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DAFTAR ISI

Assalamualaikum Wr Wb,

Alhamdulillahi Rabbil’aalamiin. De-
ngan mengucap syukur ke hadirat Allah 
SWT, Majalah Property Syariah Edisi Per-
dana, Maret 2021 hadir di hadapan Anda. 
Dengan semangat jurnalistik yang adil, 
majalah ini menemui para pembaca bu-
diman, dalam rangka menyajikan berba-
gai informasi tentang property dan eko-
nomi dalam kerangka Islam. 

Munculnya majalah Property Syari-
ah bermula dari perjalanan Developer 
Property Syariah (DPS) sebagai komuni-
tas dan Asosiasi Developer Property Sya-
riah (ADPS) selama 8 tahun ini. Terutama 
ketika bisnis Property Syariah semakin 
mewarnai dunia property Nasional. Di 
tengah situasi ekonomi nasional yang 
kurang menggembirakan, bisnis Proper-
ty Syariah pun semakin tampak ketang-
guhannya. Karena itu, informasi tentang 
seluk-beluk bisnis Property Syariah perlu 
disebar luaskan agar semakin diterima 
masyarakat.

Di majalah Property Syariah ini, pen-
dapat para ulama, tokoh, dan pakar 
tentang ekonomi syariah, khususnya 
property syariah, dirangkai dalam kaji-
an dan dialog yang terbuka dan ilmiah. 
Hal ini dirancang sebagai sebuah upaya 
menyatukan pemikiran dan langkah un-
tuk membumikan ekonomi Islam dan 
property syariah.

Majalah Property Syariah  berupa-
ya menyajikan ketepatan, kelengkapan 

dan pemilihan isu yang menarik, dengan 
memperhatikan fungsi pers seperti kon-
trol sosial, media informasi, pendidikan, 
dan hiburan. Berpijak pada kaidah jurna-
lisme, kami berupaya menyajikan berita 
dan opini yang objektif, bermakna, dan 
mampu membangkitkan optimisme ser-
ta perilaku positif pembaca.

Bersama seluruh lapisan masyarakat, 
pelbagai mitra, dan rekanan bisnis, Ma-
jalah Property Syariah ingin melangkah 
seayun seirama dalam upaya mencerdas-
kan kehidupan masyarakat dalam rangka 
membumikan property syariah. Dengan 
sinergi yang baik, insyaa Allah langkah 
bersama bisa disusun penuh optimisme.

Dengan memposisikan diri sebagai 
teman para pembaca, Majalah Property 
Syariah akan terbit setiap bulan dalam 
bentuk digital. Edisi cetak rencananya 
juga akan diterbitkan dalam waktu dekat. 
Saat ini kami pun tengah menyiapkan 
website Majalah Property Syariah men-
jadi sebuah portal informasi yang dapat 
diakses pembaca setiap detik dengan be-
rita yang terupdate.

Sebagai sahabat pembaca dalam 
membangun optimisme ekonomi syari-
ah, Majalah Property Syariah juga dapat 
ditemui di jejaring sosial Facebook, Twit-
ter, Instagram, serta Chanel Youtube. Para 
pembaca bisa bergabung dan memberi-
kan masukan dan komentar pada setiap 
berita kami.  

Ibarat bayi yang baru lahir, Majalah 
Property Syariah baru belajar merang-

kak. Tanpa ditopang para pembaca, mitra 
bisnis, dan pelbagai kalangan, majalah 
ini tidak akan bermakna apa-apa. Oleh 
karena itu, agar tumbuh semakin kuat 
dan lekas matang, kami sangat membu-
tuhkan berbagai masukan, saran, kritik, 
maupun bimbingan dari berbagai pihak. 

Terima kasih, dan selamat membaca.

Wassalamualaikum Wr Wb.
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Jembatan Komunikasi
Selamat atas terbitnya Majalah 

Property Syariah. Semoga dapat menjadi 
jembatan komunikasi dan informasi. 

Dr. Depid Ismail 
Ketua DPS DPW Jawa Barat

Mencerahkan Masyarakat
Alhamdulillah, majalah yang di-

tunggu-tunggu terbit. Semoga dapat 
mencerahkan tentang dunia property 
syariah. Mulai dari soal akad, kemudah-
annya hingga dimana saja lokasinya. 
Dengan adanya majalah ini masyarakat 
semakin mudah mengakses informasi 
property syariah.

Kamarudin
Ketua DPW DPS Jatim

Ujung Tombak Syiar Islam
Semoga menjadi salah satu ujung 

tombak syiar Islam khususnya property 
syariah di Indonesia. Selamat atas terbit-
nya majalah Property Syariah, semoga 
selalu mendapt riho dari Allah SWT, 
Allahu Akbar!

Alfian Kusuma Adu
Ketua DPS DPW Jawa Tengah

Pelopor Informasi Terpercaya
Segenap Pengurus dan member DPS 

DPW PAPUA  mengucapkan selamat atas 
terbitnya edisi perdana Majalah Property 
Syariah. Semoga bisa menjembatani ko-
munikasi antara stakeholders (pemangku 
kepentingan) dan para member DPS 
serta dapat menjadi pelopor informasi 
terpercaya yang secara rutin memberi-
kan  informasi mengenai perkembang-
an dunia property syariah di seluruh 
Indonesia. 

Dian Saputra Wardus
Ketua DPW Papua

Jaya Selalu
Segenap pengurus DPW DPS Sulawe-

si Tenggara mengucapkan selamat atas 
terbitnya Majalah Properti Syariah Edisi 
Perdana semoga menjadi media komu-
nikasi untuk menjembatani berbagai 
stakeholder terkait dalam bisnis properti 
syariah. Jaya selalu properti syariah 
dulu, kini dan akan datang.

La Ode Mahmud
Ketua DPW DPS Sulawesi Tenggara

Puas Beli Rumah Syariah
Saya merasa cukup puas menjadi 

konsumen Proverty Syariah. Hati saya 
tenang karena tanpa riba. Selain itu, 
pernah sower di rumah kurang kenceng 
airnya dan ada semacam rembesan 
dari atap di rumah yang kami beli dari 
property syariah, kami lapor ke pengem-
bang. Segera diperbaiki secara gratis, 
padahal gak ada dalam akad. 

Idha Nurhamidah
Dosen UNISSULA, warga Komplek Cordo-
ba, Semarang

Bangunanya Unik
Awalnya saya searching di Google 

tentang perumahan syariah dan lihat di 
websitenya. Berada di bawah developer 
property syariah, jauh dari isu negatif. 
Lokasi juga strategis di Cileungsi. Bekasi 
dekat, Jakarta dekat. Dekat juga dengan 
lokasi sejumlah kajian keislaman. 
Bangunannya unik seperti resort jadi 
sangat memperhatikan privasi. Sangat 
cocok sekali untuk keluarga muslim. 
Saya juga  ngajak teman dan saudara un-
tuk ambil disini. Hunian nyaman, bebas 
riba dan lingkungan syarii.

