonesia, kebebasan 

pasar ini bisa menguntungkan, bisa juga membahayakan. Istilah Cash is the King, bisa 

sepenuhnya benar, bisa tidak. Tapi yang punya uang, punya modal, memang jadi 

penentu. Apalagi jika yang punya uang, yang punya modal, ketemu dengan pemegang 

kebijakan, kekuasaan, dan peluang, yang tidak cinta tanah airnya, tidak cinta negaranya, 

tidak pro pada kepentingan rakyat, tidak mikirin anak cucu di masa yang akan datang. 

Maka pemilik uang, pemilik modal,  akan bener-bener menjadi penikmat banyak 

peluang usaha, ekonomi, dan sumber daya alam dan orang, di Indonesia. Dan mereka 

akan membungkam mulut, rasa malu, rasa takut pemegang kebijakan, kekuasan, dan 

peluang. 

Dan sebenernya, jika benar cash is the king, menguntungkan juga buat Indonesia, bila 

bersatu, berjamaah, sebab ya kita bakal punya cash yang luar biasa besarnya. 

Jangan-jangan nanti Amerika, China, Singapore, Australia, Eropa, Arab, Afrika, Asia, 

minjemnya sama Indonesia. Seperti dihitungin di atas, kita bakal punya 10rb trilyun. 

Satu hal, ini kenyataan. Dalam satu lawatan ke Taiwan, saya pernah membaca spanduk 

isinya bertuliskan terima kasih pemerintah dan pimpinan Taiwan, kepada Nakerwan. 

Bahwa uang mereka sudah ikut membangun negeri Taiwan. Dahsyat kan? 

Alhamdulillah. 

Dan sesungguhnya, pemikiran ini, gagasan ini, oret-oretan ini, bukan milik saya saja. 

Sudah buanyak yang memikirkannya, mengandai-ngandaikannya, membayangkannya. 

Hanya kebetulan, dengan izin Allah, saya mencoba mengaplikasikannya. Langsung 
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jalan. Langsung action. Kejedot sana kejedot sini. Tapi saya jadi tersenyum, betapa 

oret-oretan ini bener banget. Ga pake keringetan, kita bisa take-over hotel dengan nilai 

taksasi dan aset bisa mendapai 180 milyar saat sudah jadinya nanti. 

Saat ini, bila ada negara asing berinvestasi di Indonesia, mereka sudah mulai membawa 

serta buruh-buruhnya, pekerja-pekerjanya. Bukan hanya level atas, tapi sampe 

pelaksana, langsung juga dari negeri mereka. Perlu diketahui, biasanya asing kalo sudah 

berinvestasi di negara lain, membawa serta bener seluruh kepentingannya. Mulai dari 

suplai barang-barangnya, kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan investasinya, 

kebijakan daerah atau negaranya, dll. Dan sekarang bertambah lagi. Mereka berinvestasi 

sambil membawa serta warganya u/ menjadi pekerja di sini. 

Jangan kaget nanti bila kelak ada pekerja jalan tol, pekerja di pabrik-pabrik, pekerja di 

ladang-ladang sawah, kebun, pekerja-pekerja di industri peternakan, pekerja-pekerja di 

industri properti... Pekerja loh ini, buruh, maaf, dan mereka bukan dari Indonesia. 

Mereka boyongan oleh dan dari investor asing. Sebagai syarat yang bakal diaminin 

pemegang/pemangku kekuasaan yang ga peka dengan soal sosial ke depannya. Mereka 

akan mengiyakan saja semua syarat asing, yang penting kebutuhan mereka terpenuhi.  

Sekarang ini saja, sudah mulai ada 1-2 daerah yang sudah banyak sekali tenaga kerja 

asingnya, hingga ke low level yang harusnya diisi oleh Indonesia. Secara Indonesia 

banyak banget penganggurannya, masyarakat bawah yang butuh pekerjaan u/ makan, 

hidup normal. Dan Indonesia banyak banget juga tenaga kerja luar negerinya: TKI dan 

TKW. 

Jangan kaget juga suatu saat, akan ada perusahaan transportasi, he he he, yang 

sa-supir-supirnya, teknisi-teknisinya, office-offie boy-nya, diimpor dari negara investor. 

Lama-lama mereka membentuk pasar sendiri di Indonesia, membentuk pemukiman 

sendiri di Indonesia, dan berkoloni. Kalau terlanjur besar, susah diusirnya. Kita lah yang 

kemudian terusir. 

Suatu bentuk penjajahan yang ga baru-baru amat. Udah berlangsung juga sebenernya. 

Warga negara kita yang terhormat, bukan jadi pembantu, pelayan, sekuriti, asisten, di 

rumah mereka, di negeri mereka. Tapi justru pembantu, pelayan, sekuriti, asisten, di 

rumah-rumah mereka, yang di Indonesia!  

Dan konyolnya, para pembantu dan pelayan itu, adalah orang Indonesia yang 

seharusnya pemilik segala opportuniti atau peluang yang sedang dikuasakan ke asing. 

