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Assalamualaikum Wr Wb,
Alhamdulillahi Rabbil’aalamiin. Segenap redaksi Majalah Property Syariah
bersyukur ke hadirat Allah SWT, karena

Majalah Property Syariah Edisi Kedua,
Mei 2021 telah hadir di hadapan Anda.
Melalui serangkaian kerja keras segenap
awak redaksi, edisi kedua ini dapat kami
hadirkan dengan sajian yang tak kalah
menarik dari Edisi Pertama.
Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan menyambut hangat kehadiran
majalah ini. Kami pun sangat berterima
kasih kepada para narasumber yang telah
meluangkan waktu untuk kami wawancarai, sehingga dapat tersaji dalam konten
jurnalistik yang segar dan mencerahkan.
Kami merasa gembira karena para
pembaca telah memberikan respon positif atas terbitnya majalah ini. Berbagai
tanggapan, baik kritik, usul, dan saran
tentang isi maupun tampilan majalah
ini, menjadi masukan berharga bagi kami
agar terus berbenah.
Sementara itu, kami pun menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena tidak semua surat
yang masuk ke redaksi dapat kami tampilkan. Keterbatasan ruang membuat
kami harus memilih dan menyeleksi. Namun, seluruh surat yang masuk menjadi
catatan tersendiri bagi kami. Kami yakin,
dan terus berupaya semaksimal mungkin
agar dapat menyajikan informasi bergizi
dan mencerahkan, sehingga dapat menginspirasi sekaligus memotivasi pembaca.
Berbagai sambutan hangat ini tentu
saja membuat kami semakin terlecut,
sehingga ingin terus berkarya. Kami ingin
benar-benar menjadi sahabat para pembaca semua. Sebab, kehadiran Property
Syariah bukan saja menjadi fenomena
baru bagi negeri ini, namun juga menyemai harapan bagi kemajuan dunia
property di Indonesia. Diharapkan kehadiran majalah ini dapat menginspirasi
gerakan ekonomi di sektor lainnya agar
menggunakan skema syariah murni 100
persen.
Hal ini cukup beralasan. Selain sebagai konsekwensi dari aqidah Islam bagi
setiap muslim, skema syariah adalah
konsep yang adil bagi siapa saja, termasuk non muslim. Maka tidak heran jika

ekonomi berbasis syariah sudah lama
diadopsi sejumlah negara yang notabene
bukan masyoritas berpenduduk muslim
seperti Inggris, Australia, Thailand dan
Brazil.
Meski konsep yang mereka adopsi
masih bisa diperdebatkan, namun semangat dan keberanian mereka menggunakan konsep syariah patut diapresiasi. Ini
sebuah kepercayaan besar bahwa konsep ekonomi syariah dapat menjadi jawaban atas berbagai problem ekonomi
kapitalistik yang kini terus melemah bahkan semakin rapuh. Jika sistem ekonomi
syariah diterapkan di seluruh sendi ekonomi tentu kemaslahatannya akan semakin besar dan Islam sebagai rahmatan lil
aalamiin akan benar-benar tampak dan
terasa.
Oleh karena itu, gerakan penyadaran
akan keunggulan konsep dan praktek
ekonomi syariah harus terus digaungkan
dan dipraktekkan dalam seluruh lini kehidupan.
Inilah salah satu misi besar Majalah Property Syariah. Kami ingin terus
menyajikan berbagai informasi tentang
property syariah yang dibutuhkan pembaca. Makanya kunci dari keberlangsungan majalah ini adalah pembaca itu sendiri.
Kami pun berharap pembaca yang
budiman ikut pula menshare atau menyebarkan majalah dalam bentuk digital
ini kepada rekan sekerjanya, keluarganya
dan relasi lainnya.
Akhirnya kami berdoa kepada Allah
SWT agar senantiasa meridhoi setiap
langkah dan ikhtiar ini. Kita berharap
agar berbagai upaya itu dicatat sebagai
amal jariyah yang pahalanya terus mengalir hingga hari akhir.
Pada kesempan ini, kepada para narasumber, pembaca dan mitra bisnis, kami
mengucapkan Selamat Idul Fitri 1442 Hijriyah kepada: Taqabbalallah huminna wa
minkum syiyamana wa shyiyamakum.
Terima kasih, dan selamat membaca.
Wassalamualaikum Wr Wb.
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SURAT PEMBACA

Media Komunikasi Progresif dan
Visioner

Di tengah derasnya arus informasi
melalui beragam media yang tidak menentu arah, Majalah Property Syariah hadir membawa isi dan misi yang terarah,
jelas dan lugas. Membumikan properti
syariah dengan membawa harapan bahwa setiap syariat Islam pastilah membawa keberkahan dan selalu akan ada jalan
keluar dari setiap himpitan kehidupan
sekuler menjadi ciri identitas majalah ini.
Mari sambut kehadiran media komunikasi yang progresif ini dengan membawa informasi yang visioner membangun
peradaban islam. Semoga jangkauan
media ini dapat melintasi generasi dan
pola komunikasi antar zaman.
Ihda Arifin Faiz (Dosen DIV Akuntansi
Sektor Publik UGM)

Majalah Alternatif

Majalah ini memberikan alternatif
tidak hanya pelaku bisnis tetapi ‘hint’
sebagai investor. Pada kondisi yang tidak
stabil ternyata ada ‘niche’ potensi usaha
dan investasi yang relatif lebih tahan
terhadap “NPL” yaitu sistem syariah.
Salut untuk pengurus dan seluruh
anggota komunitas DPS. Semoga Baro-

4

kah dan Rahmat Allah azza wa jala turun
bagi kita semua. Aamiin.
Albaq N. Andrian (Member DPS, tinggal
di Saudi Arabia)

Mudah Dicerna

Saya sudah membaca majalah
Property Syariah edisi pertama. Menurut
saya isinya bagus. Penempatan-penempatan foto dan materi yang disampaikan sudah sesuai, dan bagus sekali.
Tulisan di dalam majalah ini juga dapat
dipahami dengan mudah, sehingga
pembacanya akan mudah mencerna,
dan memahami prinsip property syariah
melalui media ini. Luar biasa.
Joko (Member DPS Yogyakarta)

Masih Kaku

Cover adalah kesan pertama, yang
akan membuat orang tertarik membaca. Menurut saya, isinya edisi pertama
majalah Property Syariah masih terlalu
kaku dan kurang informatif. Sebaiknya
judulnya PROPERTI SYARIAH , KOKOH
BERDIRI DI TENGAH BADAI. Kemudian
dipinggir-pinggirnya ditulis judul-judul
artikel dengan tulisan agak besar, bukan
mengumpul di bawah.
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Foto Pak Anwar Abbas sebaiknya juga
dibuat lebih besar dan agak ke atas sedikit, agar tampilan tidak terlalu kosong di
bagian atas. Saya juga menyarankan agar
ada kolom safari proyek anggota, review
proyek syariah, atau proyek syariah
keren, yang berisi ulasan proyek anggota
yang unik, dan sukses untuk menginspirasi anggota atau pembaca
Henny Trisnowati (member DPS Jakarta)

Recomended
Majalah Property Syariah adalah
majalah edukasi dalam bidang property.
Majalah ini sangat recomended untuk
pelaku bisnis property dan masyarakat
umum. Tagline tanpa bank dan tanpa
riba adalah revolusi solusi untuk property berkeadilan masa depan. Edukasi
gagasan adalah keniscayaan, dengan
dukungan infrastruktur bisnis mutakhir.
Keajegan visi akan memberikan bukti
seiring waktu berganti...
Selamat kepada DPS, atas majalahnya... Salam halal hulu sampai hilir.
Izzat Ali (Jakarta 5)

SURAT PEMBACA
Next Distruptor
Jika ingin mengetahui DPS (DEVELOPER PROPERTY SYARIAH), jawabannya
ada di majalah ini. Semua aktivitas DPS
dari Aceh sampai Merauke digambarkan
di majalah ini
Saya yakin, dengan kehadiran majalah ini, animo masyarakat Indonesia
akan hadirnya property syariah 7 tanpa,
semakin bertambah, semakin menggeliat, dan semakin banyak yang menginginkan memiliki hunian tanpa riba.
Kepada para pejuang property syariah komunitas Deveper Property Syariah,
bersiaplah menjadi the next distruptor.
Semoga Allah SWT meridhoi seluruh
aktivitas kita semua serta menjadikan
pahala investasi kelak dari setiap yg
akan kita bangun... Aamiin
Rahmat Rizal (Makasar 1)

syariah melalui DPS. Pembaca diarahkan dan diberikan pemahaman tentang
Sistem Ekonomi Islam sebagaimana
dijelaskan oleh Ustad Dwi Condro dalam
edisi pertama.
Kami berharap, ke depan, umat Islam
di Indonesia lebih memilih Sistem Ekonomi Islam yang Halal dari pada sistem
Kapitalisme
Ariyanto D. Wibowo (DPS Jatim 12)

Bukan Majalah Biasa

Menurut pendapat saya, majalah ini
bukan sekedar majalah property biasa.
Majalah ini juga mengajarkan kita tentang halal dan haramnya bisnis property.
Hal ini penting difahami, sehingga sebelum kita terjun ke bisnis property kita
sudah benar-benar memahami tentang
hukum syariah berbisnis. Hal ini dapat

dari projek ibukota hingga di daerah.
Semangat dan motivasi yang terpancar
dari setiap goresan pena founder DPS
senantiasa dinanti.
Majalah ini juga menjadi media
informasi dan komunikasi kepada aparat
pemerintahan, tentang perkembangan
Property syariah, bahwa property syariah
telah di terima dan bahkan menjadi
solusi hunian untuk ummat
Semangat untuk seluruh pengurus
dan member komunitas DPS. Semoga
Allah SWT memberikan rahmat-Nya pada
kita semua.
Aamiin.
Nidiyanti
#(member DPS Makassar 3)
#Owner Zaakiyah Garden

Meyakinkan

Saya melihat, kehadiran majalah ini
adalah bagian dari upaya memberikan
solusi bagi negeri. Pembahasan materinya dirangkai sangat ilmiah dan mudah
dipahami.
Keberadaan majalah ini juga sangat
membantu developer property syariah
dalam berbisnis dan berdakwah, karena
dapat lebih menyakinkan konsumen
dan calon konsumen property syariah
dalam menginvestasikan financialnya di
projek-projek property syariah.
Jazakumullahu khoiran katsir kepada
Pengurus ADPS yang telah menginisiasi
terbitnya majalah yang sarat akan muatan dakwah ini. Terus sebarluaskan gaung
property syariah agar semakin diterima
oleh masyarakat luas.
Ani Lestari (MDPS JKT12)

Memberikan Pemahaman

Assalamu’alaikum
Majalah Property Syariah. Real Solution. Real Syariah.
Alhamdulillah majalah ini telah terbit
di tengah arus kapitalisme yang merebak
di Indonesia. Majalah ini didesain agar
memberikan pemahaman tentang Developer Property Syariah (DPS) kepada
masyarakat umum di Indonesia agar bisa
paham tentang Properti Syariah.
Penjelasan 7 Tanpa, telah memberikan pemahaman kepada umat Muslim
di Indonesia tentang transaksi property

menghindarkan diri dari jebakan bisnis
berlabel syariah yang ternyata tidak
syar’i.
Anugrah Saputra Kurniawan (DPS
Jakarta 10)