Liliani
Andreena Village Cileungsi, Bogor

SURAT PEMBACA
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Anak Muda Harus Tahu
Anak-anak muda harus tahu ada 

yang seperti ini. Desain bangunan unik, 
nyaman, lingkungan enak. Sangat cocok 
untuk kalangan muda. Property syariah 
menjadi solusi.

Bu Novi
Jatiwaringin

Developer Amanah
Saya tahu dari teman istri satu grup 

taklim, ada penawaran perumahan 
syariah. Sebelumnya saya juga survey 
beberapa lokasi lain, tapi setelah ngecek 
Medina Reasidence, kami langsung jatuh 
hati. Saya juga baru dengar, memang 
rumah syari’ah itu sesuatu banget.

Bentuk bangunanya, huniannya 

saya semakin tertarik dan tidak kembali 
ketempat lainnya yang sebelumnya kami 
survey. Desaiannya, kualitas bangunanya 
sesuatu banget.

Selain itu perumahan syariah men-
dukung saya dan keluarga untuk hijrah 
agar lebih baik. Aakan dibangun tempat 
taklim, masjid.

Maka jangan ragu memilih rumah  
syariah. Memang ada isu negatif soal 
rumah syariah, tapi menurut saya itu 
oknum dan berbeda dengan yang kami 
kenal ini. 

Proses akadnya jelas, tidak ada riba, 
ril. Ini harus diapresiasi.

Aji Rosbandono
Medina Residen 3, Gandaria 5, Kavling 5.

Langsung Jatuh Hati
Saya membeli rumah di property sya-

riah Desember 2019, sekali saya datang 
langsung cocok. Akadnya, bangunannya 
membuat kita jatuh hati. Cita-cita ingin 
punya rumah secara proses syariah, 
Alhamdulillah terkabul. Itu yang penting. 
Apalagi sesuai juga dengan kemampuan. 
Lingkungan saya di Medina Residen II, 
Blok Marwah, sangat nyaman dan aman.

Desain bangunan pun tidak kaku. 
Jauh dari kesan monoton, sangat mena-
rik. Sesuai standar sebuah hunian yang 
sangat layak.

Property  harus dikelola oleh deve-
loper yang punya niat baik dan memiliki 
ilmu yang mumpuni, berdedikasi dan 
bertanggung jawab tinggi. Sebab ama-
nah harus dipertanggung jawabkan di 
hadapan manusia dan Allah Swt.

Saya sudah merasakan manfaatnya, 
sudah menjalaninya. Semuanya sesuai 
dengan syariah Islam. Pihak developer 
semoga bisa istikomah dalam menjaga 
amanah dan diberi kekuatan dan kemu-
dahan dari Allah Swt.

Tio
Media Residence

Website Resmi
Ada banyak yang berlabel syari-

ah, tapi saya yakin dengan developer 
property syariah. Sebagai masukan 
sebaiknya ada webside resmi sehingga 
calon konsumen tidak salah pilih. Yang 
tergabung di ADPS semuanya terdata 
dan bisa diakses di websidenya. Jadi 
jelas mana yang ada dibawah naungan 
ADPS dan bukan. Semoga projek untuk 
Babel bisa segera terealisasi, aamiin.

Ummu Mumtaza
Pangkalpinang, Kepulauan Bangka 
Belitung

SURAT PEMBACA
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Assalamualaikum Wr Wb,

Dalam catatan waktu, delapan ta-
hun adalah masa yang cukup panjang. 
Sementara dalam catatan umur ma-
nusia, delapan tahun tentu saja masih 
usia kanak-kanak. Namun kami bukan 
keduanya. Meski baru delapan tahun 
perjalanan property syariah, kami sudah 
bergerak laksana orang dewasa.

Pengalaman terus kami pungut dari 
apa yang kami temui di setiap langkah 
yang bermandikan keringat, air mata, 
berpanas, hujan dan dihantam badai. 
Itu semua demi menyempurnakan amal 
property syariah.

Bukan saja mengemban misi meng-
gairahkan ekonomi ummat agar bisa ber-
diri tegak menjadi solusi bagi negeri, leb-
ih jauh dari itu, kami ingin membebaskan 
ummat dari penjara besar riba, yang pada 
akhirnya bukan saja meraih keberkahan 
dunia, tapi keselamatan akhirat.

Buat apa materi, property, kalau ter-

sangkut riba. Pastilah tidak berkah dan 
keselamatan akhirat pun terancam. Oleh 
karena itu, dengan misi mulia ini kami 
terus bergerak. Kami terus melangkah 
dengan penuh optimis. 

Memang, masih ada banyak hal yang 
harus kami sempurnakan karena berb-
agai lubang kekurangan yang harus di-
tutupi. Tapi justru lubang-lubang keku-
rangan itu pula yang ikut memercikkan 
energi, agar kami tidak boleh berhenti. 
Sebab, proses penyempurnaan amal itu-
lah yang menjadi tanda bahwa kita ada-
lah makhluk.

Pembaca yang budiman, kami men-
gawali gerak dengan menghimpun diri 
dalam Developer Property Syariah (DPS). 
Sebagai komunitas, kami adalah keluar-
ga yang memiliki karakter beragam. Kami 
berinteraksi dari hati ke-hati.

Keluarga ini ada yang berprofesi se-
bagai developer, marketing, arsitek dan 
aneka rupa tenaga profesional lainnya 
yang bersepakat bergerak bersama mem-

bumikan property syariah. Dengan ber-
modal tekad itulah kami terus bergerak 
laksana sebuah keluarga sehingga ber-
himpun sekitar 2.000 member.

Tentu saja kami wajib bersyukur ke-
pada Allah SWT. Dengan mengucapkan 
Alhamdulillah, member kami tersebar di 
seluruh Indonesia. Kekuatan member ini 
pulalah yang mampu menggerakkan opi-
ni melalui pelbagai sarana terutama so-
sial media menyebarkan kabar gembira 
tentang property syariah.

Masyarakat, dunia investasi dan pel-
bagai kalangan pun menyambut dengan 
sangat hangat. Tidak saja menaruh hara-
pan besar kepada kami, tapi juga me-
nitipkan berbagai kepercayaan kepada 
kami.

Inilah batu ujiannya bagi kami, apa-
kah kami dapat mengemban keper-
cayaan itu, yang tidak saja harus diper-
tanggungjawabkan di dunia, namun juga 
harus dipertangggungjawabkan pula di 
akhirat!

Tidak cukup hanya bermodalkan 
pemahaman atau keilmuan aspek mua-
malah syariah saja. Dibutuhkan pula 
pemahaman dan keahlian teknis yang 
mumpuni untuk mengemban amanah 
itu. Inilah yang disebut memadukan an-
tara pemahaman konsep syariah kaffah 
dan profesionalisme. Dua hal ini adalah 
dua sisi mata uang yang tidak boleh dipi-
sahkan. Jika terpisah pasti menyebabkan 
celaka.