Bayangan saya, harusnya justru Indonesialah yang harusnya seperti itu. Indonesia 

menjadi pemain dunia. Perusahaan-perusahaan di Indonesia menancapkan kukunya, 

pengaruhnya, wibawanya, manfaatnya, yang justru ke seantero dunia. Bukan sekedar 

mengirimkan tenaga kerja murah ke luar negeri. Tapi bener-bener jadi pemain, pemilik, 

dari segala potensi ekonomi, usaha, bisnis, perdagangan, seluruh dunia.  

Bahkan kalo perlu, di dunia olahraga. Seperti Syeikh-Syeikh Arab dan Timur Tengah 

yang mewarnai dunia persepakbolaan, balap mobil, motor, dan lain-lain. Malaysia saja, 

negara tetangga kita, dan Singapore, sudah menjadi tempat penyelenggaraan balap 

mobil dan motor berskala dunia.  

Padahal potensi alam Indonesia, lebih menarik u/ jadi destinasi 

penyelenggaraan-penyelenggaraan event internasional. Apapun eventnya. Namun 

kenyataan pahit, Indonesia justru lebih menarik dari sisi di sini banyak kuenya yang 
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bisa dinikmati dan direbut oleh asing, dengan sangat-sangat mudah. Mereka bukan 

mencari. Tapi diundang. MaasyaaAllah. 

Sekalinya ada pertandingan sepakbola yang kelihatannya mendunia, sifatnya saya pikir 
hanya Sportainment dan Bisnistainment. Hiburan saja. Itu pun kekalahan telak suka 
disandang Indonesia. Ga jelas visi misinya. Hanya karena pengennya berjiwa the 
winner, ya ga berpikiran ke sana. Setidaknya ga dibawa ke pikiran itu. Dibawanya, ke: 
Insya Allah apapun manfaat. Toh dengan bergulirnya pertandingan dunia di Indonesia, 
bergulir juga ekonomi. Aamiin dah, walo tetap miris. 

Potensi-potensi pariwisata, pun tidak sedikit yang bahkan dikelola oleh asing.  

Luar biasa dah Indonesia ini "baiknya". Lihat saja, buka mata, seliweran asing 

menikmati potensi di dunia perbankan. Berapa banyak coba bank-bank sekarang 

dimiliki asing? Bahkan seperti sudah disinggung di atas, yang saya ga bosen 

ngulanginnya, bank yang didirikan dengan semangat '45, untuk memiliki bank pertama 

yang syariah, diikuti, didukung, digerakkan, oleh ratusan ribu masyarakat Indonesia 

dengan uang-uang kecilnya, hingga kemudian berdirilah bank yang diidam-idamkan 

saat itu, eh eh eh, sekarang pun saham mayoritasnya milik asing. Boleh dikatakan malah 

ya udah milik asing. 

Kita susah buat buka di luar negeri. Baik itu sebab regulasi dari kita, maupun regulasi 

negara lain. Tapi bank-bank negara asing, malah masuk ke sektor mikro, dan 

difasilitasi! Top dah. Surga dunia, he he he, bagi negara-negara lain. Makin kasian 

rakyat. Jika naro di lembaga keuangan bank dan nonbank, dapatnya kecil, tapi ketika 

mereka minjem, dari kredit mikro, maasyaa Allah itu bunganya gila-gilaan. 

Asuransi, yang kuenya trilyunan, dibawa itu investasi hebatnya ke asing, dan kemudian 

dengan uang kita sendiri itu kemudian masuk lagi sebagai investasi tambahan mereka. 

Wuih... Ngeri... 

Belum sesuatu yang memang sudah masyhur diketahui... Dunia pertambangan, energi, 

dan mineral. Kekayaan yang namanya batubara, emas, gas, dan lain-lain sumber daya, 

berapa coba yang sudah dimiliki asing, hampir-hampir juga tanpa batas. 

Kepentingan uang, bersatu dengan kepentingan kekuasaan. Yaaa Allah, yang jadi 

korban adalah bener-bener rakyat. Ga mikir itu semua bahwa kita akan punya anak 

cucu.  

Asing juga sudah sangat hebat menguasai dan mengontrol soal-soal yang harusnya 

dikuasi negara penuh, sebab menyangkut hajat publik: laut, air. Ini airnya bahkan air 

minum loh! Dahsyat kan? Belum lagi udara atau langitnya Indonesia. 

Dunia telko, yang indah banget bisnisnya... Sebab jumlah rakyat yang nyaris 300jt atau 

bahkan udah lewat kali dari 300jt, sekarang ini melek HP semua. Berapa trilyun yang 

bisa disedot dari pulsa? 

Bahkan pulsa pun menjadi barang investasi "nganggur" yang diberdayakan oleh 

perusahaan telko tsb. Kan orang beli pulsa, belom tentu langsung kepake tuh. Nah, 

selama ga kepake juga, itu pengguna udah bayar duluan. Belum lagi layanan telko lain 

selain pulsa... Gadget-gadget sampe bahkan fisiknya gadget, pun didominasi asing. Ya, 

sebab dunia telko pun tidak ketinggalan, kuenya dimakan oleh asing.  