Insight Baru

Alhamdulillah, majalah Property
Syariah ini telah terbit. Majalah ini
memberikan insight-insight baru tentang
perkembangan dunia property. Kupasan beritanya lengkap. Mulai informasi
Property Syariah, Edisi 2 | Mei-Juni 2021
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SURAT DARI ASOSIASI
Assalamualaikum Wr Wb.
Nafas sebuah usaha adalah inovasi.
Berhenti berinovasi berarti satu usaha
menunggu mati. Apalagi di tengah situasi yang semakin tidak menentu akibat
badai pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Hal ini berdampak pada seluruh sektor termasuk industri property.
Kalaupun ada yang bertahan, sudah
barang tentu karena dukungan berbagai
pihak, termasuk akses ke permodalan

perbankan. Namun sampai kapan bisa
bertahan?
Selain itu, terutama bagi para pebisnis muslim, ada hal yang paling pokok
yang harus disadari bahwa bisnis bukanlah sekedar bisnis. Bisnis bukanlah
sekedar bisa bertahan, berkembang dan
meraih keuntungan materi, namun yang
paling pokok adalah apakah bisnis itu
bisa menjadi jalan meraih keberkahan
atau tidak? Apakah bisnis itu akan membawa keselamatan di dunia dan akhirat
atau tidak?
Oleh karena itu kehadiran skema
property syariah adalah tawaran solusi
agar bisnis dapat tetap berjalan dan berkembang dengan baik dan menjadi wasilah atau jalan meraih keberkahan dunia
dan akhirat.
Mengapa demikian? Sebab skema
syariah pertama, meletakkan azas bisnis
yang paling pokok adalah halal dan haram. Jika Allah SWT mengharamkan satu
aktivitas maka secara mutlak tidak boleh
dilaksanakan. Contohnya saja riba.
Kedua, prinsip profesionalisme juga
menjadi hal penting dalam menjalankan
bisnis yang sehat agar selamat. Menggabungkan keduanya adalah hal utama
yang harus dilakukan seorang pengusaha muslim.
Oleh karena itu kehadiran Developer
Property Syariah (DPS)/Asosiasi
Developer Property Syariah
(ADPS) adalah kebutuhan yang harus
disadari bersa-

ma. Sebab, DPS/ADPS hadir menawarkan
solusi atas bagaimana industri property
dapat dijalankan tanpa harus melanggar
aspek syariah dan tetap mengedepankan
profesionalisme.
Skema syariah bukan sekadar hadir
dalam bentuk konsep normatif, tapi gagasan yang diusung DPS adalah konsep
aplikatif yang telah teruji dan berhasil.
Dengan konsep ini maka developer menjadi mandiri dan tidak bergantung pada
sektor perbankan. Dengan skema syariah
melalui konsep syirkah keberkahan dapat diraih.
Ketangguhannya telah teruji sejak
lahir bahkan hingga kini di tengah hantaman badai Pandemi Covid-19. Kami juga
tidak sedang membangun menara gading, tapi kami ingin membagi kebahagiaan ini bagaimana bersama membangun
industri property syariah yang kuat, unggul, tangguh dan profesional.
Oleh karena itu DPS/ADPS terbuka
terhadap siapapun atau pihak manapun
yang ingin bergerak bersama menghadirkan solusi dunia property. Apalagi harus
kita akui kondisi perekonomian nasional
masih memprihatinkan. Dibutuhkan berbagai solusi cerdas untuk mengatasinya.
Selain itu, adanya keterbukaan, saling
menghargai dan membuang jauh kecurigaan terhadap ide atau konsep baru mutlak dibutuhkan. Sebab terbukanya ruang
dialog adalah pintu masuk bagi penyelesain suatu problem.
Skema syariah adalah gagasan baru
yang ditawarkan sebagai solusi bagi
persoalan perekonomian nasional khususnya property. Oleh karena itu, dibutuhkan keberanian, kejernihan berfikir
berbagai pihak untuk memandang tawaran konsep sebagai bentuk kecintaan
pada negeri yang bernama Indonesia
Mau tidak mau, suka tidak suka, para
pelaku bisnis property harus secara cepat
menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
Inilah momentum yang tepat pula bagi
pelaku bisnis property khususnya yang
muslim untuk “merevolusi” unit usahanya. InsyaAllah. (*)
Wassalamualaikum Wr Wb.

HM Rosyid Aziz

FOUNDER & CEO DPS
KETUA DEWAN PEMBINA ADPS
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Skema syariah adalah gagasan baru yang
ditawarkan sebagai solusi bagi persoalan
perekonomian nasional khususnya
property. Oleh karena itu, dibutuhkan
keberanian, kejernihan berfikir berbagai
pihak untuk memandang tawaran konsep
sebagai bentuk kecintaan pada negeri yang
bernama Indonesia.
~ HM Rosyid Aziz ~
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KABAR DARI LAHAN

01
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8

Property Syariah, Edisi 2 | Mei-Juni 2021

03

KABAR DARI LAHAN

04

05

06

01

Sabtu, 10 April 2021. DPS Jakarta
menggelar Studi Banding Property
Syariah Proyek Premium di Mahoni
Residence, Kota Depok. Ibu Noer
Lailly Koerniawati, sang pemilik,
menyampaikan insight-insight
baru dalam bisnis cluster syariahnya. Acara dihadiri sekitar 40
member DPS.

02

April 2021, Pembangunan project
Jannati 2 Residence di Papua
bagian Koya Barat, Kota Jayapura.
Proyek seluas 30 ribu m2 meliputi
10 unit SOHO, 7 unit cargo kantor
dan 4 unit ruko.

03

April 2021, 6 unit project premium
Silva Furia Indah, di jalur 4 No.162
Abepura, Jayapura

04

April 2021. Proyek property syariah
Muli Bougenville, di Jl. Husen Palela, Kabupaten Merauke, Papua.

05

Ahad, 18 April 2021. Soft Launching
Kavling Naurah Green di Pangkep,
Sulawesi Selatan.

06

Ahad, 25 April 2021. Peletakan batu
pertama Masjid Aqtif Internasional
0001 di Zaakiyah Garden --project
Ibu Nidiyanti, member DPS-- di
Gowa, Sulawesi Selatan. Penandatangan dan penyerahan tanah wakaf disaksikan aparat pemerintah,
wakil dari Kecamatan Pattallasang,
Kepala Desa Peccelekang, pemilik
lahan, dan warga setempat.
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KIPRAH ASOSIASI
Rabu, 31 Maret 2021. DPP APERSI
berkunjungan ke Kantor DPP
ADPS. Dalam pertemuan ini dihasilkan beberapa agenda bersama
untuk kemajuan property di tanah
air, khususnya dalam memberikan
edukasi property syariah kepada
para member APERSI.

Jumat, 16 April 2021. DPP APERSI
dan DPP ASOSIASI DPS menandatangani MoU tentang kerjasama
dan kolaborasi jangka panjang
dalam rangka pengembangan bisnis
property 100% Syariah terkait dengan pelatihan, penjualan, pengadaan lahan, dan permodalan.

10
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KIPRAH ASOSIASI
Senin, 29 Maret 2021. Sosialisasi dan
serah terima rencana kerja sama di sektor
pengembangan pariwisata antara DPS
Papua (diwakili sekretaris DPW Papua)
dengan Kepala Dinas Pariwisata Kab.
Merauke.

Senin, 19 April 2021. Kegiatan salah satu Pengurus DPW DPS Papua dalam program Ramadhan Tebar Kurma.
Senin, 15 Maret 2021. Kerja sama
SMK Negeri 3 Merauke dan DPS
DPW PAPUA dalam meningkatkan
kemampuan wirausaha siswa dan
siswi, terutama jurusan pembangunan dan arsitektur.

Sosialisasi dan serah terima
rencana kerja sama di sektor
pengembangan pariwisata antara
DPS Papua (diwakili sekretaris
DPW Papua) dengan Kepala Dinas
Pariwisata Kab. Merauke.
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KAJIAN

Sejumlah developer mantap
berhijrah dari pengelolaan
property konvensional
ke pengelolaan property
berbasis syariah. Kesadaran
para pebisnis diawali dari
berbagai latar belakang.
12

Meniti Jalan

Hijrah
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KAJIAN

S

etamat kuliah, Rustan memulai
usaha di bidang penggergajian
kayu olahan. Awalnya ia menyuplai
kayu olahan untuk sejumlah developer
property konvensional di Makasar, Sulawesi Selatan. Hubangan baik semakin terjalin hingga akhirnya dia diajak langganannya untuk ikut terjun ke bisnis property
membangunh proyek bersama. “Awalnya
kerja sama dengan teman membangun 8
unit ruko,” ujarnya Awal bulan lalu.
Karena ada masalah saat dalam proses, akhirnya Rustan memutuskan untuk
mandiri. Ia lalu mencoba membeli lahan

dan membangun ruko sendiri. Proyek
perdananya berhasil. Rustan lalu mulai
mengembangkan sayap bisnisnya dengan membangun perumahan di Toddopuli, Makassar. Ia pun tak segan mencari
pengetahuan tentang bisnis property.
“Saya ikut sejumlah seminar property untuk menambah ilmu,” katanya.
Sejak memulai bisnis property tujuh
tahun lalu, berbagai tantangan mampu
dilewati Rustan. Bisnis perkayuan dan
property miliknya semakin berkibar.
Untuk permodalan pada tahun 2013 dia
sempat meminjam dari bank. “Saya pin-

jam sekitar Rp100 juta, tapi sudah saya
kembalikan,” ujarnya.
Rustan pun merambah bisnis di Kota
Mamuju, Sulawesi Barat. Di kota itu dia
membuka cabang bisnis kayu yang kemudian juga mendongkrak bisnis property miliknya. Tawaran lahan untuk bisnis
property pun berdatangan. Pundi-pundi
uangnya pun bertambah. Rustan menikmati kesuksessan sebagai pengusaha
kayu sekaligus pengusaha property.
Tahun 2018 Rustan mulai berkenalan
dengan Marketing Property Syariah. Perkenalan terus berlanjut. Namun, sebagai

Property Syariah, Edisi 2 | Mei-Juni 2021
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KAJIAN

Rustan

pebisnis dia tak mudah percaya begitu
saja. Menurut dia, apa yang disampaikan
marketing itu butuh pembuktian. Untuk

mempelajari lebih jauh konsep syariah,
Rustan sempat menyamar sebagai pembeli.
Waktu itu banyak marketing property syariah menghubungi dirinya. Dia pun
mengikuti alur tawaran mereka. Dengan
penuh semangat para marketing syariah
itu menjelaskan konsep-konsep kepemilikan property syariah. Ia bahkan sampai
diajak untuk mengecek lokasi. Semua
diikutinya dengan penuh perhatian.
“Betul-betul style saya waktu itu seperti
pembeli,” ujar Rustan.
Dalam perjalanan itu, Rustan menjadi
semakin penasaran, sekaligus mulai merasa khawatir dengan bisnis yang dia jalankan selama ini. Selama ini sebenarnya
dia sudah rajin ikut kajian-kajian Islam.
Namun, kajian agama yang dia ikuti lebih
pada persoalan aqidah dan ibadah. Tentang bagaimana cara sholat yang baik,
puasa, dan lain-lain. Sementara untuk
muamalah, transaksi halal dan haram,

“

Saya sudah
ada di jalan
ini sebagai
pilihan yang
tepat. Harus
terus saya
lanjutkan. Saya
kini memahami
bagaimana
dosa dalam
muamalah

“

14
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sangat kurang dikaji secara mendalam.
“Saya mendengar adanya riba dalam perbankan, tapi hanya sepintas,” ujarnya.
Lewat penjelasan para marketing,
Rustan semakin khawatir ada yang salah
dalam muamalah bisnis property yang
ia jalankan. Lama-kelamaan, keinginan
untuk hijrah ke bisnis skema syariah pun
semakin kuat dan mantab. Rustan pun
memutuskan hadir pada Gathering Super
Akbar (GSA) Property Syariah, 2 Februari
2020, di Claro Hotel, Makassar. Acara itu
dihadiri CEO DPS, HM Rosyid Azis.
Acara yang dihadiri ribuan orang ini
membuat Rustan merasa tercerahkan
dan menjawab semua kegelisahannya
selama ini. “Saya dengar Ustad Rosyid
akan mengadakan pembelajaran Property Syariah. Kemudian saya coba tanya ke
panitianya, Akhirnya saya daftar dan ikut
Camp 6 DPS Makassar,” ujarnya. Lewat
camp itu, ia semakin mengenal apa itu
property syariah.