Oleh karna itulah di awal tahun 2020 
kami putuskan membentuk ADPS agar 
kami dapat mengemban amanah yang 
dipercayakan dengan sebaik mungkin. 
Dengan ADPS, setiap kekurangan kami 
perbaiki dengan cepat, setiap lubang 
segera kami tutupi.

Kami pun terus melakukan berbagai 
terobosan agar property syariah se-
makin membumi dan dipercaya. Maka 
pada, Desember 2020 ketika Silaknas V 
di Bandung, Jawa Barat, dengan penuh 
keyakinan menyatakan kebulatan tekad 
dengan target membangun satu juta unit 
property hingga tahun 2025. InsyaAllah. 
(*)

Wassalamualaikum Wr Wb.

HM Rosyid Aziz
FOUNDER & CEO DPS
KETUA DEWAN PEMBINA ADPS

SURAT DARI ASOSIASI
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KABAR DARI LAHAN
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Maret 2021. Dua orang pekerja 
sedang mengerjakan bangunan 
rumah  yang dikelola salah satu 
anggota ADPS di Semarang, Jawa 
Tengah. Developer berupaya me-
nyelesaikan pengerjaanya secara 
tepat waktu sehingga segera bisa 
serah terima kunci dengan konsu-
men sebagai mana akad.

Maret 2021. Para pekerja menye-
tel besi cakar ayam agar segera 
dipasang bekestingnya dan dicor. 
Proses penyetelannya harus 
presisi dan diikat dengan kuat agar 
sanggup menahan beban bangun-
an yang akan berdiri, Bangunan 
property syariah di Semarang, 
Jawa Tengah ini milik seorang 
anggota ADPS Jawa Tengah.

6 Maret 2021. Desain rumah unik 
property syariah itu tampak unik. 
Bagian depan atas desain menye-
rupai kubah dibelah dua. Desain 
ini banyak ditemukan di sejumlah 
masjid di Indonesia. Paduan warna 
abu-abu tua dan oranye saling me-
lengkapi. Warna oranye memberi 
kesan hangat, terbuka dan penuh 
optimisme.

Februari 2021. Jajaran Pengurus 
DPW DPS-ADPS Jawa Timur meng-
ikuti sosialisasi Hamfara Investama 
oleh Pengurus Pusat  ADPS di 
Surabaya.

6 Maret 2021. Tiga pekerja 
sedang memasang rangka baja 
ringan di salah satu bangunan 
dua lantai property syariah milik 
salah satu developer anggota 
ADPS Jawa Tengah.

Maret 2021. Developer menyerah-
kan replika kunci kepada seorang 
konsumen sebagai simbolis serah 
terima rumah di perumahan 
property syariah Sulawesi Teng-
gara. Perumahan ini milik seorang 
anggota ADPS Sulawesi Tenggara.

27-28 Januari 2021. Jajaran Pengu-
rus DPW DPS-ADPS Jawa Tengah 
menggelar Rapat Kerja Daerah 
(Rakerda) di Umbul Sakti, Sema-
rang. (fh)

KABAR DARI LAHAN
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KIPRAH ASOSIASI

Desember 2020. Ketua Umum ADPS, Arif Sungkar, berpidato dalam pembukaan Sila-
turahmi Kerja Nasional V ADPS di Hotel Puri Khatulistiwa, Sumedang, Jawa Barat. De-
ngan tema “Bersiap Melejit Menuju 1 Juta Unit”, pengurus ADPS se-Indonesia meng-
ikuti acara indoor dan outdor di Cicalengka Dream Land, kawasan terpadu seluas 40 
hektar yang dikelola property syariah.

17 September 2020 Ketua Umum ADPS Arif Sungkar, Ketua 
DPW ADPS Jabar Barat DR Depid Ismail dan sejumlah pengu-
rus diterima Bupati Ciamis Herdiat Surya di Rumah Dinasnya 
di Kabupaten Ciamis.

Maret 2021. Founder & CEO DPS sekaligus Ketua Dewan 
Pembina ADPS Rosyid Aziz meninjau perkebunan teh 
seluas 100 hektar lebih, yang akan dikelola property 
syariah menjadi kawasan terpadu.
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KIPRAH ASOSIASI

Maret 2021. Penandatanganan akad kerja sama 
Pengurus Pusat ADPS dengan sejumlah pihak. Kerja 
sama memberi angin segar dan saling mengun-
tungkan kedua pihak. Bermunculannya dukungan 
nyata, membuat property syariah semakin mantab 
melangkah menuju target membangun property 1 
juta unit hingga 2025.

Maret 2021. Kunjungan pengurus pusat ADPS ke DPW Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain bertemu para pengurus, pengu-
rus pusat juga meninjau sejumlah lokasi proyek milik sejumlah anggota.

Maret 2021. Ketua Umum ADPS Arif Sung-
kar tengah mendiskusikan konsep akad 
kerjasama pendanaan skema syariah 
dengan Wakil Ketua Umum ADPS Nugro-
hadi Yuwono. Sikap terbuka dan hangat 
selalu dikedepankan, sehingga menjadi 
salah satu kunci sinergi yang baik dalam 
menjalankan roda organisasi.

Februari 2021. Ra-
kernas Pengurus 
ADPS  Pusat dan 
DPW se Indonesia 
mematangkan 
konsep operasio-
nal sebagai tindak 
lanjut Silatnas 
Bandung. Agenda 
tersebut dilak-
sanakan secara 
offline di kantor 
pusat, Bogor dan 
sejumlah pengu-
rus mengikuti-
nya lewat zoom 
meeting.
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KAJIAN

Sudah jatuh, tertimpa tangga, begitu 
kata pepatah lama. Kondisi ini pula 
yang kini tengah menimpa pereko-

nomian Indonesia. Setelah pada tahun 
2019 mulai lesu darah gara-gara terim-
bas perang dagang Amerika versus Cina, 
sejak setahun lalu ekonomi Indonesia 
makin terpuruk gara-gara merebaknya 
wabah Covid-19. Konsentrasi pemerin-
tah pun terpecah, antara menangani co-
vid-19 dan menjaga stabilitas ekonomi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), 
pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 
minus 2,07 persen. Realisasi Produk Do-
mestik Bruto (PDB) pada tahun 2020 
anjlok dibandingkan tahun 2019 yang 
tumbuh 5,02 persen. Angka pertumbuh-
an ekonomi ini adalah angka terburuk 
sejak krisis 1998, yang minus 13,16 per-
sen. “Dampak negatif covid-19 terasa di 
seluruh perekonomian dunia, termasuk 
Indonesia. Indonesia tidak sendiri, pan-
demi ini betul-betul membawa kontraksi 
yang sangat buruk,” kata Kepala BPS Su-
hariyanto, Jumat (5/2/2021).