Saya cukup menyesali pindah tangannya kepemilikan 1-2 dunia telko. Secara kalo 

patungan, pengguna telko di Indonesia bisa koq mendatangkan uang seperti yang 



19 
 

"dibutuhkan" mereka-mereka yang menjual kepada asing. Liat saja, ketika 1 telko 

dijual, saat dijual pelanggannya di atas 40jt koq. Nah ini kan harusnya dilirik, ditawari, 

diperjuangkan, agar 40jt yang pastinya rakyat Indonesia ini,yang menjadi pemilik atas 

peluang bisnis, usaha, mata rantai ekonomi, dari telko yang mereka sendiri ini 

penggunanya. Kan keren tuh.  

Tapi yang terjadi? Negara-negara kecil, yang penduduknya bahkan jauh dari jumlah 

pelanggannya, bukan dibandingkan dengan jumlah total penduduk negara loh, ini 

akhirnya yang menjadi owner.  

Kayak ga berdaya ya?  

Padahal?  

Diperdaya kali. Itu bahasa tepatnya. 

Bener lah kalimat pepatah. Dulu kita mudah berjuang. Sebab musuhnya bener-bener 

orang asing. Sekarang, rada susah, sebab musuhnya bertambah, yakni orang kita sendiri. 

Sodara sendiri. Kawan sendiri. 

Laa hawla walaa quwwata illaa billaaah. 

Negara-negara asing, tanpa jet-jet tempur, tanpa prajurit-prajurit tempur, tanpa 

tank-tank, roket, senjata, menguasai juga dengan bebas lahan-lahan properti di 

Indonesia, yang secara gegabah justru diundang oleh mereka-mereka yang pinter dan 

ahli di bidang properti, hukum dan keuangan. Mereka kemudian punya saham, yang 

kelak bukan hanya menikmati, tapi ikut memiliki.  

Ini luar biasa bahayanya ke depan padahal.  

Tapi ya saya baca di berita, terulang dan terulang. Seakan bangga dan menjadi prestasi 

bila bisa menggandeng investor asing. Innaa lillaah dah.  

Lahan-lahan baru dibuka dan dikembangkan u/ properti, baik perumahan, perhotelan, 

pergudangan, pusat rekreasi, akhirnya sahamnya dimiliki asing. Konyol dah. 

Dan saya melihat, bahkan mulai terjadi nih, di industri pendidikan.  

Ya, pendidikan juga termasuk yang diminati investor asing. 

Di potensi kelautan, kapal-kapal laut asing, sudah masuk perairan Indonesia, mengambil 

sendiri ikan-ikan di negeri kita, tanpa lagi juga pake tenaga kerja Indonesia.  

Sungguh bahaya.  

Dulu ikan-ikan diekspor. Sekarang nereka melaut sendiri, hampir-hampir tanpa batas.  

Kemampuan kapal-kapal laut kita u/ mengintai, memburu, mengusir, yang sudah 

terbatas, baik karena kekurangan personil dan alat, tambah-tambah lagi kuatnya mereka 

sebab didukung oleh kebijakan yang salah atau kurang tepat dari pemangku kebijakan, 

kekuasaan dan peluang. 

Gas-gas alam, minyak, dan lain-lain kekayaan alam, secara telanjang mata, begitu bebas 

dan serakah. Bukan saja seharusnya kita cegah dan larang dikuasai asing. Tapi kita 

justru malah mengundangnya. Innaa lillaah lagi. 

Boleh dicatat ini, ketika mereka menguasai wilayah-wilayah kaya alam, bahkan orang 

kita sendiri dilarang keras masuk. Baik itu dicurigai sebagai maling, penganggu, 
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ataupun sebab lainnya. Penjagaannya super ketat. Bahkan tidak jarang yang menjada 

kepentingan mereka, adalah orang-orang kita sendiri, yang tidak jarang pula bersenjata 

lengkap, yang siap menggertak dan mengusir, bukan dengan mulut saja, tapi dengan 

senjata mereka.  

Luar biasa. 

Maka ketika saya mendengar, membaca, ada SKK Migas, ada upaya u/ meninjau soal 

kontrak kerja atau kontrak karya, pola hubungan antara asing dan Indonesia, saya 

senang banget. Saya ga begitu mengerti. Tapi spiritnya saya nangkep. Mudah-mudahan 

baik sangkanya saya dan segenap warga negara Indonesia, menjadi doa.  

Yang salah diperbaiki, yang kurang disempurnakan.  

Dan tentu saya dan kita semua berharap, tidak akan pernah ada undang-undang dan 

konsep yang salah, bahkan fatal, yang mengakibatkan kerugiaan dan penderitaan di 

rakyat. 

Lebih dari itu, saya sebenernya berharap, negeri ini, sudahlah tegak berdiri saja, pake 

kakinya sendiri, pake kekuatannya sendiri. Ga usahlah lagi berharap ada transfer 

teknologi, atau transfer manajemen. Wong zaman sudah berkembang sedemikian rupa, 

dan banyak sekali anak-anak bangsa yang jago-jago, puinter-puinter, hebat-hebat, yang 

pastinya mau berjuang u/ negerinya, untuk sesama warga negara Indonesia. 

Dan bila negara butuh uang, rakyat juga kayaknya mampu membiayai pemerintah. 

Bahkan ketika dunia usaha butuh biaya juga, rakyat bila bersatu, akan sanggup 

memenuhi kebutuhan investasi yang dibutuhkan, tanpa perlu mengundang investasi 

asing, yang pastinya punya tabiat mengatur, mendominasi, menguasai. 