KAJIAN
Proses hijrah ternyata tak semulus
harapan. Ia merasa proyek yang masih
berjalan dengan sistem konvensional kini
harus berpindah menjadi syariah, termasuk soal penyelesaian akuisisi lahan.
“Sebenarnya secara cash flow bisnis saya
sehat, tapi saya merasa gelisah,” katanya.
Inilah tantangan Rustan untuk menyelesaikannya. Apalagi masih ada konsumen
yang datang ingin dengan skema konvensional. “Dulu ada konsumen datang ingin
dengan skema syariah justru saya tolak.
Sekarang ada konsumen ingin dengan
skema konvensional, saya tolak,” ujarnya.
Di tengah upaya keras untuk menyelesaikan proses hijrahnya secara total, sejumlah godaan datang, terutama tawaran
modal dari sejumlah bank. Namun Rustan merasa beruntung, karena keputusan
hijrah didukung penuh keluarga. Dukungan dan arahan dari para petinggi DPS pun
sangat dirasakannya. Karena itu, ia terus
bersabar dan berikhtiar menanti momentum yang tepat. “Saya sudah ada di jalan
ini sebagai pilihan yang tepat. Harus terus saya lanjutkan. Saya kini memahami
bagaimana dosa dalam muamalah,” kata

Darmawan Ridwar

Rustan.
Lain Rustan, lain pula Darmawan Ridwar. Pemilik PT Haluoleo Land ini awalnya berkarir sebagai bankir di salah satu
bank. Tahun 2013 Ridwar memulai bisnis
property di Kendari. Bisnis property yang
dirintisnya mulai meraih kesuksesan. Dia
pun memutuskan keluar dari bank agar
bisa fokus mengelola bisnis. “Saya keluar
dari bank saat itu bukan karea takut dosa
riba, tetapi karena melihat potensi menjadi pengusaha property sangat menjanjikan,” katanya.

Hingga 2017 Wawan menikmati masa
sukses sebagi pengusaha property konvensional. Namun, di tahun itu pula dia
bersama sejumlah developer lainnya mulai mengikuti pengajian baca Al Quran. Di
sela pengajian Wawan bertanya kepada
seorang ustadz, tentang pandangan Islam soal bisnis property konvensional
yang digelutinya. “Ustad menjelaskan
setiap muslim terikat pada hukum syara’,
termasuk dalam bermuamalah. Nah
dalam bisnis yang kami geluti, kata beliau ada unsur gharar, asuransi dan riba,”
ujarnya.
Saat itu Wawan mulai gelisah saat
menjalankan bisnis karena berhubungan dengan dosa. Pelan-pelan semangat
membuka lahan mulai menurun. Wawan
semakin gelisah karena belum menemukan solusi atas bisnisnya. Dia pun nekad
memutuskan berhenti menjadi developer. “Saya sadar ada unsur riba dalam
bisnis yang dijalankan maka saya tinggalkan. Tidak membuka lahan baru dan
fokus menyelesaikan proyek yang ada,”
katanya.
Namun keputusan itu langsung membuat Wawan kehilangan pundi-pundi
uang. Tahun 2017 hingga 2018 dilalui bersama keluarga dengan penuh kepahitan.
Dari developer, Wawan banting setir bekerja apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup. “Karena tanggung jawab pencari nafkah, saya pernah menjadi supir
grab, terima orderan bakso dari rumah
ke rumah, buat rumah makan, jualan
makanan kaki lima. Pernah juga kejadian
rumah makan di pinggir jalan dibongkar
Satpol PP karena tidak memenuhi aturan
yang berlaku.”
Namun di atas semua itu, jika mengingat janji Allah dalam Al-Qur’an, Surah
Ash-Syarh kian memacunya memilih
istiqomah dalam ketaatan daripada melanggar syariat. Ia yakin, di balik kesulitan, pasti ada kemudahan. “Saya telah
merasakan sensasi yang berbeda. Saat di
konvensional, ada uang tapi tidur tidak
tenang. Waktu itu, meski kerja serabutan,
hidup pas-pasan yang hanya cukup untuk biaya makan sehari dua hari tapi hati
tenang,” kata Wawan mengenang pengalaman hidupnya.
Penantian itu pun datang juga. Tahun
2019, rekan lamanya di property konvensional, Muhammad Shabri Rauf mengajaknya hijrah ke Makassar dan kembali
terjun di dunia property. Bukan dengan
konsep property sebelumnya, namun

kini secara syariah. Di awal ajakan itu
membuatnya merasa takut, jangan sampai jika ada masalah dalam proyek yang
mereka jalankan akan kembali ke bank.
Namun Shabri yang hingga kini menjadi partner bisnisnya, meyakinkan untuk
menjalankan bisnis property syariah dan
fokus pada ummat. “Saya diingatkan, jika
punya ilmu namun tidak diterapkan akan
dimintai pertanggug jawaban di akhirat
kelak. Shabri mengatakan, kenapa tidak
untuk menjadikan ilmu yang ada untuk
membantu ummat,” ujarnya. Mereka memulai secara warungan tapi sudah tidak
menggunakan bank ataupun sumber riba

Muhammad Shabri Rauf

yang lain.
Saat itu, Shabri dan Wawan belumlah
menjadi member DPS. Proyek property syariah pertama mereka dijalankan
belum dengan pola. Wawan senantiasa
berdoa agar ditunjuki jalan lurus hingga
akhirnya dipertemukan dengan Akram
Pakki salah seorang member DPS. Namun tetap saja, di awal timbul kecurigaan. Wawan berpikir jika penjualan lesu
boleh jadi mereka kembali bekerja sama
dengan bank.
Dengan memperbaiki niat, Syirkah
bertiga akhirnya mereka jalani. Mereka
mencoba di satu proyek dengan menggunakan skema DPS dan berhasil. Wawan
dan Shabri lalu bergabung menjadi
member DPS di awal 2020. Dalam waktu
singkat, telah terbangun belasan proyek
di Pulau Sulawesi hingga ke Tangerang.
“Dengan jalan Allah, sampai detik ini tim
penuh komitmen dan konsisten pada 7
T yang di gaungkan DPS,” kata Wawan.
(nfy/fh)
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Setelah Kembali

ke Pangkal Jalan
16
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Langkah sejumlah developer hijrah patut di
acungi jempol. Mereka bukan pemain baru di
dunia property. Namun tekad untuk berbisnis
sesuai tuntunan syara sungguh luar biasa.

KAJIAN

unia property konvensional sangat
mengandalkan perbankan. Jerat
riba dan akad bermasalah menjadi
menu keseharian. Pengkhianatan kongsi
usaha pun bukan cerita baru, Bukannya
semakin moncer, usaha justru semakin
terjerat masalah dan terancam gulung
tikar. Tapi kata pepatah, “Jika sesat di
ujung jalan, kembalilah ke pangkal jalan.”
Setelah menyadari bahwa mereka telah
memilih jalan yang keliru, sejumlah developer akhirnya memilih berhijrah ke skema property syariah.
Puluhan hingga belasan tahun makan
asam garam bisnis property konvensional, tak membuat mereka harus malu
kembali ke pangkal jalan. Bahkan, 17
tahun malang melintang dan jatuh bangun dalam bisnis property konvensional
membuat H.A. Mukti As’ad semakin yakin
untuk pulang ke aturan syara. Karena itu,
Rabu (05/05/21), lelaki yang akrab disapa
Mukti itu pun tak ragu menceritakan kisah perjalanan bisnisnya kepada tim Majalah Property Syariah.
Sebagai seorang Sarjana Teknik Sipil,
dunia property adalah passion terbesar
Mukti. Dalam perjalanan karirnya, lelaki
itu pernah beberapa kali menjadi pengurus Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi
Selatan. Tak hanya aktif di organisasi dan
komunitas bisnis, Mukti pun aktif dalam
organisasi keislaman. “Di Muhammadiyah, saya kebetulan dipercaya menjadi
Wakil Ketua Lembaga Pengembangan
Pesantren Muhammadiyah (LP2M) Sulawesi Selatan. Kami mengasuh beberapa
pesantren hingga saat ini,” ujarnya.
Sebagai seorang developer lokal kawakan, Mukti telah membangun 27 kompleks perumahan yang tersebar di Makassar, Kabupaten Gowa, hingga Kabupaten
Maros. Meski dikelola secara konvensional, hampir semua proyeknya punya
fasilitas masjid atau mushalla. Delapan
tahun lalu, Mukti pun menjadi volunter
hotel syariah di Pinrang, bernama Hotel
Syariah Atiqah. Mukti pun piawai dalam
akuisisi lahan. Semua proyeknya diakuisisi dengan skema bayar bertahap, 5 sampai 7 tahun.
Seperti para developer yang kemudian memutuskan untuk berhijrah, bertahun-tahun Mukti merasa gelisah ketika
mengelola bisnis property. Ia merasa
ada masalah dalam bisnisnya. Namun,
dia belum menemukan solusi untuk menyelesaikannya. “Saya merasa ada yang
salah. Banyak teman-teman saya meng-
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apresiasi pencapaian mereka dengan
bersenang-senang. Saya merasa kami
pengusaha yang hanya mengejar dunia
saja,” ujarnya.