Suhariyanto menjelaskan, bahwa dari 
sisi pengeluaran, hampir seluruh kom-
ponen minus sepanjang 2020. Konsumsi 
rumah tangga yang berkontribusi 57,66 
persen terhadap PDB terkontraksi hing-
ga 2,63 persen. Konsumsi lembaga non 
profit yang melayani rumah tangga (LN-
PRT) terkontraksi 4,29 persen, investasi 
terkontraksi 4,95 persen, ekspor terkon-
traksi 7,7 persen, dan impor terkontraksi 

14,71 persen. “Seluruh komponen tum-
buh negatif kecuali konsumsi pemerin-
tah,” ujarnya.

Tahun lalu, konsumsi pemerintah 
naik 1,94 persen. Tapi, angkanya tetap 
lebih rendah dibandingkan tahun 2019 
yang tumbuh 3,26 persen. “Perlambat-
an pertumbuhan konsumsi pemerintah 
disebabkan perlambatan pertumbuhan 
belanja pegawai pada 2020. Belanja pe-
gawai tumbuh 1,18 persen, pada 2019 
tumbuh 8,49 persen,” jelas Suhariyanto.

Secara keseluruhan, investasi menja-
di sumber kontraksi ekonomi terdalam, 
minus 1,63 persen; lalu konsumsi rumah 
tangga minus 1,43 persen. Dari sisi la-
pangan usaha, 10 dari 17 sektor ekonomi 
menyumbang kontribusi negatif. Paling 
parah sektor transportasi dan pergu-
dangan, minus 15,04 persen; diikuti sek-
tor akomodasi dan makan, minus 10,22 
persen. “Akomodasi dan makan minum 
turun karena tingkat penghunian kamar 
hotel minus 39,75 persen, jumlah kun-
jungan wisatawan mancanegara minus 
75,03 persen, dan tutupnya sejumlah 
hotel dan restoran selama pandemi co-
vid-19,” kata Suhariyanto.

Industri pengolahan juga minus 2,93 
persen, perdagangan minus 3,72 persen, 
konstruksi minus 3,26 persen, pertam-
bangan dan penggalian minus 1,95 per-
sen, sektor jasa lainnya minus 4,1 persen, 
jasa perusahaan minus 5,44 persen, serta 
pengadaan listrik dan gas minus 2,34 per-

sen. “Hanya ada tujuh sektor yang masih 
tumbuh positif,” ujarnya.

Beberapa sektor yang positif antara 
lain pertanian, kehutanan, dan perikan-
an naik 1,75 persen, jasa keuangan dan 
asuransi naik 3,25 persen, informasi dan 
komunikasi naik 10,58 persen, jasa pen-
didikan naik 2,63 persen. “Sektor real 
estate naik 2,32 persen, jasa kesehatan 
dan kegiatan sosial naik 11,6 persen, ser-
ta pengadaan air naik 4,94 persen,” kata 
Suhariyanto.

Sementara dari sisi kontribusi, sektor 
transportasi dan pergudangan menja-
di sumber kontraksi ekonomi terdalam, 
minus 0,64 persen. Adapun sumber kon-
traksi lainnya berasal dari industri peng-
olahan, minus 0,61 persen; perdagangan 
minus 0,49 persen, dan konstruksi minus 
0,33 persen.

Karena tekanan ekonomi itu pula, bu-
lan lalu Wakil Menteri Keuangan Suahasil 
Nazara memprediksi ekonomi Indonesia 
tahun 2021 tumbuh di kisaran 4,5 per-
sen hingga 5,5 persen. Proyeksi itu ma-
sih sama dengan prediksi sebelumnya, 
sementara Badan Pusat Statistik (BPS) 
telah merilis pertumbuhan ekonomi 2020 
minus 2,07 persen.

 
• • •

Meski menurut BPS sektor real esta-
te naik 2,32 persen, di lapangan, bisnis 
property jelas terdampak. Menurut Roy-
zani Sjachril, Wakil Sekretaris Jenderal 

Badai
Berdiri 
di Tengah

Di tengah situasi ekonomi nasional 
yang berat, bisnis property syariah 
masih tetap tumbuh. Mengapa 
begitu tangguh?
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Real Estate Indonesia (REI) Bidang Per-
bankan Syariah, saat ini anggota REI di 
sejumlah daerah harus mampu berta-
han jika tidak ingin gulung tikar. Caranya 
dengan menjual aset yang ada dengan 
harga murah, menunda ekspansi, dan 
beralih ke kelas rumah subsidi. Kelas ru-
mah subsidi inilah yang paling banyak 
menyokong developer tidak bangkrut. 
“Keuntungan harus diturunkan,” ujarnya 
kepada Property Syariah, Selasa, 16 Maret 
2021.

Krisis kali ini, kata Roy, berbeda  de-
ngan krisis 1997-1998. Sebab kali ini 
semua segmen terkena imbas. Sejum-
lah perusahaan dan usaha gulung tikar. 
“Akibatnya terjadi pemutusan hubungan 
kerja (PHK). Akhirnya mereka tidak bisa 
beli rumah,” paparnya. Kondisi diperpa-
rah munculnya aturan Pembatasan Sosi-
al Berskala Besar (PSBB) dan Work From 
Home (WFH) di sejumlah daerah yang 
menghambat interaksi dengan calon 
konsumen.

Roy mengakui, REI diuntungkan oleh 
kebijakan pemerintah yang menekan 
bunga rumah ready stok hingga nol (0%) 
persen. Selain itu pemerintah juga me-
nambah kuota perumahan subsidi. Meski 
cukup membantu, kebijakan itu hanya 
mampu mendongkrak 2,3 persen per-
tumbuhan. “Jika dibandingkan lima ta-
hun terakhir melorot 15 persen,” ujarnya.

Penyebabnya, bank memperketat 
verifikasi calon nasabahnya. Mereka kha-
watir jika terjadi kredit macet. “Makanya 
yang diprioritaskan yang memiliki fiks in-
come  atau penghasilan tetap,” kata Roy. 
Developer pun tak bisa berbuat banyak. 
Sebab, mereka masih sangat tergantung 
dengan sektor perbankan. Apalagi sektor 
property memerlukan dana segar cukup 
besar. Hingga kini REI belum memikirkan 
alternatif pendaaan selain bank.

Meski situasi masih lesu, Roy optimis 
dunia property masih seksi. Sebab, kebu-
tuhan akan hunian masih cukup tinggi. 
Hanya saja perlu pemilihan segmentasi 
yang tepat, sesuai dengan kondisi saat 
ini. Dia mencontohkan kondisi di Jabode-
tabek, Jika sebelumnya rumah seharga 
Rp1 miliar cukup laris, kini yang diminati 
rumah di bawah harga itu. Begitu pula di 
sejumlah daerah. Jika dulu harga Rp500 
juta ke atas laku, kini hanya sampai kisar-
an harga Rp300 juta.

Jika bisnis property konvensional 
mencoba bertahan dengan sokongan 
pemerintah, bagaimana dengan bisnis 

property syariah?