Ada perusahaaan asing, begitu yang saya dengar, di dunia pendidikan, dunia yang 

seharusnya bukan menjadi usaha atau bisnis, menggelontorkan uangnya 70 milyar, 

+sistem tentunya, lalu balik dalam 2 tahun. Sebab emang orang Indonesianya – ke 

sekian kalinya saya bicara – jumlahnya emang kebanyakan. Alias banyak banget. Pasar 

empuk nan gurih. Dan anak-anak saya sendiri, he he he, berkali-kali datang menjadi 

pelanggan, dan penikmat "usaha" pendidikan yang katanya mencerdaskan bangsa itu. 

Belom lagi soal makanan pokok, macam beras, persawahan, daging, peternakan, 

perikanan, dan urusan makanan lainnya, kekuatan asing, dan bahkan kekuatan serakah 

sebagian anak bangsa, begitu telanjang kita rasakan. 

Peristiwa demi peristiwa ini akan terus ga kekontrol, bilamana kita ga memperbaiki diri 

dan mengubah diri. Akan selalu ada aja juga anak-anak bangsa yang justru menjadi 

penyuplai ide, kesempatan, peluang, potensi, Indonesia, ke asing. Dan kelak akan 

semakin banyak. 

Kudu bener-bener berubah dan memperbaiki diri. 

Dan saya beritahu, semua ini ga akan bisa ngerem dan direm kecuali Allah campur 

tangan.  

Hanya Allah Yang Maha Berkehendak yang bisa ngerem ini semua, dan 

mengembalikan Indonesia untuk Indonesia. 

Pertanyaannya, darimana? Darimana kita harus memulai? Darimana perubahan demi 

perubahan, perbaikan demi perbaikan, harus dimulai? Dengan kekuatan apa kita 

berubah dan memperbaiki diri? Apa iya bisa memperkuat bangsa ini bukan hanya lokal, 
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dalam negeri, tapi bener-bener bisa menjadi Global Player? WorldClass? Apa ga 

ketinggian tuh? 

Dan sebagaimana disebut di bagian paling awal, di atas, apa hubungannya pula dengan 

MENIKAH...? Urusannya apa...? Kaitannya apa...? Koq judulnya tulisan ini: 

Menikahlah, maka engkau akan mapan... 

Sekali lagi... Bismillaah... 

Yuk... Kita mulai bicara, diskusi, dan sama-sama merenung... 

Sebelum diskusi dan perenungan, dimulai... Izinkan saya mengucapkan terima kasih 

dan rasa hormat saya... 

Rasa terima kasih saya, dan rasa hormat, buat mereka yang masih cinta, mikirin, dan 

berbuat sesuatu untuk negara dan rakyatnya, sesama warga negara Indonesia. 

Rasa terima kasih saya, dan rasa hormat, buat mereka yang masih mau menegakkan 

kehormatan dan kemuliaan negara dan bangsanya sendiri. 

Rasa terima kasih saya, dan rasa hormat buat mereka yang mau menjaga kedaulatan 

negara dan rakyatnya sendiri. Memajukan negerinya, dan berupaya semaksimal 

mungkin menjadi negara yang tegak di dalam dan di luar negeri. 

Rasa terima kasih saya, dan rasa hormat, buat mereka yang tidak menggadaikan 

peluang, informasi, bahkan ketika itu menjelma menjadi satu barang dan kekayaan yang 

nyata, kepada asing. Terus mikirin gimana nasib  anak cucunya kelak. 

Rasa terima kasih saya, dan rasa hormat, buat mereka yang mau menjaga negaranya, 

dan lebih memilih kerjasama dengan sesamanya, daripada kemudian bekerja sama 

penuh dengan asing. 

Rasa terima kasih saya, dan rasa hormat, buat mereka yang mau memperbaiki dirinya, 

dan berubah, yang kemudian dari sini kemudian bisa selamat dari kehancuran total, 

kebinasaan total, kepunahan total. 

Rasa terima kasih saya, dan rasa hormat, kepada sesiapa yang ikut bergandengan tangan 

membuat masyarakat bersatu, berjamaah, termasuk di urusan ekonomi, hingga bahkan 

menjadi kekuatan ekonomi dunia. 

Rasa hormat saya juga, plus terima kasih, plus doa, untuk semua niatan baik pemerintah 

dan semua unsur masyarakat, dalam usahanya berubah ke arah yang lebih baik, dan 

memperbaiki diri untuk menjadi yang lebih baik lagi. Semoga berhasil dan Allah ridho. 

Terima kasih pula buat mereka yang masih menjaga ibadahnya, masih memanjatkan 
doa-doa, buat dirinya, keluarganya, negaranya. Sehingga Allah pun masih menjaga 
negeri ini.  

Terima kasih buat mereka yang masih memelihara imannya dan ketaqwaannya, dalam 
keadaan dia muslim muslimah, sehingga masih banyak Karunia dan Rahmat Allah buat 
Indonesia. 

Terima kasih buat mereka yang tidak suka menyakiti, tidak suka berbuat onar, tidak 
suka berbuat dosa dan maksiat, hingga Allah masih menyelamatkan negeri ini dari 
kehancuran besar yang lebih besar lagi.  