H.A. Mukti As’ad

Seiring bertambahnya usia, Mukti semakin sadar jika dunia hanya sementara. Semakin hari semakin tua, bayangan
liang kubur selalu mengintainya. “Semakin ke sini, saya semakin mengingat kematian. Parahnya, persoalan muamalah
yang banyak pertanyaannya kelak malah
bermasalah. Bagaimana nanti menjawab
pertanyaan, dari mana sumber harta dan
akan kemana dibelanjakan?” ujarnya
sambil termangu.
Selama belasan tahun Mukti pun memahami soal pemodalam secara keliru.
“Dulu pemahaman saya, jika tidak utang
di bank, bisnis tidak jalan. Buktinya sekarang alhamdulilah bisnis terus berjalan
padahal tanpa modal bank,” ujarnya.
Kegelisahan Mukti akhirnya membawanya mengikuti Sekolah Online Muslim-Preneurship di awal 2020. “Kebetulan
waktu itu, salah satu pematerinya pakar
Ekonomi Islam Dwi Condro, Phd. Dari
sinilah saya mengenal DPS,” ujarnya.
Karena merasa tertarik dengan konsep
property syariah yang ditawarkannya,
Mukti pun mendaftarkan diri untuk ikut
Mentoring Online-4 DPS.
Menurut Mukti, DPS memberikan banyak ilmu dan solusi lewat aqad-aqad
syar’i yang bertahun-tahun dicarinya.
Akhir ia pun mengikuti Silaknas DPR
pada Desember 2020. Di situlah ia merasa
mendapatkan komunitas yang dia cari selama ini. “Di dunia bisnis sebelumnya seakan-akan saya layaknya orang sekuler,
halal haram dihantam,” ujarnya.
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Keputusan untuk berhijrah, bukan
tanpa godaan dan tantangan. Apalagi
anggota Ikatan Saudagar Muslim Indonesia Kabupaten Pinrang ini mengaku
dulunya sekuler. Pemahaman agama hanya soal ibadah, memperbaiki sholat dan
lain-lain. Untuk soal bisnis, pemahaman
muamalah kurang. Apalagi selama ini
para ustad hanya menjelaskan tentang
utang itu riba. “Alhamdulillah DPS mampu memberikan solusi. Di DPS di bahas
aqad, dikupas bisnis halal dan haram,
dan ini yang saya cari. Saya betul-betul
merasa terbantu dengan kehadiran DPS,”
ujarnya.
Jika sekedar untuk meraih materi, hijrah tidak ada artinya. Namun, menurut
Mukti, hidup bukan hanya soal bisa atau
tidak meraih materi. Jalan untuk mendapatkan materi juga harus sesuai syariah.
Dengan berhijrah ia kini merasakan ketenangan, ibadah lebih diperhatikan, dan
tidak lagi merasa sedang mengejar dunia.
“Ini yang saya butuhkan. Jika sekedar
mengejar materi buat apa? Alhamdulillah soal materi, yang saya inginkan sudah
saya dapatkan,” ujarnya pula.
Kini, Mukti dan keluarga saling mendukung untuk terus menghentikan segala
macam bentuk transaksi ribawi. Hijrahnya pada proyek Real Syariah pun membuat beberapa konsumen dari proyek
konvensional sebelumnya ingin mengalihkan kredit dari perbankan ke aqad
syariah. “Ini jadi tantangan tersendiri,
sebab jika memindahkan hutang user
dari perbankan ke developer jelas harus
melunasi hutang yang ada di bank dulu,”
ujarnya.
Tak hanya developer, marketing
property pun ikut berhijrah. Mereka tidak
mau lagi memasarkan property konvensional yang terkait erat dengan praktek
ribawi. Mereka kini beralih memasarkan
property syariah. Meski mengadapi sejumlah tantangan karena harus berproses, perasaan jauh lebih tenang karena
tak lagi terlibat riba dirasakan pula oleh
seorang marketing hijrah dari Bandung,
Taufik Hidayat.
Kepada Majalah Property Syariah,
Rabu, 5 Mei 2021 lalu, Taufik bercerita
bahwa dirinya kini bergabung dengan
Orchid Syariah Group. Grup ini memiliki
proyek di Cimahi, Bandung, Ciwidei, dan
Kabupaten Sumedang. “Saya pegang
Cimahi sama di Bandung, di Jalan Soekarno Hatta. Di konvensional saya tahun
2014 sampai 2016,” ujarnya.
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Pertemuan Taufik dengan konsep syariah terjadi secara tidak sengaja. Saat itu
Taufik melamar di Orchid Syariah Group
agar lebih dekat dengan rumahnya. Setelah bergabung dia baru mengenal lebih
dalam tentang konsep property syariah.
“Nah justru setelah semakin mengenal
saya makin mantab untuk berhijrah,” katanya.
Taufik mengaku, saat menjadi maketing property konvensional setiap bulan
dirinya bisa closing. Namun hal itu justru
membuatnya tidak tenang. Karena itu,
Taufik rajin berdoa agar diberikan pekerjaan yang bisa membuat hati tenang
menjalani. “Saya berdoa, kalau memang
pekerjaan ini enggak bagus buat saya,
mohon ganti dengan yang lebih bagus, lebih dekat rumah, doa saya hanya seperti
itu. Ketemulah pekerjaan sekarang,” ujar
Head Project Orchid Syariah Group itu.
Saat memutuskan untuk berhijrah,
Taufik mengaku, seluruh harta hasil menjadi marketing property konvensional
dia jual, termasuk cincin istri. Hasil penjualan harta itu tidak dia makan, tetapi
dia berikan semua ke orang lain karena
niatnya memang benar-benar dibersihin.
“Sekarang Alhamdulillah lebih tenang,”
ujar Taufik.

Taufik Hidayat

Di masa lalu, hasil yang didapat Taufik sebagai seorang marketing habis untuk dirinya sendiri. Bahkan ketika masih
belum menikah dia mendapatkan cukup
banyak uang, tapi habis begitu saja tak
tentu rimbanya. “Kini saya sudah berkeluarga, anak dua, tapi bisa mencukupi
untuk yang di rumah, untuk orang tua,
bisa nyekolahin adik juga, dulu nggak
bisa,” ujarnya. (nfy/mf/fh)
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Anton Fauzi

“Allah Masih

Sayang
Kepada Saya...

B

ermula dari bisnis alat musik, Anton
Fauzi banting stir ke dunia property
konvensional. Pada awalnya usaha
property itu berhasil dan berkembang pesat. Namun ia kemudian dikhianati kawan
satu tim, yang sama-sama merintis usaha
property. Bukannya surut, kegagalan itu
justru menjadi titik balik, dan membuat
lelaki kelahiran Salatiga, 14 September
1962 itu semakin jatuh cinta pada dunia
property.
Saat memulai lagi dari nol, masalah
yang dihadapi Anton belum berakhir. Tantangan lain pun datang. Usahanya mangkrak karena tidak kunjung laku. Lalu apa
yang salah? Bagaimana sosok yang pernah mengenyam pendidikan Akuntansi
dari Universitas Pembangunan Nasional
itu bisa bangkit kembali? Simak penuturan Developer Property yang Hijrah itu
kepada Wartawan Majalah Property Syariah, Maghfur, Sabtu/8 Mei 2021. Berikut
petikannya:

Mengapa tertarik ikut DPS?
Saya ingin terbebas dari riba. Meskipun tahu soal riba, tapi saya masih setengah hati meninggalkannya. Pemahaman
saya belum mendalam sehingga masih
memakai dana dari lembaga keuangan
berlabel syariah. Tapi belakangan ternyata itu juga bermasalah.

Untuk apa saja dana itu?
Awalnya saya buka toko alat musik.
Jadi didanai Rp 1 miliar. Bisnis Property
juga pakai dana itu, dengan konsep KPR
untuk 8 unit rumah di Jalan Pemuda, Jagakarsa.

Sebelumnya, 2009, saya bekerjasama
dengan teman. Saya hanya di belakang
layar, sementara teman saya yang menjadi pimpinan proyek. Saya modal untuk
kantor, promo, iklan, yang kecil-kecil, sementara dia bekerjasama sama dengan
orang untuk membeli tanah. Nah itu
awalnya.
Dalam tempo 4 tahun, dari 2009, sold
out hingga 420 unit. Tapi saya dikhianatin. Bagi hasilnya tidak sesuai kesepakatan. Saya suruh orang menagih sampai
tujuh kali ganti tukang tagih, tapi tak juga
selesai. Ekonomi saya jatuh, istri minta
cerai. Jadi sudah jatuh ketimpa tangga.

Dalam kondisi terpuruk sepertu itu,
apa yang anda lakukan?
Justru saya jadi jatuh cinta pada
property. Saya berpikir ingin memulai
usaha sendiri. Saya punya tanah di Pemuda, saya mulai iklankan, ada yang respon.
Pembeli pertama Ibu Nina langsung kasih booking fee Rp 5 juta. Padahal tanah
masih kosong, masih ada kandang ayam
dan semak. Sertifikat, IMB, belum diurus.
Beberapa hari kemudian dia ngasih lagi
uang Rp 50 juta. Saya pun mulai bergerak
mengurus semuanya.

Selanjutnya?
Ternyata masalah belum selesai. Ada
yang mempermasalahkan lahan saya.
Surat-surat saya diblokir di BPN. Saya
lalu membawanya ke pengadilan dan
menang. Saya kemudian mulai mengurus
perizinannya. Dapat 8 unit rumah saya
jual sekitar Rp 300 sampai Rp 400 juta per
unit.

Bagaimana Anda memulai dengan
skema syariah?

“

Bagaimana ceritanya?

Saya beli tanah di Cilodog, lalu jadi
ruko tiga. Satu udah laku cash. Lalu buka
lagi di Adnan Agra, jadi 5 unit rumah. Setelah akuisisi dua tahun tidak laku. Rumah
contoh sudah ada, jalan sudah ada, tapi
setiap yang datang mau beli, akhirnya tidak tertarik. Padahal, tempat pun strategis. Ada apa? Setelah ikut DPS baru saya
mengerti soal rezeki. Ada yang barangkali
masih terhalang. Setelah benar-benar total hijrah ke skema syariah keran rezeki
mulai terbuka.

Property Anda terjual?
Pertama laku satu dengan sistim kredit, yang kedua malah cash. Saya makin
menyadari bahwa sebelumnya belum
laku karena Allah masih sayang kepada
saya.

Saat ini berapa proyek yang Anda
kelola?
Sekitar 10 proyek. Selain itu ada juga
tanah kavling yang baru dibuka sekitar 20
hektar. Sudah laku 50 kavling.

Sejak kapan bergabung dengan DPS?
Sekitar tahun 2017 saya mulai gabung
di DPS. Tepatnya ketika ikut Kelas Mentoring Jakarta Angkatan 7. Saya dapat info
dari teman.

Bagaimana Anda melihat DPS/ADPS
sekarang?
Banyak hal yang saya dapatkan dan
kini semakin berkembang. Untuk itu harus ada divisi khusus yang menangani
para pemula bagaimana memulai bisnis
property. Artinya bagaimana pemula ini
bisa pecah telor. Makanya harus ada tim
khusus yang mendampingi atau menangani. Sehingga property syariah terus
tumbuh semakin pesat.(*)
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H. Junaidi Abdillah, SE. MM, Ketua Umum APERSI

Property
Syariah Harus

Disosialisasikan
Lebih Gencar
S

eperti bola salju yang terus menggelinding, bisnis property syariah terus membesar dalam beberapa tahun terakhir. Tawaran konsep syariah yang sangat berbeda dari
konsep bisnis property konvensional, menjadi
daya tarik sekaligus keunggulannya. Hal ini tampak jelas dari sambutan hangat para konsumen.
Rumah-rumah yang ditawarkan para develover
berskema syariah terbukti laris manis.
Energi positif terus menyebar ke sejumlah
pelosok tanah air. Sejumlah pihak pun mulai
melirik skema syariah murni 100 persen yang
diusung Asosiasi Developer Property Syariah
(ADPS). Apalagi selama pandemi covid-19 konsep syariah semakin teruji. Ketika property konvensional terimbas dengan turunnya penjualan,
property syariah justru terus tumbuh. Sejumlah
pihak bertanya, apa rahasia kesuksesannya.
Tak hanya masyarakat awam, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh
Indonesia (APERSI) yang sudah malang-melintang puluhan tahun dalam bisnis property pun
tertarik. Mereka ingin mengetahui lebih dalam
tentang konsep property syariah yang dipraktekkan ADPS. Mereka pun tak ragu menggelar kerjasama dan meneken Memorandum of Understanding dengan ADPS.
Untuk mengetahui lebih dalam tentang
kondisi dunia properti Nasional, dan latar belakang MOU antara APERSI dan
ADPS, Rabu, 28 April 2021 lalu,
wartawan Majalah Property Syariah Fakhruddin Halim mewawancarai Ketua
Umum APERSI H. Junaidi
Abdillah, SE. MM. Berikut
petikannya:
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Bagaimana kondisi dunia property
nasional saat ini?