• • •
Kondisi berbeda justru dialami bis-

nis property syariah. Meski badai pan-
demi Covid-19 menerpa, mereka justru 
bisa tumbuh secara mandiri dan terus 
berekspansi. Saat Silaturahmi Nasional 
(Silatnas) V di Bandung, Desember 2020, 
Developer Property Syariah/Asosiasi De-
veloper Property Syariah (DPS/ADPS), 
dengan lantang mematok target mem-
bangun property satu (1) juta unit hingga 
2025. 

Di Puri Khatulistiwa Hotel, Jatinangor, 
Sumedang, Jawa Barat, Rabu, 3 Desem-
ber 2020, CEO DPS/ADPS Rosyid Aziz me-
mekikkan target membangun property 
satu juta unit itu, dan disambut serentak 
ratusan peserta dengan teriakan, “Bisa, 
bisa, bisa!”

Kepada PropertySyariah, Ketua 
Umum ADPS M Arief Gunawan Sungkar 
mengatakan, pihaknya kini memiliki 700 
proyek yang tersebar di sejumlah pro-
vinsi. Selama pandemi justru meningkat 
sekitar 40 persen dari sebelumnya, yakni 
baru sekitar 500 projek. “Bisnis proper-
ty syariah kini juga tak hanya bermain 
rumah dan tanah kavling, tapi mulai be-
ragam, seperti villa, apartemen, tempat 
wisata dan kawasan di atas lahan seluas 
10 hektar,” ujarnya dalam sebuah wawan-
cara secara daring Selasa, 16 Maret 2021.

Arief mengakui, jika dibandingkan ta-
hun 2019, saat ini memang terjadi sedikit 
penurunan. Meski naik turun, penjualan 
terbilang cukup baik. Hingga kini tidak 
ada proyek anggota yang gulung tikar 
akibat pandemi. Justru, sejumlah anggo-
ta berhasil mengakuisisi sejumlah projek 

milik developer konvensional. “Ada pro-
yek yang sedang goyang, cash flow ter-
ganggu. Tahunya jualan lewat bank, se-
mentara kondisi covid mereka susah jual. 
Lalu dikonversi ke skema syariah, enggak 
pakai bank. Ini memudahkan developer. 
Bisa dapat cash flow yang sehat,” ujarnya.

Rasa optimis itu bukan tanpa alasan. 
Kini ADPS memiliki cabang hampir di 
seluruh provinsi bahkan hingga sejum-
lah kabupaten dan kota. Ini jelas sebuah 
potensi besar jika bergerak. Selain itu, 
proses edukasi membangun kesadaran 
hidup tanpa riba juga terus digalakkan 
berbagai pihak. “Langkah menuju satu 
juta unit sudah kita detilkan sampai ta-
hapan operasionalnya,” katanya.

Salah satu terobosan yang dilakukan 
adalah mengatasi soal tingginya uang 
muka, pendeknya jangka waktu angsur-
an, dan lamanya konsumen menerima 
unit. “Kita sudah punya solusinya, tinggal 
menjalankan saja,” kata Arief.

Arief pun memastikan bahwa konsu-
men akan untung jika membeli produk 
property syariah. Sebab, mereka akan 
terhindar dari praktek riba, sementara 
jika konsumen terkena musibah sehingga 
tertunda membayar cicilan, konsumen ti-
dak didenda. “Bahkan jika pembeli tidak 
lagi sanggup mengangsur cicilan, rumah 
tidak disita. Kita bantu cari solusi yang 
adil,” ujarnya. 

Yasir, seorang konsumen property 
syariah, pembeli rumah di Al Mumtaz 
Grup, Banjarmasin, milik anggota ADPS, 
mengaku memilih Al Mumtaz karena tan-
pa riba. “Saya beli 2018. Uang mukanya 
pun kecil, ini memudahkan saya yang 
pegawai negeri sipil,” ujarnya Minggu, 
14 Maret 2021 lalu. Ketika itu akadnya 
18 bulan baru dibangunkan rumah, dan 
maksimal empat bulan berikutnya terima 
kunci. “Semuanya sesuai,” ujar Yasir.

Tidak seperti proyek rumah keba-
nyakan, Yasir pun ikut diajak ke lokasi 
rumah yang dibeli pada saat proses pem-
bangunan. “Saya melihat langsung pem-
buatan pondasi, dinding, atap, hingga 
menerima kunci. Sangat amanah,” ujar-
nya. Sekitar delapan bulan setelah rumah 
itu ditempati, kebocoran kecil pada atap 
sempat terjadi. Setelah melaporkan ke 
developer, perbaikan pun dilakukan tan-
pa dipungut biaya. “Luar biasa. Alham-
dulillah saya juga mendapat likungkung-
an yang baik,” ujarnya. (fh)

Kondisi berbeda 
justru dialami bisnis 
property syariah. 
Meski badai pandemi 
Covid-19 menerpa, 
mereka justru bisa 
tumbuh secara 
mandiri dan terus 
berekspansi.

“
“
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Hampir setiap pekan sepanjang ta-
hun 2007 HM Rosyid Aziz mengun-
jungi sejumlah daerah di Indone-

sia. Tujuannya, mendakwahkan konsep 
muamalah dalam Islam. Puluhan komu-
nitas pengusaha dan pebisnis ditemui-
nya dalam sejumlah forum seminar dan 
training. Berbekal ilmu saat nyantri dan 
mengaji rutin sejumlah kitab termasuk 
ekonomi dan muamalah sejak awal  men-
jadi mahasiswa di Fakultas Perikanan dan 
Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), 
dia merasa tertantang untuk menyebar-
kan ilmu yang dimilikinya.

Dunia bisnis memang bukan hal asing 
bagi Rosyid. Sejak mahasiswa, berbagai 
pekerjaan dia lakoni, mulai dari jualan 
teh botol, berdagang buah segar, loper 
koran, tukang sablon, restoran, hingga 
membuka percetakan buku ke Islaman 
di bawah bendera Al Azhar Press. Dari 
berbagai pengalaman pekerjaan itu pula 
mental bisnisnya terbentuk. Ketika bis-
nisnya semakin kuat, ia pun membuka 
usaha kredit syariah. “Saya itu seperti 
palu gada, apa lu minta gua ada,” katanya 
sambil terkekeh, kepada Majalah Proper-
ty Syariah, Minggu, 7 Maret 2021.

Di sisi lain, lelaki kelahiran Lasem, 
44 tahun yang lalu itu pun selalu mera-
sa tertantang oleh para pengusaha dan 
pebisnis yang ditemuinya. Sebab, para 
“santri”-nya itu selalu meminta contoh 
aplikasi dari setiap konsep yang diberi-
kannya. Sementara, para pebisnis yang 
mengikuti kelasnya punya latar belakang 
usaha yang beragam. Rosyid merasa se-
makin tertantang. “Makanya terakhir itu 
saya buka kredit syariah. Mulai dari han-

Menyatukan

Dari sekadar ikut 
seminar property dan 
berkenalan dengan 
para developer, 
gagasan bisnis 
property syariah 
kini tumbuh dan 
berkembang pesat.