Terima kasih buat mereka yang menjaga kedamaian, ketentraman, ketenangan, di negeri 
ini, memelihara persaudaraan, memilih kepentingan orang banyak, ketimbang memakan 
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peluang yang membahayakan orang banyak, hingga kemudian Allah masih menjaga dan 
memberi tambahan keberkahan buat negeri ini. 

Tulisan kecil ini, adalah wujud dari sedikit perbuatan yang saya bisa, u/ menyelamatkan 

sisa, yang masih ada... 

Dan puji syukur, alhamdulillaah nya, Indonesia masih terlalu luas, dan kaya... Besar... 

Masih banyak yang masih bisa diselamatkan, u/ kita, u/ semua, dan u/ anak cucu kita di 

masa yang akan datang.... 

Dalam pada itu, kita tetap tidak boleh gegabah. Lembaga keuangan perbankan dan 

nonbank, janganlah juga dipinggirkan. Diajak kerjasama saja. Terhadap 

perusahaan-perusahaan asing juga ga boleh gerasa gerusu, ga boleh ceroboh dan 

sembarangan. Apalagi sampe anarkis, muncul kebencian. Ga cantik. Bisnis, selesaikan 

lagi dengan cara-cara bisnis.  

Insya Allah asal niatnya bener, ga ada yang ga bisa diajak mufakat. Negosiasi akan 

selalu dimungkinkan. Misalnya, judulnya bukan diusir. Tapi dibeli. Ya, dibeli ulang. 

Maka ini bukan menjadi sesuatu yang mustahil. Kita toh menguntungkan mereka. Ga 

maen usir aja. Yang sudah terjadi, terjadilah. Mau diapain lagi. udah lewat juga.  

Songsong aja masa depan yang lebih baik. He he he, kayak jargon politik ya? Engga 

lah. semua harus tulus ketika masuk di wilayah ini. Semoga Allah jaga niat kita semua. 

Serta memberikan bimbingan-Nya. 

Kepada kawan-kawan semua, saya bilang dengan jujur, bahwa saya tidak mengerti 

dunia investasi, bisnis, ekonomi, dan perdagangan. Jangankan investasi dan 

perdagangan global, lokal saja saya tidak paham.  

Saya lagi belajar dengan tertatih-tatih. Tapi dalam ketertatihan ini saya makin menangis, 

makin menjerit. Makin kepengen teriak, dan kepengen mulai berbuat sesuatu u/ negara 

dan sahabat-sahabat, yakni sesama rakyat Indonesia yang saya cintai karena Allah. Dan 

saya mengajak sebanyak-banyaknya kawan untuk berpikir, bertindak di frekuensi yang 

sama ini. Insya Allah dimudahkan Allah. 

Terima kasih juga buat semua yang sudah mau membaca dan mendengarkan 

celotehannya Yusuf Mansur. Lebih terima kasih lagi bila kemudian kawan-kawan mau 

ikut sumbang saran, sumbang suara, sumbang ide, dan kemudian ikut serta di dalam 

memikirkan dan pergerakan. Sehingga hal ini menjadi sebuat pemikiran dan gerakan 

yang masif, cepat, sambil tetap kalem, sabar, dan terukur. 

 

 

Agustus, 2013 

Syawal, 1434 

 

 

Salam hormat, 

Yusuf Mansur 
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“Tulisan ini dibuat dalam rangka Launching Koperasi Daqu. Indonesia Berjamaah. 

Bukan hanya di urusan shalat berjamaahnya. Tapi juga di urusan ekonomi. Koperasi 

Daqu merupakan perjalanan sejarah ekonomi Indonesia Berjamaah, pasca Patungan 

Usaha yang dibantu kawam-kawan OJK, Kementrian Koperasi, Kementrian 

Perdagangan, Kementrian BUMN, dan media.  

 

Koperasi, sebagai wadah dari gerakan Patungan Usaha, sudah lama dikenal sebagai 

konsep ekonomi gotong royong yang pas sekali dengan spirit berjamaah dan berdaulat 

bahkan.  

 

Untuk menjadi anggota koperasi, kami mudahkan dan murahkan dengan biaya 

Simpanan Pokok di awal sebesar Rp. 100rb. Mudah-mudahan terjangkau. Dan 

tambahan modalnya Rp. 100rb juga per lembar, yang disebut SMK, Sertifikat Modal 

Koperasi. Kawan-kawan bisa membeli lebih dari 1 lembar modal tambahan. 2, 5, 10, 

100, 1000 lembar, bahkan lebih.  

 

Nantikan infonya lebih lanjut di akun twitter @yusuf_mansur.” 
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Artikel  
Sedekah Produktif  

 
  ( Pernah dimuat di @Yusuf_Mansur ) 

 

Selain Koperasi, kita akan paralel menggerakkan juga 

Sedekah Produktif,  

 

Sedekah Produktif, menjadi sedekah murni dari kita – kita 

untuk membangun negeri, masyarakat dan berbagi untuk 

sesama. 

 

Selamat membaca 
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200 Milyar 
 

Sementara PU (PatunganUsaha) masih diperbaiki secara legal, sistem, dan 

administrasinya, saya mau terus bergerak mengajak jamaah untuk dakwah 

ekonomi. 