Apa latar belakang MOU APERSI dengan ADPS?

Kondisi memprihatinkan. Dua tahun
sebelum covid-19 sudah ada tanda-tanda
bermasalah. Kita harapkan tahun 2020
ada perbaikan, namun justru ada wabah
covid sehingga hantamannya lebih parah,
teruman untuk rumah-rumah komersil.
Untuk rumah-rumah subsidi masih eksis,
hanya saja terjadi penurunan sekitar 20
persen.

Kita menyadari Indonesia mayoritas
muslim, sehingga KPR berbasis syariah
dirindukan masyarakat. Cuma property
berbasis syariah tumbuh belakangan,
jadi perlu kita sosialisasikan ke seluruh
masyarakat. Nah kita tertarik karena ratarata pasar kita di situ. Skema syariah harus digencarkan. Semoga ini bisa menjadi
energi bagi property syariah.

Khusus rumah komersil daya beli
masyarakat memang turun. Hal ini diperparah situasi akibat covid-19, sehingga
banyak industri besar tumbang, termasuk industri perumahan yang notabene
pangsa pasarnya kebanyakan karyawan
swasta yang terdampak covid-19. Jika penanganan covid-19 belum selesai maka
permintaan rumah semakin menurun,
termasuk rumah bersubsidi.

Apa upaya yang dilakukan untuk bertahan?
Berbagai inovasi, baik kemudahan
untuk uang muka, biaya, juga kemudahan angsuran uang muka. Artinya yang
menguntungkan berbagai pihak, termasuk inovasi bangunan rumah. APERSI fokus rumah KPR bersubsidi. Kualitas tetap
terjaga.

Kabarnya bank juga mengetatkan
syarat. Mereka yang bisa mengajukan
kredit hanya calon konsumen yang
memiliki fix income?
Selama 10 bulan covid-19, itu memang ada. Tapi kini sudah dibuka kerannya untuk tenaga kerja kontrak, non fix
income. Meskipun itu tidak diucapkan secara tegas, tapi kita merasakannya.

“

Kita menyadari
Indonesia
mayoritas muslim,
sehingga KPR
berbasis syariah
dirindukan
masyarakat. Cuma
property berbasis
syariah tumbuh
belakangan,
jadi perlu kita
sosialisasikan
ke seluruh
masyarakat.

Apakah hal itu berpengaruh atas penjualan?
Nanti kita lihat, karena baru dibuka
bulan ini, saya yakin ada pengaruhnya.
Tapi non fix income (tidak berpenghasilan
tetap), seperti pedagang kecil atau UKM,
kini kondisinya juga masih belum membaik.

Apa persoalan lain yang dihadapi?
Beban kewajiban terhadap operasional dan bank sangat dilematis. Beban ini
tidak bisa dihindari, operasional bisa ditekan, bank tidak bisa dihindari.

Apa targetnya?

Berapa jumlah proyek yang dikelola
anggota?
APERSI ada di 28 provinsi, dengan
jumlah anggota 3.500. Rata-rata setiap
anggota punya dua proyek. Tahun 2020
kita bisa merealisasikan sekitar 2.000
unit. Masa-masa normal antara 150.000
unit hingga 200.000 unit.

Apakah sudah ada yang menggunakan skema syariah?

“

Apa penyebabnya?

an tidak punya. Skema syariah bisa jadi
jalan keluarnya.

Bagaimana memudahkan masyarakat untuk memiliki rumah melalui skema
syariah. Jumlah masyarakat Indonesia
yang non fix income tinggi. Kalau hanya
berharap pada masyarakat fix income,
kini makin sulit. Dan ini tidak adil. Sebab,
mereka yang non fix income adalah warga negara yang punya hak sama. Mereka
yang non fix income seperti pedagang keliling, pedagang UKM, secara penghasilan
bisa tinggi, tapi secara legalitas, pencatat-

Iya. Kita sudah mulai, termasuk proyek pribadi saya. Ini sedang kita rumuskan. Ini modal saya untuk melanjutkan
proyek-proyek saya yang lain.

Sampai saat ini masih ada yang berpandangan negatif terhadap property syariah. Bagaimana menurut pendapat Anda?
Kita berharap teman-teman ADPS bersuara menjelaskan kepada publik, mana
yang benar-benar syariah murni seratus
persen, dan mana yang cuma sekedar
modus. Kalaupun ada yang bermasalah,
itu wajar. Di konvensional pun banyak.
Dari seribu proyek, ada satu yang negatif, itu masih wajar. Apalagi kalau di ADPS
sama sekali tidak ada yang bermasalah.

Jadi apa yang harus dilakukan?
Proyek developer property syariah
lebih dari 700, sudah banyak. Developer
property syariah tidak boleh diam, harus
bersuara, harus disosialisasikan lebih
gencar kepada masyarakat.

Bukankah selama ini sudah ada sosialisasi?
Kalau saya lihat, developer property
syariah ini di bawah kencang, tapi di atas
kurang. Saya kaget setelah mengetahui
proyek dan anggotanya banyak, tapi saya
baru mendengarkan. Kenapa syiarnya
kurang? Partisipasi kepada negara besar,
masyarakat harus tahu berapa unit yang
sudah terbangun, berapa masyarakat
yang sudah terbantu. Masyarakat berpendapatan non fik income yang selama ini
tidak tertampung di perbankan, ada jalan
keluarnya, bisa tertampung dengan skema syariah. (*)
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Yoyok Heri Wahyono, Pengusaha Waroeng SS

Angka Omset, Laba
Murni Kewenangan
Allah SWT

P

ada tahun 1992, setelah lulus dari
salah satu SMA Negeri 1 Boyolali,
Jawa Tengah, Yoyok Heri Wahyono
diterima kuliah di Fakultas Teknik Kimia
Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Cita-citanya saat itu, dengan modal ijazah Sarjana Teknik Kimia, ia ingin bekerja
di posisi mentereng di perusahaan-perusahaan kimia, mulai dari pabrik pupuk,
pabrik kimia, atau bahkan di Pertamina.
Tapi di tengah jalan, cita-cita itu terasa semakin jauh dari jangkauan. Yoyok
merasa, ikhtiar untuk membuka pintu rezeki dengan ijazah Sarjana Teknik Kimia
sudah tak mungkin dapat diharapkan
lagi. Meski sudah sepuluh tahun kuliah,
studinya tak kunjung rampung. “Dua puluh semester kuliah gak lulus-lulus,” ujarnya. Ia pun mulai berpikir untuk menyusun cita-cita baru.
Untuk mempertahan hidup,Yoyok
merasa harus membuka usaha. Sebelum
mengundurkan diri, ia melakukan perlawanan terakhir dengan memulai bisnis
kuliner dengan bendera Waroeng SS.
“Saya memilih melakukan apa yang saya
senangi. Memasak itu hobi saya sejak masih duduk di sekolah dasar. Makanya saya
buka warung makan tahun 2002,” ujarnya
kepada Majalah Property Syariah, Selasa,
30 Maret 2021.
Warung pertama SS berdiri di atas
trotoar, Jalan Kaliurang, Sleman, tepat di
sebelah Barat Graha Saba UGM. Ketika itu
dia baru mempekerjaan 6 orang. Waroeng SS menjadikan sambal sebagai menu
utamanya. Ada 27 varian sambal yang
disediakan. Yang paling laris, adalah sambal bawang dan sambal terasi. “Sambal
bukan sebagai pelengkap hidangan, tapi
sebagai mahkota hidangan,” ujar Yoyok.
Ketika mengawali Waroeng SS, bahan
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baku utama cabai hanya menghabiskan
sekitar 5 kilogram perhari. Kini kebutuhan cabai Waroeng SS mencapai 1 ton per
hari. Ada empat jenis cabai yang digunakan yakni cabai keriting merah dan hijau,
serta cabai rawit merah dan hijau. Kini
kebutuhan terasi pun meningkat menjadi
seklitar 1 ton dalam setiap pekan.
Harga sambal yang ditawarkan di
Waroeng SS bervariasi, mulai dari Rp2.500
per porsi hingga Rp6.000 per porsi. Kini,
ketika pandemi covid melanda, penurunan penjualan terjadi juga, tersisa dengan
kisaran 60-70 persen. “Omset sekarang
masih dikisaran Rp1 miliar per hari. Ada
penurunan dari sebelumnya,” kata lelaki
kelahiran Boyolali, 2 September 1973 itu.
Dari sebuah warung kecil, SS terus
menuai sukses. Kini Waroeng SS memiliki
98 cabang di Jawa-Bali, dan satu cabang
di Malaysia. Sebelum pandemi covid,
karyawannya mencapai 3.800 orang. Kini
mereka masih memiliki 3.200 karyawan.
“Salah satu kuncinya menjaga kualitas.
Kami menetapkan standar resep, bahan
baku, pelayanan dan ada tim khusus yang
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selalu meriset bahan baku,”kata Yoyok.
Awalnya tak pernah terpikirkan di benak Yoyok bahwa usahanya akan menjadi
sebesar ini. Selama ini dia hanya menjalani dengan sepenuh hati. Tak disangka,
sambal kini menjadi semacam kebutuhan baru. “Dulu orang bepergian tidak
membawa air mineral dalam kemasan
tidak mengapa. Tapi sejak ada air mineral kemasan kalau bebepergian jauh pasti
ada yang kurang jika tidak ada air mineral
botol. Nah kita ingin sambal juga demikian,” ujarnya.
Memasak sambal memang sudah jadi
kesenangannya sejak dulu. Apalagi saat
kuliah dan tinggal di rumah kos, sambal
menjadi lauk paling ekonomis. Seiring
dengan berjalannya waktu, sambal SS
pun semakin diterima pasar sehingga
mulai banyak yang berdatangan. “Meski
awalnya sambal hanya bonus, setelah itu
konsumen dengan senang hati membelinya, ada harganya,” kata Yoyok. Sambal
pun menjadi kebutuhan.
Sukses ini tidak lantas membuat Yoyok jumawa. Sebaliknya, dia mulai me-

PROFIL
nyadari ada hal yang seolah agak terlupakan, yakni peningkatan spritualitas. Pada
tahun 2017 Yoyok mulai intens mengikuti kajian keislaman bersama sejumlah
rekan sesama pengusaha muslim yang
bergabung di komunitas pengusaha Yogyakarta.