Dua Kutub
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phone, kipas angin, sepeda motor, tanah, 
rumah kita sediakan,” ujarnya.

Ribuan permintaan kredit syariah ke-
mudian berdatangan dari berbagai kota. 
Sampai akhirnya Rosyid membuka 10 ca-
bang di sejumlah kota. “Kita beli barang 
tunai, kalau jangka waktu kredit lima 
tahun, tahun keempat baru balik modal. 
Untuk kredit seperti rumah dan mobil 
makin tidak memungkinkan,” kata Ketua 
Departemen Pengembangan Bisnis Ikat-
an Pengusaha Muslim Indonesia itu.

Sejumlah pebisnis yang mengikuti 
kelasnya --kebanyakan tergabung dalam 
Komunitas Pengusaha Rindu Syariah 
(PRS) dan Komunitas Saudagar Muslim 
Nusantara (SMN)-- juga meminta contoh 
aplikasi muamalah dalam Islam untuk 
property. Tantangan itu membuat Rosyid 
memeras otak untuk menemukan konsep 
aplikatifnya. “Bisnis modelnya seperti 
apa? Kebanyakan pengusaha itu pragma-
tis. Kalau ada contohnya baru mau ikut,” 
kata lelaki dengan seorang isteri dengan 
6 anak itu.

Menurut mitos, dunia property tak 
akan mungkin lepas dari perkara riba. Se-
bab, mulai dari akuisisi lahan, konstruksi, 
hingga penjualan, senantiasa berkaitan 
erat dengan pihak bank. Sementara da-
lam ajaran Islam, keterkaitan terhadap 
syariah adalah mutlak, termasuk soal 
menghindari riba. Dua kutub inilah yang 
ingin dipecahkan Rosyid. “Ada yang pa-
ham konsep muamalah sesuai syariat 
Islam, tapi nggak ngerti bisnis. Ada pula 
pengusaha sukses, tapi nggak ngerti mu-
amalah yang benar, nggak ngerti akad 
syar’i, nggak paham halal haram,” ujar 
pebisnis yang juga aktif dalam Gerakan 
Hidup Berkah itu.

Sejumlah pengusaha property kemu-
dian didatanginya untuk sekedar ber-
tanya. Ia juga membuat semacam riset, 
hingga akhirnya mendapatkan data bah-
wa dari 100 unit rumah, maksimal 5 unit 
dibeli dengan tunai, sedangkan sisanya 
dibeli secara kredit lewat bank. “Kita ini 
negeri mayoritas muslim. Masa nggak 
ada property murni 100 persen syariah? 
Kalau pun ada yang berlabel syariah, da-
lam kajian kita masih bermasalah karena 
masih ada denda, asuransi dan barang 
yang dijual diagunkan, akad juga masih 
dipertanyakan,” kata Rosyid pula.

Salah seorang mentor bisnis Rosyid 
memastikan bahwa dirinya pasti bisa 
membangun bisnis property syariah. 
“Kalau seseorang pernah berhasil mem-

bangun bisnis, jika dia membuka bisnis 
baru, maka 80 persen akan berhasil,” 
ujarnya menirukan saran sang mentor. 
Maka, ia pun semakin mantab untuk 
segera mempraktekkan konsep bisnis 
property syariah. “Bisnis property men-
janjikan. Tanah tidak diciptakan dua kali, 
maka harganya pun tak pernah turun,” 
ujarnya.

Memasuki bisnis tanpa ilmu laksana 
memasuki ruang gelap. Karena itu, un-
tuk menambah pemahamannya tentang 
bisnis property, Rosyid pun mengikuti 
sejumlah seminar dan diskusi, mulai dari 
yang gratis hingga yang berbayar.  “Ting-
gal kita pelajari, tidak boleh nyebur tanpa 
ilmu. Ada training yang bayar Rp30 juta, 

bahkan ada yang investasi leher ke atas 
(lebih mahal-red), saya ikuti. Waktu itu 
saya sudah punya bekal,” kata pemilik 43 
jenis bisnis yang berbeda itu.

Proses pembelajaran itu dilakoni 
Rosyid untuk menyerap informasi dan 
pemahaman tentang konsepsi bisnis, 
terutama bisnis property. Sementara, pe-
mahaman tentang konsep syariah yang 
dimilikinya menjadi pisau bedah untuk 
menganalisa dan memilah mana yang 
boleh dan mana yang tidak. Setelah se-
mua teknis bisnis property dipelajari, ke-
mudian tinggal dipadukan dengan aturan 
syariah. Memadukan dua kutub diamet-
ral ini terbilang langka. “Saya coba bikin 
konsepnya, oh ketemu,” kata lulusan pe-
santren tinggi Ma’had Al Azhhar, Bogor, 
itu. 

Pertanyaan para pebisnis dan ma-
syarakat awam umumnya adalah: Bagai-

mana bisnis property bisa untung tanpa 
bunga? Bagaimana cara mendisiplinkan 
konsumen, sementara tanpa denda? Jika 
tanpa asuransi, lalu apa jadinya kalau 
terjadi kebakaran? Kalau tanpa menge-
cek kondite keuangan seseorang lewat 
Bank Indonesia checking, lalu bagaimana 
memverifikasi konsumen?  “Mbuletlah 
kalau diteruskan. Yang pasti semua per-
tanyaan itu terjawab,” ujar Rosyid.

Konsep bisnis property syariah yang 
dirancang Rosyid dianggap matang pada 
tahun 2012. Maka, pada Januari 2013 un-
tuk pertama kalinya ia mempraktekkan 
gagasan tentang property syariah. Hasil-
nya sangat menggembirakan. Sebanyak 
13 unit rumah toko yang dia bangun ludes 

terjual. Berikutnya, 10 unit rumah yang 
dibangunnya pun habis terjual. Seperti 
cendawan di musim hujan, sejumlah pro-
yek property syariah yang dirancangnya 
tumbuh dengan pesat.

Maka, ketika bisnis property syari-
ahnya berhasil, Rosyid pun menunaikan 
janji: membagi ilmu. Di bawah bimbing-
annya, sebagai CEO Developer Property 
Syariah, berbagai bisnis property syari-
ah yang mengikuti jejaknya mulai me-
langkah dan meraih sukses. “Awalnya 
sejumlah proyek property syariah te-
man-teman bermunculan di Banjarma-
sin, Balikpapan, Bontang, Makasar. Kini 
dari Aceh hingga Papua,” ujarnya. Kini 
bisnis property syariah telah menjalar ke 
seantero negeri, semakin dipercaya dan 
diakui ketangguhannya. (fh)

Rosyid Aziz
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Kesibukan lelaki kelahiran Suraba-
ya, 27 Februari 1980 itu, kini makin 
bertambah. Selain mengurus se-

puluh proyeknya yang tersebar di Jawa 
Barat dan Jakarta, dia juga harus mem-
bagi waktu untuk keluarga dan organisasi 
yang kini dia komandani. Sejak setahun 
terakhir, dua puluh hari lebih dalam se-
bulan ia habiskan untuk mengurus bis-
nis dan organisasi. “Saya baru nyampai 
rumah dari luar kota,” kata M Arief Guna-
wan Sungkar, lewat aplikasi zoom kepa-
da PropertySyariah, Selasa, 23 Februari 
2021, malam.