Saya masih sangat-sangat percaya bahwa dengan berjamaah, bersatu, 

bersama-sama, banyak hal kecil jadi besar.  

Karena itu, bismillaahirrahmaanirrahiim, saya memperkenalkan ulang konsep 

SEDEKAH PRODUKTIF.  

Insya Allah ini aman punya untuk dijalankan. Sebab sedekah kan sudah 

menjadi hal yang biasa. Insya Allah saya dkk PPPA berusaha banget untuk 

amanah, jujur, profesional, dan punya spirit untuk mengembangkan dana 

sedekah kwn-kwn semua, sdr-sdr semua, bapak/ibu, untuk hal yang lebih besar 

manfaat dan hasilnya. 

Sedekah Produktif adalah sedekah yang tidak langsung dibagikan habis untuk 

fakir miskin, dhuafa, yatim, dan target-target sedekah lainnya. Melainkan 

diputar dulu untuk kegiatan-kegiatan ekonomi.  

Untuk mengangkat lebih banyak juga mustahik jadi muzakki dengan 

program-program pembiayaan lebih lanjut. Dengan sedekah produktif, 

diharapkan, jumlahnya juga membesar, jauh lebih besar dari jumlah sedekah 

awal. Sebab digerakkan, diputar, diusahakan.  

Asas sedekah produktif adalah prudent, safety, dan tentu saja sangat 

diusahakan dan diperhatikan tidak nabrak sesuatu atau sektor-sektor usaha 

yang dilarang agama dan negara. 

Dengan sedekah produktif, diharapkan bahkan visi misi “Beli Ulang Indonesia” 

tetap tercapai. Kita jalan pelan-pelan, dengan langkah kecil kita. Insya Allah, 

Allah yang akan menyempurnakannya. 

Di sini, kawam-kawan dituntut untuk lebih ikhlas lagi berbuat. Jika di PU, 

PatunganUsaha, ada bagi hasilnya, dan ada pengembalian dana 

saudara-saudara semua, maka di Sedekah Produktif, kawan-kawan ga ada bagi 
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hasil, dan ga ada pengembalian dana. Dana kawan-kawan terus digerakkan, 

digulirkan, diusahakan, membesar dan membesar. Insya Allah. 

Tapi ya jangan kuatir.  

Return dari Allah pastinya akan jauh lebih besar, dan ga ada yang mengalahkan. 

10x lipat, hingga 700x lipat, dan terus bertambahnya, ga cuma sekali.  

Terus-terusan, hingga yaumil hisab nanti.  

Masya Allah dah.  

Mestinya, ga mundur nih dengan informasi ini. Seperti yang saya bilang, saya 

lebih suka menyeru kawan-kawan untuk bersedekah. Jika hanya mikirin return. 

Sebab gede banget returnnya.  

Tapi karena ada juga pahala yang tidak dimiliki oleh sedekah, yakni pahala 

bekerja dan berusaha, meski untuk bisa sedekah orang juga harus kerja dan 

usaha, maka saya menyeru juga kerja dan usaha. Termasuk menyeru untuk 

investasi di dunia usaha dan ekonomi. 

Ke depan saya akan mengajak kawan-kawan untuk menyelami tentang sedekah 

produktif. Prinsipnya tetap saya bawa ke visi misi besar, membeli ulang 

Indonesia.  

Tapi dengan dana sedekah produktif.  

Di artikel awal ini, saya kasih contoh. Dengan 20rb rupiah, insya Allah kita bisa 

beli air mineral, 2 air mineral gelas, dan beberapa botol air mineral ukuran 

kecil. Nah sekarang bayangkan, jika 10jt orang berkumpul sedekah 20rb? 

Berapa tuh? 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).  

Amazing kan?!  

Dan ini pasti insya Allah bisa.  

Bergerak aja dulu. Tar juga nyampe tuh perjalanan.  

Dan apa yang bisa dilakukan dengan 200 M tersebut? Wuah banyak. Itu bisa 

bikin 10 pabrik air mineral besar di 10 kota besar, lengkap dengan armada 

truknya, lahannya, bangunan permanennya.  
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Masya Allah kan?  

Sekarang bayangkan kalo 10jt orang bergabung secara bulanan? Berarti 1 tahun 

bisa terkumpul dana 2,4 trilyun! Itu bisa bikin ratusan BPR syariah di ratusan 

kota. Atau bisa masuk sebagai pemegang saham di salah satu bank swasta 

nasional. Kita bisa cari yang syariah. Keren dah. 

Yuk kita mulai dulu. 

Ini nomor rekeningnya. Kita mulai aja dulu dah.  

Yang udah ngirim, tolong kirim imel ke sejutayusufmansur@gmail.com. Tar 

pelan-pelan IT nya diurus, dibuat, disempurnakan. Supaya berjalannya sistem. 

Tapi ya jangan nunggu sistem dah.  