Membangun Tim

Warung SS adalah sebuah tim yang
dibangun sejak awal. Karena itu, hingga
memiliki 98 cabang seperti sekarang ini,
mereka yang menempati posisi ring satu
dan dua di SS adalah mereka yang sejak
mula ikut berjuang merintis dan membesarkan SS.
Mengelola karyawan dan cabang sebanyak itu tentu bukan perkara mudah.
Tapi Yoyok punya kiatnya agar selalu
solid. Paling utama, kata Yoyok, adalah
kepemimpinan yang kuat sampai bisa
mengikatkan diri dengan orang-orang
yang dipimpin secara emosional.
Kedua, seorang pemimpin harus punya keyakinan dan nilai-nilai dalam diri.
“Dalam hal ini saya, bukan hanya sebagai
pemimpin formal yakni direktur, tapi apa
yang harus saya tanamkan, mereka sudah dekat, bisa saya ajak menuju cita-cita
bersama,” ujarnya.
Ketiga, agar nilai dan keyakinan berhasil dengan cepat, karyawan harus
disejahterakan. Batin yang sejahtera
menjadi tempat tumbuh suburnya benih
nilai-nilai.Setelah itu baru menerapkan
aturan berdasarkan nilai-nilai. Langkah
teknisnya adalah membagi pemahaman,
memberi keteladanan kepada karyawan,
bekerja bersama.
“Cara paling efektif bagi seorang
panglima perang adalah mentransfer
semangat, skill dan keberanian kepada
para prajuritnya, dengan ikut berperang
bersama pasukannya,” ujar Yoyok.Karena
itulah hingga kini ia masih turun bekerja
setiap hari. Ia masih mengulek sambal,
meriset, mengawasi, dan mengontrol
pengadaan bahan baku.
Meski menerapkan standar ketat berupa standarisasi resep, proses, bahan
baku, kedisiplinan tetap saja adakalanya
ada pelanggan yang protes. Apalagi SS tetap mempertahankan proses pembuatan
sambal secara manual. Untuk mengatasinya SS menerapkan “Garansi Kecewa”.
Jika ada yang komplain telur dadar atau
ayam keasinan, akan segera diganti dengan yang baru tanpa harus membayar.
Kesuksesan yang diraih Yoyok, tak le-

pas dari dukungan Almarhumah Ibunda
dan adiknya. Sejak awal keduanya mendukung secara moril maupun materil.
“Ibu mengirimkan bahan baku dari Boyolali ke Yogya. Adik saya sama-sama kuliah
di Yogya, dia tim inti saya. Kini dia wakil
direktur,” kata Yoyok.
Yoyok selalu menanamkan rasa optimis dalam diri dan karyawannya. Apalagi
dalam perkara rezeki, sebab rezeki adalah otoritas Allah. Manusia hanya perlu
berikhtiar semaksimal mungkin. “Angka
omset, laba bukan kewenangan saya,
murni kewenangan Allah SWT,”
ucapnya.
Lalu, mengapa dia masih perlu memeras keringat
dan berinovasi? Menurut
Yoyok, manusia hanya
perlu memaksimalkan
penyelesaian di wilayah
manusia seperti kulitas
rasa yang enak, lantai
bersih, pelayanan
ramah, ada garansi
kecewa. Sebab, itu
bisa menjadi sebab
datangnya rezeki.
“Tidak mesti ada
hasil rupiah. Saya
meyakini
bekerja
adalah bagian dari
ibadah. Jika dilaksanakan sesuai ketentuan Allah pasti mendatangkan pahala. Angka-angka pahala itu pasti, maka perjuangkan yang
pasti,” tegas Yoyok.
Pria jangkung yang belajar memasak sambal dari neneknya saat masih
duduk di sekolah dasar ini mengajak
pengusaha muslim agar segera bangkit
meski Pandemi Covid-19 masih malanda.
“Segeralah bangkit menerjang. Terlalu
lama tiarap, menahan diri menjadikan
rapuh,” ujar Yoyok. Dia pun mengibaratNama		
TTL		
Pendidikan
		
		
		
Pengalaman
		
		
		
		
		

kan, jika seorang petinju hanya bertahan
selama dua belas ronde, maka petinju
itu tak punya peluang menang.”Kalau
menyerang, ada peluang menang meski
korban jatuh. Ayo mulai berani menjual,
berinovasi, pengembangan, lalui ujian ini
dengan berlari,” ujarnya. (fh)

: Yoyok Hery Wahyono
: Boyolali, 2 September 1973
: SDN 5 Boyolali
: SMPN 1 Boyolali
: SMAN1 Boyolali → SMAN 3 Yogyakarta
: Fakultas Tekhnik Jurusan Tekhnik Kimia UGM 1992
: Aktif di berbagai kegiatan mahasiswa
: Marketing di beberapa media cetak lokal
: Marketing & Tentor Pengajar di Bimbel
: Mendirikan EO InSEd Production pada September2001
: Mendirikan Waroeng Spesial Sambal “SS” pada Agustus 2002
: Mendirikan Waroeng Spesial Susu Segar pada Januari 2009
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SENGGANG

Alun-Alun Tugu Malang

SUMBER GAMBAR: GOOGLE.COM

Malang sering
disebut Paris
Van East Java,
karena memiliki
alam yang indah
dengan iklim
yang sejuk
dan bersih.
Telah lama
Malang menjadi
primadona
wisatawan alam
di Jawa Timur.
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Jalan-jalan

di Malang

S

udah setahun lebih pandemi melanda. Rasa penat dan bosan pasti menyebabkan
anda mulai berpikir, ke mana harus melancong, ketika pandemi berakhir nanti. Salah satu daerah wisata di tanah air yang layak menjadi pilihan Anda dan keluarga
ada di Malang dan sekitarnya. Sebab, di Malang terdapat 130 obyek wisata yang layak
anda kunjungi, untuk menyegarkan tubuh dan pikiran.
Malang sering disebut Paris Van East Java, karena memiliki alam yang indah dengan
iklim yang sejuk dan bersih. Telah lama Malang menjadi primadona wisatawan alam di
Jawa Timur. Sebelum pandemi, dalam catatan BPS 2019, wisatawan lokal mencapai
5.170.523 orang, sementara wisatawan asing mencapai 16.286 orang. Angka ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.
Jika anda seorang pecinta alam, anda bisa berwisata ke Gunung Bromo, di Taman
Nasional Bromo Tengger Semeru. Kawasan wisata ini terkenal dengan kaldera, lautan
pasir, kawah, dan pemandangan matahari terbit yang eksotis. Apalagi, pada setiap pergantian musim dari hujan ke kemarau, selalu muncul fenomena embun es atau bun upas
(frost), yang menyerupai salju.
Beberapa spot menarik di kawasan Bromo antara lain area Kawah Bromo, Penan-
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jakan 1 dan 2, Pasir Berbisik, Bukit Teletubbies, dan Puncak
B29. Anda pun bisa mengendarai kuda untuk berjalan-jalan
di lautan pasir. Kawasan Bromo berjarak 53 kilometer dari
Malang. Untuk masuk ke kawasan wisata ini, anda perlu mengeluarkan uang Rp.30.000,00, untuk ongkos masuk.
Jika anda penyuka wisata pantai, anda bisa “ngelencer”
ke Malang Selatan. Pantai yang paling terkenal adalah Pantai
Tiga Warna. Pantai ini adalah satu-satunya spot snorkeling
di Malang. Seperti namanya, pantai ini mempunyai tiga warna air yang berbeda (Biru-Hijau-Putih). Perbedaan warna ini
disebabkan oleh kedalaman air laut.
Kawasan konversi alam ini dikelola Clungup Mangrove
Conservation (CMC). Karena dikelola dengan baik, pantainya tetap alami, bersih dan terjaga keindahannya. Meski
tiket masuk murah, pengunjung dibatasi. Karena itu anda
harus memesan tempat dulu jika ingin berwisata di sana.
Anda pun hanya punya waktu 2 jam untuk berwisata dan
menikmati keindahan di sana.
Di Malang, ada obyek wisata bernama Kampung Warna
Warni. Obyek wisata ini lahir pada 2016 sebagai hasil karya para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.
Mereka menyulap kampung Jodipan, sebuah kampung
kumuh di bantaran sungai Brantas menjadi kampung yang
berwarna-warni meriah.
Munculnya Kampung Warna-Warni terinspirasi dari kawasan Kickstater di Rio De Janeiro, Brazil, dan Kota

Kampung Warna Warni

Taman Bunga Selecta

Gunung Bromo

Pantai Tiga Warna

sekitar tempat wisata. Salah satu yang cukup terkenal adalah
Taman Bunga Selecta. Di taman ini anda bebas berlama-lama
menikmati apa yang disediakan. Harga tiket yang terjangkau
dan beragam wahana tersedia seperti, Sky Bike, water park,
Nonton Bioskop 4D, Perahu Ayun, Pasar Bunga dan lain-lain.
Sensasi lautan bunga Selecta mulai terasa sejak memasuki
gerbang. Di antara taman bunga berwarna-warni, berbagai fasilitas seru juga hadir sebagai wahana bermain keluarga. Spot
foto keren menambah keseruan di taman bunga ini. Adapun beberapa koleksi bunga langka yang ada di Selecta, seperti Panca
Ai, Hortensia Hidrangea, Lily, Dandelion, Kana, Krisan, Honje Kecombrang dan masih banyak lagi. (NFY)

Cinque Terre di Italia.
Setiap rumah dicat berbeda-beda. Ada yang merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, pink, dan sebagainya. Berbagai lukisan
mural pun terpampang di tembok dan jalanan.
Jika anda ingin tetirah di kawasan pegunungan, anda bisa
singgah ke Kota Batu. Di kota Apel ini banyak terdapat hotel di
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WAWANCARA

KH. DR. Amirsyah Tambunan,
Sekretaris Jenderal MUI Pusat (2020-2025)

Keran
Ekonomi
Syariah
Harus
Diperbesar

M

enurut Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020
minus 2,07 persen. Pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen, lalu minus 3,49 persen pada kuartal
III 2020, sementara di kuartal IV 2020 masih minus
0,42 persen. Secara tahunan, ekonomi Indonesia
minus 2,19 persen. Ini menandakan Indonesia masih terjebak dalam jurang resesi akibat pertumbuhan ekonomi negatif selama tiga kuartal secara beruntun.
Pada September 2020, BPS mencatat, jumlah
penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,55 juta
orang, atau setara dengan 10,19 persen dari total
penduduk Indonesia. Angka ini naik 1,13 juta orang
(0,41 persen) dibandingkan posisi Maret 2020, juga
meningkat 2,76 orang dibanding September 2019.
Peningkatan penduduk miskin sebagian besar terjadi di perdesaan sebesar 13,20 persen. Sementara
untuk posisi perkotaan hanya sebesar 7,88 persen.
Pandemi Covid, kata Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah, juga berdampak pada 29,12 juta penduduk usia kerja, 2,56 juta menganggur, sementara
24,03 juta orang bekerja dengan pengurangan jam
kerja. Dari total 203,9 juta penduduk usia kerja, persentase penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 mencapai 14,28 persen, sedangkan angkatan kerja yang terdampak Covid-19 mencapai 20,51
persen.
Kondisi ini tentu membuat semua pihak, terlebih pemerintah, berpikir lebih keras lagi untuk
menemukan solusi terbaik bagi perbaikan ekonomi. Ekonomi nasional tidak akan mungkin bangkit
jika kita tidak segera menemukan solusi yang tepat.
Ekonomi syariah diyakini dapat menjadi solusi bagi
kebuntuan ekonomi nasional. Baik pada skala mikro maupun makro.
Untuk mendalami tentang penerapan Ekonomi
Syariah di Indonesia, serta berbagai hambatan, tantangan, peluang, dan pengaruhnya bagi perekonomian nasional, Sabtu, 24 April 2021 lalu, wartawan
Majalah Property Syariah Fakhruddin Halim mewawancarai Sekretaris Jenderal MUI Pusat,
KH. DR. Amirsyah Tambunan. Selama hampir satu jam, Doktor Syariah dari UIN Syarif
Hidayatullah itu menjelaskan tentang tantangan ekonomi Syariah di Indonesia. Berikut petikannya:

Bagaiman pelaksanaan
syariah di Indonesia?

ekonomi

Data State of The Global Islamic Economy Report tahun 2020/2021, peringkat Global Islamic Indicator, Indonesia
berhasil naik dari 5 pada tahun 2019
menjadi peringkat 4. Ini cukup signifikan karena pada tahun 2018 Indonesia masih berada di peringkat 10.
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Apa yang menyebabkan peringkat itu
naik?
Karena adanya dukungan sumberdaya manusia. Kita harapkan secara riil bisa
terus tumbuh sehingga ekonomi syariah
dapat menjadi solusi bagi perekonomian
nasional.