Awal 2020 lalu Arief didapuk menjadi 
Ketua Umum Asosiasi Developer Proper-
ty Syariah (ADPS). Asosiasi ini semacam 
“pasukan” khusus yang didirikan untuk 
menyiapkan developer property syariah 
agar naik kelas. Tugas utama Arief me-
nyeleksi setiap calon anggota dan mem-
berikan pendampingan dalam pengelo-
laan proyek agar semakin sehat dan bisa 
berkembang dengan baik. “Kita ingin me-
raih kepercayaan masyarakat. Maka kita 
harus melayakkan diri bisa dipercaya. 
Developer Property Syariah, layak diper-
caya. Asosiasi memberikan semacam ga-
ransi bahwa anggota tidak bermasalah,” 
katanya.

Satu-satunya cara untuk menjadi 
member Developer Property Syariah 
(DPS) adalah jika sudah ikut Camp DPS. 

Profesi member sangat beragam, mulai 
dari agency, kontraktor, arsitek, tim legal, 
tim marketing, dan tentu saja develover. 
“Komunikasi komunitas lebih cair, tidak 
ada aturan keorganisasian yang ketat. 
Jadi lebih pada kesadaran. Yang sudah 
punya proyek, kita dorong ikut seleksi  
menjadi anggota asosiasi,” ujar Arief.

Menurut alumnus Teknik Mesin Insti-
tut Teknologi Bandung (ITB) ini, syarat 
menjadi anggota ADPS adalah harus ter-
lebih dahulu menjadi member DPS, dan 
memiliki proyek. Setelah lolos seleksi ba-
rulah mereka menjadi anggota Asosiasi. 
“Verifikasinya sangat ketat. Kita cek, apa-
kah proyeknya ada atau tidak. Bagaima-
na keuangannya, bagaimana pemasaran-
nya, Siap menaati kode etik atau tidak, 
dan sejumlah persyaratan yang sangat 
detil,” kata Arief.

Jika belum lolos, Asosiasi mendorong 
agar mereka segera memperbaiki persya-
ratan. Hal ini penting untuk menghindari 
terjadinya masalah di kemudian hari. Me-
reka terus didampingi, dibimbing, dan di-
arahkan agar benar-benar sesuai standar 
asosiasi. Sementara, mereka yang sudah 
bergabung pun tetap didampingi dan 
dibantu jika terjadi masalah dilapangan. 
Namun jika melanggar kode etik, kata 
Arief, asosiasi tak segan-segan menge-
luarkan mereka dari kenggotaan. “Yang 
paling fatal apabila dikemudian hari mi-
salnya menggunakan riba,” ujar insinyur 
teknik mesin yang pindah jalur ke bisnis 
property syariah itu.

Selain mengelola tanah kavling dan 
perumahan, bisnis property syariah kini 
merambah ke apartemen, wisata, dan 
kawasan. Bahkan sejumlah anggota kini 
mengelola kawasan dengan luas lahan 
di atas 10 hektar. Sementara itu, saat ini 
ada sekitar 700 proyek property syariah 
dengan nilai di atas Rp10 triliun. 

Meski cukup membanggakan, ang-
ka ini sebenarnya masih terbilang kecil 
jika dibandingkan dengan angka bisnis 
property nasional. “Paling banter baru 
sekitar 1 persen dari kue proyek property 

nasional,” kata Arief. Namun sebagai Ke-
tua Umum Asosiasi, Arief sangat optimis, 
bisnis property syariah akan semakin di-
terima dan terus berkembang. “Karena 
peluang masih besar,” ujarnya.

Sementara untuk permodalan, aso-
siasi juga ikut membantu dan memfa-
silitasi anggota agar bisa mendapatkan 
dana segar untuk mengembangkan pro-
yeknya. “Semua tanpa riba, akadnya syir-
kah, saling menguntungkan semua pihak 
yang terlibat. Ada dana triliunan yang 
siap masuk,” ujarnya.

Kepada Majalah Property Syariah, 
Direktur PT Gemilang Duabelas Pro-
sindo, Vinajaya, mengaku, bahwa sejak 
bergabung dengan ADPS pengelolaan 
proyek property miliknya semakin terta-
ta dengan baik. Dia kini menggarap pe-
rumahan di Cileungsi, Kabupaten Bogor, 
di atas lahan seluas 1,2 hektar. “Ada 90 
unit rumah seharga berkisar Rp500 juta. 
Sebanyak 40 unit sudah terjual. Sisanya, 

Bisnis Manusiawi
Property Syariah

Di tengah situasi 
ekonomi nasional 
yang berat, bisnis 
property syariah 
masih tetap 
tumbuh. Mengapa 
begitu tangguh?
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sebelum Idul Fitri 2021 insyaa Allah akan 
laku terjual,” ujar Vinajaya.

Sebelum terjun ke bisnis property 
syariah, Vinajaya sudah malang melin-
tang di dunia property konvensional. 
Pada Tahun 2017 dia meraih prestasi ter-
baik nomor dua nasional sebagai penjual 
property. “Saat itu dalam satu tahun saya 
mampu menjual property sebanyak 44 
unit. Semua itu saya tinggalkan agar ti-
dak berhubungan dengan riba dan  men-
dapat keberkahan,” katanya.

Anggota ADPS lainnya, Fauzan, Pe-
milik Almumtaz Group, menyebutkan, 
meski pandemi Covid-19 sedang melan-
da, pihaknya tetap bisa bertahan. Saat 
ini Almumtaz Group justru semakin me-
lebarkan sayap. Selain mengelola peru-
mahan di Palangkaraya dan Banjarmasin, 
kini mereka mengelola proyek kawasan 
puluhan hektar di Sulawesi. “Kuncinya 
edukasi kepada calon konsumen. Ini yang 
terus dilakukan dan sambutannya luar bi-

asa. Sejumlah unit yang kita bangun laku 
keras di pasaran,” ujar Fauzan.

Seiring dengan pertumbuhan bisnis 
property syariah, minat masyarakat pun 
terus tumbuh. Mereka yang menjadi kon-
sumen mengaku puas, karena merasa 
diuntungkan. Hal ini diakui Ida Nurham-
idah, Dosen Fakultas Bahasa Universitas 
Islam Sultan Agung (UNISSULA) Sema-
rang. “Saya lega, benar-benar tanpa riba. 
Riba itu menyakitkan hati, tidak tenang,” 
ujarnya kepada Majalah Property Syariah 
16 Maret 2021. 