Kita mulai aja dulu. Saya ada di depan, di kanan, di kiri, di belakang. Buat 

ngawal program ini. Bantu doa ya. Bismillaah dah. Ini nmr rekeningnya ya… 

Rekening Sedekah Produktif: 

BCA : 6030751351 Cab. Bintaro Utama 

Mandiri : 101 000 6789992 Cab. Bintaro Jaya 

BSM : 074 006 4000 Cab. Ciledug 

A/n. Yayasan Daarul Qur’an Nusantara 
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Lapangan Pekerjaan 

 

Siapa sih yang buka lapangan pekerjaan? 

Sebenernya semua jawaban tauhid: Allah. Allah Yang Maha Berkehendak. 

Termasuk soal lapangan pekerjaan.  

Maka sesiapa yang kepengen kerja, ya minta sama Allah. 

Doa. Disertai ibadah. 

 

Jika ada yang bilang, udah berdoa, udah ibadah. 

Barangkali kurang serius, kurang sungguh-sungguh, kurang bener. Ga terukur. 

Hanya sesekali doanya. 

Makanya saya suka katakan, coba deh doa, walo dengan doa sederhana, 

“Yaa Allah, berikanlah saya pekerjaan…”, segitu doang. 

 

Tapi doanya 7hari seminggu, 5x sehari, di setiap habis waktu shalat fardhu, 

30hari sebulan, berbulan-bulan… Sampe sedapetnya. 

Insya Allah ga bakalan meleset dah. 

 

Apalagi kalo doanya di rumah Allah langsung. Alias di masjid. Tambah tokcer 

dah. 

Mintanya langsung di Rumah-Nya. Sedang kalo tamu datang, Yang Punya 

Rumah, ga bakalan ga ngelayanin. 

Apalagi kemudian mau bersedekah. Tambah top dah. Tambah cepet dapet 

kerjaannya. 

Ok, dicoba ya. 

Nitip nih sedekah produktif. 

 

Siapa tahu dengan ikut sedekah produktif dapat membuka lapangan pekerjaan 

bagi saudara yang membutuhkan pekerjaan. 
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Sebab dengan sedekah produktif, dimaksudkan membuka lapangan pekerjaan. 

 

Coba deh baca artikel sebelumnya: artikel 200 milyar, artikel 4 bungkus, dan 

artikel oil and gas. 

Saya doakan. 

Ini nomor rekeningnya. Yang udah ngirim sedekah produktif, tolong kirim imel 

konfirmasi ke sejutayusufmansur@gmail.com. 

Rekening Sedekah Produktif: 

BCA : 6030751351 Cab. Bintaro Utama 

Mandiri : 101 000 6789992 Cab. Bintaro Jaya 

BSM : 074 006 4000 Cab. Ciledug 

A/n. Yayasan Daarul Qur’an Nusantara 
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Nasi Bungkus 

 

Udah baca ya artikel “200 milyar”? 

Tentang Sedekah Produktif. 

Saya coba tidak berandai-andai. 

Melainkan menetapkan sebagai visi misi, dan langsung action. Langsung jalan. 

 

Saya mengajak kawan-kawan berpikir. 

20rb, dari 10jt orang, terkumpul 200 milyar. 

Dan itu bisa bangun 10 pabrik air mineral besar di 10 kota besar, 

bahkan kalau 1 tahun kita berturut-turut cetak hatrik dengan menggaet 10jt 

orang yang bersedekah 20rb saja, maka bisa mengakuisisi bank swasta 

nasional. 

 

Top dah. 

Dan itu artinya apa? 

 

Terbuka juga lapangan pekerjaan yang sangat banyak sekali. 

istilahnya, dengan kita bersedekah 20rb rupiah saja, asal berjuta-juta orang, 

maka lapangan pekerjaan akan benar-benar banyak terbuka bagi mungkin 

belasan, hingga puluhan ribu orang. 

 

Sebab 200 milyar rupiah sebulan, atau 2,4 trilyun setahun, sangat banyak juga 

pabrik yang bisa kita bangun atau akuisisi. 

Ayo dah. Semangat. 

Pola pikirnya saya ajarkan diri saya lagi dan siapa yang mau belajar. 

Sedekah 20rb, dapat 4 nasi bungkus. 

Lalu kita bagikan ke 4 orang miskin, atau 4 anak yatim. 
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Tentu tidak akan ada yang meragukan ini adalah perbuatan baik. 

Tapi kita juga harus berpikir untuk mengangkat sisi kemanusiaan mereka yang 

kita kasih. 

 

Kalau bisa, kita perjuangkan untuk menjadi muzakki (pemberi zakat). 

Jangan selamanya menjadi mustahik (penerima zakat). 

 

Misalnya, kumpulkan lah 100 orang yang mau sedekah dan bisa sedekah 20rb. 

Maka terkumpul 2jt rupiah. Lalu dengan 2 juta itu, biayai tukang nasi uduk, 

nasi goreng, misalnya. 

 

Minta salah 1 fakir miskin, maju, menjadi pedagangnya. 

Dan sampaikan, bahwa dia kudu ngasih makan sekian orang dari nasi 

jualannya. 

 

Nah, inilah sedekah produktif. 

Sekarang bayangkan, jika kemudian ada 10 juta orang bersedekah 20rb rupiah? 

Selama 1 tahun pula? 

 

Wuah, bisa punya ribuan warung makan, pasar, kebun, ladang, pertanian, 

perikanan, peternakan, sekolah, dan lain-lain. 