Apakah peringkat ini mencerminkan
kondisi riil pelaksanaan ekonomi
syariah?
Struktur ekonomi Indonesia sekarang
seperti piramid, kelas atas yang jumlahnya kecil tapi menguasai sebagian besar
ekonomi sehingga ekonomi menengah ke
bawah kurang mendapatkan perhatian.

Apa yang harus dilalakukan?
Kita mendorong supaya struktur ekonomi kita, melalui ekonomi syariah, seperti belah ketupat. Posisi masyarakat
menengah ke bawah diharapkan dapat
95 persen. Tapi itu tidak mudah. Perlu
kerja keras. Pertama, sumberdaya manusia yang akan menjadi operatornya masih
kurang, kedua soal pemangku kebijakan
dalam hal ini pemerintah. Selain itu tentu saja soal regulasi yang masih belum
sepenuhnya memadai dalam mengakomodir ekonomi syariah. Maka perlu langkah-langkah-langkah afirmativ action yaitu keberpihakan pada masyarakat kelas
menengah ke bawah.

Bagaimana prospek ekonomi syariah
ke depan?
Kita harus optimis. Sektor tertentu
di era covid-19 ekonomi syariah mampu
bertahan bahkan naik karena bisa melakukan upaya sosial kapital yakni ekonomi digali dari kekuatan masyarakat
contohnya melalui ZISWAF. Kepedulian
masyarakat semakin bagus. Pendapatan
BAZNAS meningkat signifikan, termasuk
LAZIZ nasional yang dikelola Ormas seperti Muhammadiyah, NU, Persis, Alwashliyah dan lainnya.

Dana yang terkumpul itu untuk apa?
Untuk pembiayaan ekonomi, contohnya untuk bidang pendidikan yang
mengalami kemacetan pembiayaan SPP
baik diperguruan tinggi maupun sekolah
tingkat lanjutan. Kemudian untuk menggerakkan sektor ekonomi mikro, jadi
pembiayaan sektor riil.

Tapi sampai saat ini masih ada yang
khawatir dengan ekonomi syariah,

bagaimana menurut Anda?
Ekonomi syariah justru jadi solusi atas
ekonomi nasional. Yang jadi ancaman
adalah jika ekonomi nasional dipengaruhi kapitalis liberal dan komunisme.
Apakah sekarang didominasi sosialis,
kapitalis dan liberal? Nah kita lihat aja
faktanya apakah berorientasi pasar, tidak
memperhatikan rakyat kecil atau tidak.

Bagaimana dengan fatwa-fatwa MUI
tentang ekonomi syariah?
Ada 137 fatwa terkait akad, pembiayaan syariah. Itu sudah menjadi regulasi di
dua lembaga yakni BI dan OJK, serta menjadi bagian dari regulasi pemerintah. Jadi
kalau saya melihat pengaruh fatwa cukup
signifikan dalam hal pembiayaan. Namun
lagi-lagi apakah berdampak kepada sektor mikro, ini tergantung kepada kebijakan yang dilakukan lembaga pembiayaan
termasuk bank, koperasi dan BMT yang
jumlahnya ribuan sebagai ujung tombak
dalam rangka untuk menjaga ketahanan
ekonomi kelas bawah.

Apa yang harus dilakukan pemerintah agar ekonomi syariah bisa dilaksanakan secara luas?
Keran harus dibuka seluasnya bagi
pelaksanaan ekonomi syariah baik di bidang pengelolaan sumberdaya alam maupun penguatan sumberdaya manusia.
Kita dorong pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih kongkrit termasuk di sektor mikro dan ultra mikro.

Bagaimana kesiapan masyarakat?
Saya melihat langsung di lapangan,
pada skala mikro minat masyarakat untuk melaksanakan ekonomi syariah sangat tinggi. Tapi kalau bicara SDM yang
memiliki kompetensi akan ekonomi
syariah masih sangat minim. Kapasitas
integritas SDM yang mumpuni harus ditingkatkan sehingga bisa bersaing secara
global. Maka saya opimis Indonesia akan
menjadi pusat Ekonomi Islam dunia. Kuncinya di kekuatan SDM.

Apakah Undang-undang dan peraturan yang ada sudah cukup?
Tahun lalu UU Koperasi yang dikaitkan dengan syariah sudah hampir disahkan, tapi kemudian dibatalkan. Padahal
kalau disahkan, ini satu-satunya UU yang
ingin melindungi ekonomi syariah, dalam
hal ini koperasi syariah atau BMT. Adapun
UU Koperasi yang sekarang memosisikan

koperasi syariah masih menjadi unit dari
koperasi konvensional.

Belakangan muncul property syariah, bagaimana menurut Anda?
Saya sangat mengapresiasi munculnya kreativitas seperti property syariah
ini. MUI sangat mendorong pembiayaan
syariah sebagai salah satu bentuk perlindungan MUI kepada masyarakat agar
ekonomi syariah berjalan dan tumbuh
dengan baik sebagai solusi perekonomian nasional. Kita ingin melakukan penguatan melalui ekonomi ummat. MUI tidak
bisa sendiri, kita minta pemerintah melakukan penguatan melalui regulasi sehingga kebijakan berpihak pada ekonomi
syariah. (*)
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KONTEMPLASI

Profesionalisme
dan Ketakwaan

H

anya dua tahun lima bulan
(22/9/717 – 5/2/ 720), dengan
izin Allah SWT, Khalifah Umar bin
Abdul Aziz mampu membuat negara
benar-benar makmur. Saat itu kesejahteraan merata di seluruh penjuru wilayah. Sampai-sampai, saat Sang Khalifah
mengutus para amil untuk berkeliling ke
kampung-kampung untuk mendistribusikan zakat, mereka tak menemukan seorang miskin pun.
Khalifah pernah memerintahkan
kepada Gubernur Abdul Hamid untuk
membayar hutang para gharimin, orangorang yang dililit hutang. Khalifah juga
memerintahkan agar ia menikahkan para
pemuda yang ingin menikah dan membayarkan maharnya. “Namun ternyata, di
Baitul Mal masih banyak dana yang tersimpan,” tulis Abdul Hamid dalam surat
laporannya kepada Sang Khalifah.
Di masa pemerintahannya, orangorang yang kekurangan modal juga diberi
pinjaman agar mampu bekerja dan berusaha. Khalifa tidak menuntut pengembalian kecuali setelah dua tahun atau lebih.
Betapa luar biasa kehidupan di masa itu.
Rakyat sejahtera, negara pun aman sentausa.
Lalu apa yang dilakukan Khalifah
Umar bin Abdul Aziz dalam kepemininannya yang singkat itu?
Khalifah Umar bin Abdul Aziz --sering
disebut sebagai Khalifah Rasyidin kelima-- memulai langkah dengan perbaikan
diri, keluarga dekat, keluarga besar, dan
orang-orang di sekitarnya, dari perilaku
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korup, tidak amanah, dan menyelewengkan kepercayaan umat. Landasannya
tentu aturan Allah dan teladan Rasul-Nya,
dalam Al Qur’an dan Al Hadits.
Sang Khalifah pernah salat hingga
pipinya basah dengan air matanya, karena sangat khawatir jika masih banyak
orang-orang fakir, sakit, terlantar, jompo,
tertawan, teraniaya yang tak tertangani di
masa kepemimpinannya. “Aku khawatir
tidak memiliki alasan untuk menjawab
pertanyaan-Nya, hingga akhirnya aku
menghibur diri dengan menangis,” jawab
Sang Khalifah saat ditanya istrinya, Fatimah binti Abdul Malik.
Fatimah memiliki perhiasan mutiara
yang sangat indah. Namun, ia pernah diminta oleh suaminya, Sang Khalifah, untuk memilih, apakah akan menyerahkan
perhiasan itu ke Baitul Mal atau meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya?
Fatimah yang shalihah pun memilih menyerahkan perhiasan itu, dari pada kehilangan suaminya, Sang Khalifah yang
juga cicit Khalifah Umar bin Khathab.
Salah seorang pembantu Khalifah
Umar pernah bekerja dengan keledainya. Sang pembantu kali ini menyetorkan
uang 1,5 dirham, padahal biasanya hanya
1 dinar. Ia lalu menjelaskan bahwa hari
itu ia mendapatkan nafkah dari pasar.
“Tidak, kamu pasti telah membuat keledai itu capek. Istirahatkanlah ia selama
tiga hari,” perintah Khalifah Umar yang
ma’ruf terhadap binatang sekalipun.
Seseorang pernah memberikan hadiah apel melalui utusannya untuk Khali-
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fah Umar bin Abdul Azis. Namun Khalifah
menolaknya. Sang utusan lalu memberitahukan bahwa pemberi apel itu adalah keponakan Khalifah sendiri. Ia juga
mengatakan bahwa Rasulullah pun mau
memakan hadiah dan tidak menerima
sedekah. “Celakah kamu! Sesungguhnya
hadiah itu memang pantas untuk Rasulullah SAW, dan sekarang hadiah itu menjadi
suap!” kata Sang Khalifah dengan geram.
Raja’ bin Haiwah pernah bertemu
Khalifah Umar hingga malam, dan tibatiba lampu padam. Raja’ pun bergegas
berdiri hendak memperbaiki lampu itu.
Namun, Khalifah Umar melarang. Sang
Khalifah yang memperbaikinya sendiri.
“Jika kamu berdiri, maka aku tetap Umar
bin Abdul Aziz. Jika kamu duduk maka
aku juga tetap Umar bin Abdul Aziz, dan
celakalah seseorang yang mempekerjakan tamunya!” ujarnya menjelaskan bahwa dirinya tak perlu diistimewakan.
Dalam sebuah riwayat diesebutkan
tentang kebiasaan Bani Umayyah mencaci maki Ali bin Abi Thalib RA di setiap
khutbahnya. Kebiasaan buruk ini lemudian dihilangkan oleh Khalifah Umar bin
Abdul Aziz dengan menuliskan sebuah
ayat: “Sesungguhnya Allah menyuruh
kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan….” (QS. An-Nahl: 90).
Saat menjabat sebagai Gubernur
Mosul, Yahya Al-Ghassani menghadapi
berbagai kasus pencurian dan kejahatan
lain. Ia lalu meminta pendapat Khalifah,
tentang apa yang harus dilakukannya:
menerapkan hukum dengan prasangka
tak berdasar, atau memproses hukum
sesuai fakta dan sunnah Rasulullah.
Sang Khalifah memerintahkan agar Yahya mengambil langkah kedua. Yahya lalu
melaksanakan perintah Khalifah, dan tak
lama kemudian Mosul menjadi wilayah
yang paling aman.
Pemikiran, sikap, dan perilaku Khalifah Umar bin Abdul Aziz jelas mencerminkan sikap profesionalisme yang dilandasi ketakwaan. Di tengah kekuasaan
Bani Umayyah yang mulai bergelimang
kekayaan dan kemewahan, Sang Khalifah
justru memberikan teladan tentang kesederhanaan, kezuhudan, dan pentingnya
memegang teguh amanah sebagai pemimpin. Karena itu, di masa kepemimpinannya yang singkat, ia berhasil membawa
seluruh rakyat dalam kesejahteraan.
Sebuah cermin inspiratif untuk meraih kesuksesan dan keberkahan. (hj)

DPS MUSLIMAH

Forum Rabuan DPS:

Kiat Analisa Lahan

M

engenal Developer Property Syariah (DPS) rasanya kurang jika tidak dibarengi dengan mengenal
lebih dekat para muslimah DPS. Developer property syariah tidak hanya berkembang di kalangan laki-laki tapi juga
merambah di kalangan muslimah. Ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya
para member muslimah DPS.
Developer muslimah DPS diketuai
Syam Purwaningsih. Mereka terus berupaya merangkul para muslimah untuk
menjadi developer muslimah terbaik. Di
tahun 2021, Divisi Muslimah DPS membuat program yang diberi nama Rabuan
DPS. Program mingguan ini ternyata sangat dinanti dan diminati. Beberapa pro-

pada 2020 lalu. Sebelum menjadi seorang
developer, Nelly sudah lama berkiprah
sebagai arsitek. Sebelum bergabung dengan DPS, ia selalu resah. Ia sering berpikir kontribusi apa yang bisa ia lakukan
sebagai seorang arsitek untuk dakwah
Islam.
Member DPS Malang ini memahami
kewajiban dakwah bagi setiap muslim
dan muslimah. Namun untuk berdakwah
seperti para ustadzah ia merasa belum
mampu. Ia merasa dasar pemahaman
agamanya masih kurang. Apalagi selama
ini dia hanya belajar ilmu umum di sekolah negeri. Nelly pun bermohon agar
Allah SWT memberikan jalan untuk menyalurkan niatnya.

gram yang digelar, seperti kajian tentang
aqad-aqad muamalah, kajian lanjutan
UDC, parenting hingga tips dan trik membangun proyek.
Rabu (28/04/21) lalu, puluhan muslimah dari berbagai daerah mengikuti
acara rabuan secara daring. Sebagai
moderator, Elis Apriyanti mengawali acara dengan mengutip perkataan Imam
Syafi’i: “Barangsiapa menginginkan (kebahagiaan) dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Barangsiapa menginginkan
(kebahagiaan) akhirat, maka hendaknya
dengan ilmu.”
Dalam acara Rabuan itu, Noer Laily
Koerniawati menyajikan Tips Analisa Lahan dan Site Plan. Nelly, begitu ia biasa
disapa, bukan perempuan sembarangan.
Ia muslimah pertama yang berhasil meraih penghargaan Developer Terbaik DPS,

Dalam perjalanannya, Allah SWT
mempertemukan Nelly dengan DPS. “Alhamdulillah saya diberi jalan oleh Allah
untuk bergabung dengan DPS. Di sinilah
kita sama-sama berdakwah. Di sini kita
bersama berusaha untuk menegakkan
syariat Islam. Lewat DPS saya mulai paham, bahwa saya bisa berdakwah tanpa
harus lewat mimbar, tapi juga lewat skill
yang saya miliki,” ujarnya.
Berdakwah dengan passion, berdakwah dengan profesi sebagai Developer
Property Syariah tentu sangat menarik.
Lulusan Universitas Brawijaya ini, kini aktif membagikan ilmu dan mendakwahkan
Islam lewat berbagai karya. Salah satu
proyeknya yang cukup fenomenal adalah
perumahan Medina Residence di Malang,
yang kini telah dinikmati para keluarga
muslim.

Dalam berbagai materi yang dibawakannya, Nelly membagikan berbagai
tips dengan penuh kehangatan. Sebab,
tidak sedikit para developer yang kurang
memahami bidang arsitektur, sehingga
mempercayakan pada orang lain. Padahal hasilnya berbeda jika hal ini dikerjakan sendiri. “Minimal, kita sebagai
developer paham kulit-kulitnya untuk
memulai sebuah proyek”, ujar Nelly.
Nelly mengingatkan, sebelum memasuki tahap perencanaan dan sebelum
mengakuisisi sebuah lahan, analisa yang
komprehensif terhadap lahan sangat
penting dilakukan. “Jangan sampai sudah deal dengan pemilik lahan tapi analisa lahannya ternyata kurang layak untuk
dijadikan proyek,” ujarnya. Sementara,
sebelum memasuki tahap perancangan,
developer juga perlu memprospek lahan
yang akan dia kembangkan.
Nelly lalu menjelaskan 5 tahapan
analisa lahan, berikut contoh-contoh studi kasus yang mudah dipahami. Kelima
tahapan analisis lahan meliputi Lokasi,
Kondisi Eksisting Lahan, Aksesbilitas, Utilitas dan Fasilitas Kawasan, serta Analisa
Kompetitor. Nelly juga memaparkan berbagai kekeliruan dalam mengelola lahan
selama ini. Selain itu, ia pun menjelaskan
proses menganalisa lahan hingga site
plan menjadi cantik, menarik dengan mengeluarkan budget yang miring.
Seusai sesi materi, berbagai pertanyaan pun disampaikan langsung kepada
pemateri. Ani Lestari, member DPS JKT,
mengungkapkan rasa syukurnya atas
materi yang dibawakan Nelly. “Materi ini
sangat penting untuk menunjang dirinya
dan semua developer untuk semakin profesional dalam mengembangkan proyeknya,” ujarnya.
Dengan program Rabuan, Muslimah
DPS diharapkan semakin bersemangat
dalam dakwah dan profesi mereka sebagai Developer Muslimah. Semangat
mereka diwujudkan dalam proyek-proyek berkualitas, sesuai standar, sekaligus
ikut berupaya mewujudkan sejuta unit
property Syariah 2025.[NFY]
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KHAZANAH

Sinan

Ada dua karya Sinan yang paling menonjol: Masjid
Sulaimaniyah di Istanbul dan Masjid Salimiyah di Edirne.

H

agia Sophia di Konstantinopel,
Ibukota Bizantium, sungguh sangat mengagumkan. Kubahnya
berdiameter 30 meter dengan tinggi 54
meter. Interiornya dihiasi mosaic dan
fresco. Dindingnya dihiasi beragam ukiran dan hiasan. Sementara tiang-tiangnya
terbuat dari pualam berwarna-warni. Hagia Sopia adalah salah satu Katedral terbesar di dunia.
Gereja Kristen Orthodox itu dibangun
pada masa Kaisar Justinianus, tahun 537
Masehi. Dua arsitek hebat yang menangani: Anthemios dan Isidorus. Kekhasan
Hagia Sophia ada pada kubahnya. Kubah
raksasa itu terbuat dari batu bata yang
lebih ringan dari pada kubah gereja Romawi Barat yang terbuat dari beton tebal
dan berat. Setelah Konstantinopel ditakhlukkan Khalifah Muhammad Al Fatih,
Katedral Hagia Sophia yang tidak terurus
lalu diubah menjadi masjid.
Adalah Mimar Sinan, kepala arsitek
pemerintahan Kekhalifahan Utsmani. Sebagai seorang arsitek yang cerdas, ia ingin
menandingi kemegahan Hagia Sophia. Ia
ingin membangun sebuah monumen Islam yang lebih megah dari Hagia Sophia.
Sebelumnya Sinan telah membangun
masjid-masjid kecil di berbagai wilayah.
Ia membangun Masjid Khusruwiyah di
Aleppo, merenovasi Masjid Imam Abu
Hanifah di Baghdad, serta masjid Jalal
al-Din al-Rumi di Konya. Semua proyek
ini memperkaya pengalaman Sinan di
bidang arsitektur dan teknik untuk membangun monumen Islam yang lebih besar.
Ada dua karya Sinan yang paling menonjol: Masjid Sulaimaniyah di Istanbul
dan Masjid Salimiyah di Edirne. Masjid
Sulaimaniyah dianggap sebagai karya
terbaiknya. Masjid terbesar di Istanbul ini
memiliki kubah pusat besar yang ditem-
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bus 32 lubang, sehingga memberi efek camad (Masjid Biru) di Istanbul dan Taj Mahaya pada kubah dan menerangi interior
hal di India.
masjid. Kubah pusat ini
dibingkai empat menara
paling tinggi di Turki.
Selain sebagai tempat ibadah, Sinan pun
menggabungkan masjid
karyanya secara efisien,
dalam suatu komplek
yang melayani masyarakat sebagai pusat intelektual, komunitas dan
kebutuhan sosial serta
kesehatan. Ada madrasah, rumah sakit dan sekolah kedokteran, dapur
umum, pemandian, dan
rest area untuk musafir.
Kompleks Masjid Sulaimaniyah.
Meski tak seluas Masjid Sulaimaniyah, Sinan
menganggap Masjid Salimiyah adalah
Saat wafat pada usia 100 tahun, Sinan telah membangun 94 masjid besar,
karya terbesarnya. Masjid yang dibangun
52 masjid kecil, 57 sekolah tinggi, 48 pedari tahun 1569 hingga 1575 ini, dianggap
mandian umum, 35 istana, 20 karavan, 17
sebagai titik pencapaian tertinggi dalam
dapur umum, 8 jembatan besar, 8 gudang
sejarah arsitektur Islam. Masjid ini didesain dengan gaya orisinil, yakni gaya Utsmaniyah.
Saat
membangun
masjid itu, Sinan tertantang oleh celoteh arsitek
lain, “Kamu tak akan
dapat membangun kubah lebih besar dari Aya
Sofia, apalagi sebagai
muslim”. Ketika selesai, Sinan menunjukkan
bahwa kubah Masjid Salimiyah adalah kubah terbesar di dunia, mengalahkan Hagia Sophia.
Sinan wafat pada
Kompleks Masjid Salimiyah.
tahun 1588. Namun ia
logistik, 7 madrasah, 6 saluran air (aqumewarisi ilmu arsitektur kepada mueduct), 3 rumah sakit, 19 makam, dan
rid-muridnya. Murid-muridnya kemudian
beberapa air mancur. Inilah karya-karya
membangun beberapa bangunan ikonik
besar sang arsitek besar.[]
dunia Muslim, seperti Masjid Sultan Ah-
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