Yang akhirnya, bisa banyak bangetlah orang kemudian bekerja. 

 

Jika sebelumnya mereka hanya diberi, sekarang mereka bekerja. 

Sebab bekerja, maka kemudian dapat gaji, honor, hasil. 

Maka kemudian dia bisa mengangkat derajat keluarganya, 

dan kemudian bisa kemudian bersedekah balik untuk mengangkat gantian yang 

lain. 

Salam.  

Berikut nomor rekening sedekah produktifnya. 

Insya Allah nanti kita sempurnakan dengan sistem yang lebih indah, lebih 
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tersusun, lebih rapih, lebih keren. 

Aamiin. 

Insya Allah ya. Kita jalan dulu dah. Kita mulai. Biar Allah yang 

menyempurnakan gerakan ini. 

Aamiin. 

tolong kirim imel konfirmasi ke sejutayusufmansur@gmail.com. 

Rekening Sedekah Produktif: 

BCA : 6030751351 Cab. Bintaro Utama 

Mandiri : 101 000 6789992 Cab. Bintaro Jaya 

BSM : 074 006 4000 Cab. Ciledug 

A/n. Yayasan Daarul Qur’an Nusantara 
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Oil & Gas 

Saya dapat berita, dari seorang eks petinggi Pertamina. 

Bahwa di Kazakhsytan ada tambang minyak yang bisa ditake-over. 

Berapa nilai akuisisinya? 100 juta dolar. 

 

Harga ini, jumlah ini, tentu muyengin buat sebagian kita yang lagi 

uring-uringan soal kredit motor, kontrakan rumah, anak bini yang sedang sakit, 

lagi jobless, lagi banyak utang. 

 

Semuanya saya doakan agar kemudian bisa ditolong Allah. 

Aamiin. 

Ketika dapat berita itu, saya coba datang ke salah satu kawan pengusaha. 

Dia masih muda. Banyak akses keuangan. Dan insya Allah saya lihat dia bisa. 

Dan benar, disanggupi. Proses kemudian dijalankan. 

Sampe sekarang masih proses. Saya ga tau sampe mana. Saya hanya 

mengenalkan. 

Tapi kemudian saya berpikir. 

Bagaimana kalau ummat punya cash. 

Cash is the King. 

 

Tentu ga perlu ditawar-tawarin kepada yang lain. 

Berangkat aja langsung survey dan neliti. 

Berangkat aja langsung untuk kemudian melakukan studi kelayakan, dan 

lain-lain hal layaknya mau beli perusahaan. 

Tapi sebab dana udah tersedia, tinggal bayar saja. 

“Cadangan minyaknya, kayak minyak Indonesia tahun 80-an,” 

begitu kata eks petinggi Pertamina ini dalam suatu obrolan. 

 

Saat itu, demi Allah ya, berulang-ulang saya menyebut, 

bahwa ummat bisa. Ummat punya. Dana segitu, ga banyak. 

Ya, ga banyak untuk ummat besar seperti Indonesia ini. 

Berapa sih 100 juta dolar itu? 
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Hitung aja dengan kurs 10rb. 

10 ribu enolnya 4m, he he he. 0000. kemudian 100 juta itu enolnya? 

00.000.000. 8 enolnya. Jadi, 100 juta dollar, berapa duit? 

1.000.000.000.000,-. Berapa tuh? 

1T, he he he. 1 Trilyun “saja”. 

Belagu ya? 

Engga belagu. 

1T itu besar banget. Mimpi malah. 

Buat siapa? 

 

Buat saya jika sendirian. 

Tapi jika buat 100 kota? 

 

Maka cukup mencari 10 Milyar saja per kota. 

Nah, Indonesia ini 500-an kota. Kalo dibagi 500, maka cukup mencari 2M per 

kota. 

 

2M per kota itu, dibagi 10 kecamatan, berarti “hanya” 200jt saja per kecamatan. 

200jt per kecamatan, itu berarti “hanya” 20jt per kelurahan. 

 

Sekarang berapa orang per kelurahan? 

Jika 1000 orang saja per kelurahan, maka itu berarti bener-bener “hanya” 20rb 

“saja”. 

 

Dan ini bukan mimpi. Ini sungguhan. Caranya? 

 

Ya bergerak saja. Mulai saja. 

 

Insya Allah saya dkk akan bener-bener berusaha untuk tidak mencederai niatan 

tulus, semangat, dan motivasi kawan-kawan. 

We will do the best. Doakan dah ya. 
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Ini nomor rekeningnya Sedekah Produktif.  

Silahkan ikutan langsung buat yang mau bersedekah, tolong kirim imel 

konfirmasi ke sejutayusufmansur@gmail.com. 

Insya Allah kita akan perbaiki ke depan, sistem IT nya, supaya bisa lebih mudah 

diakses, 

termasuk kita urus soal admin dllnya. 

Kita jalan dulu. Jangan tunggu semua sempurna. Bismillaah dah ya. 

Rekening Sedekah Produktif: 

BCA : 6030751351 Cab. Bintaro Utama 

Mandiri : 101 000 6789992 Cab. Bintaro Jaya 

BSM : 074 006 4000 Cab. Ciledug 

A/n. Yayasan Daarul Qur’an Nusantara 
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