Selain hati tenang karena tanpa riba, 
Ida pun tak merasa khawatir juka ada 
kendala pembayaran. Sebab, hal itu bisa 
dimusyawarahkan dengan developer. 
“Kalau beli rumah di luar property syari-
ah belum tentu bisa dapat kelonggaran. 
Malah bisa kena denda, bahkan rumah 
bisa dipasang pengumuman dalam peng-
awasan. Ini sangat tidak nyaman dan kita 
malu,” ujarnya. 

Kemudahan pun dirasakan Ida. Ke-
tika harus melanjutkan kuliah S3 di Uni-
versitas Negeri Solo (UNS), dia harus 
berjaga-jaga untuk mengantisipasi pe-
ngeluaran lebih. Karena itu, ia kembali 
meminta keringanan kepada developer 
agar diberi kelonggaran dalam mencicil. 
“Pengembang mengerti banget. Awalnya 
cicilan sekitar Rp11 juta per tiga bulan, 
kini menjadi Rp5 jutaan pertiga bulan. 
Perubahan itu masuk adendum. Jadi sa-
ngat manusiawi dan adil,” kata Ida.

Ida membeli rumah dari PUTMA Gro-
up, milik Anggota ADPS, Alfian, di kom-
plek Cordoba, Semarang seharga Rp450 
juta. Cicilannya dibayar setiap tiga bulan 
sekali, selama tiga tahun. Kini ia sudah 
sampai di tahun terakhir. Soal kualitas 
bangunan, Ida juga merasa puas. Malah, 
meski tidak masuk dalam perjanjian, be-
berapa kali ada kerusakan kecil diperba-
iki pengembang tanpa memungut biaya. 

Alhamdulillah. (fh)
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Di tengah perekonomian nasional 
yang lesu, ternyata bisnis proper-
ty syariah terus tumbuh dan ber-

kembang. Kondisi ini membuat berba-
gai pihak, terutama calon konsumen 
maupun para pebisnis property umum 
bertanya-tanya, tentang apa yang me-
nyebabkan hal itu terjadi. Pertanyaan 
tentang seluk-beluk property syariah pun 
semakin banyak bermunculan di tengah 
masyarakat. 

Ada sebagian warga yang mengira, 
pilihan nama yang indah dan tampak Is-
lami adalah ciri properti syariah. Ada pula 
yang menduga, bisnis property syariah 
adalah bisnis property yang menampil-

kan bangunan berciri Islam, cluster ber-
nama kota-kota di Timur Tengah, atau 
komplek perumahan yang menyediakan 
masjid sebagai fasilitas sosialnya.

Ada anggapan bahwa bisnis proper-
ty syariah adalah bisnis property yang 
dalam perikatan kreditnya melibatkan 
bank-bank syariah. Ada pula yang mengi-
ra, layanan marketing dan costumer ser-
vice yang berkerudung rapi dan tampak 
islami adalah ciri bisnis property syariah. 

Gara-gara salah persepsi dan keti-
dakfahaman mereka tentang apa itu bis-
nis property syariah, akhirnya sebagian 
warga masyarakat terbawa nuansa ko-
munikasi dan transaksi yang seolah-olah 

syar’i. Padahal, sesungguhnya apa yang 
diterapkan tidak sesuai dengan tuntun-
an syariah. Belum lagi jika mereka tergiur 
berbagai janji manis yang ditawarkan.

Padahal bisnis property disebut se-
bagai property syariah bukan sekadar 
karena memiliki nama Islami, model 
bangunan mirip arsitektur di Timur Te-
ngah, ataupun fasilitas sosial dan fasilitas 
umum yang disediakan. Desain property 
syariah bisa jadi sama dengan bangun-
an property umum. Begitu pula soal ter-
sedianya mushala atau masjid, adanya 
syirkah (kongsi bisnis) di bidang perke-
bunan/peternakan, atau bahkan pondok 
pesantren.

Property Syariah?
Apa Itu

KAJIAN
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Lalu apa yang membedakaan proper-
ty syariah dengan konvensional? 

Perbedaan prinsip antara property 
syariah dengan property konvensional 
terletak pada akad yang disepakati ma-
sing-masing pihak. “Harus dilihat pasal 
per pasal akad-akad yang digunakan. 
Apakah semuanya 100 persen Syariah 
atau tidak? Kalau masih menoleransi atau 
menerima akad-akad bathil, fasad atau 
bermasalah lainnya, maka sesungguhnya 
semua itu bukan bisnis property syariah!” 
kata Founder & CEO Developer Property 
Syariah (DPS) Rosyid Aziz.

Meski perbedaan prinsip tentang akad 
ini sudah cukup jelas, namun ada saja 
yang menganggap persoalan akad dan 
aturan syariah itu hanya akal-akalan saja. 
Mereka mengangap, istilah bunga yang 
selalu ada dalam bisnis property konven-
sional kemudian dikaburkan. “Di syariah 
tidak ada bunga, tapi ujung-ujungnya 
juga sama, cicilan lebih tinggi!” begitu 
kata mereka.

Padalah, pembahasan akad syariah 
bukanlah pembahasan akal-akalan. Akad 
syariah harus didasarkan pada dalil-dalil 
syar’i, sehingga akad syariah itu bersifat 

sakral, yang diikrarkan dengan kesadaran 
karena dorongan pemahaman tentang 
akidah, untuk senantiasa berpikir dan 
bertindak sesuai dengan syariah Islam. 
Karena itu, akad syariah menjadi bagian 
dari ibadah. 

Dari dasar pemahaman itulah maka 
akad ribawi menjadi sangat berbeda de-
ngan akad syar’i, meskipun pada kedua 
akad itu sama-sama terdapat ‘keuntung-
an’ materi bagi pihak bank atau develo-
per. Sebagai perbandingan, perbedaan 
akad ribawi dengan akad syar’i ini mirip 
dengan perbedaan akad zina dengan 
akad menikah. Pada kedua akad itu juga 
sama-sama ada ‘keuntungan’ dan sama-
sama mengeluarkan uang. Namun sifat 
dan kedudukannya di mata hukum ber-
beda secara diametral.

Rosyid menyoroti adanya akad bathil 
(cacat rukun akadnya) dan akad fasad 
(cacat di luar rukun akadnya) yang kerap 
menyertai proses transaksi sehingga me-
nyebabkan aqad itu tidak syar’i. Karena 
itu, untuk Asosiasi Developer Property 
Syariah, ia memasang tagline #7Tanpa, 
yaitu : Tanpa KPR Bank, Tanpa Riba, Tan-
pa Sita, Tanpa Denda, Tanpa Pinalty, Tan-
pa Asuransi dan Tanpa Akad Bermasalah 
lainnya.

Menurut Pakar Syariah KH. M. Shiddiq 
Al Jawi, ada tiga alasan keharaman peng-
gunaan KPR Bank. “Pertama, terjadi riba 
(bunga) dalam muamalah antara nasa-
bah dengan bank,” ujarnya. Padahal Allah 
SWT telah menerangkan dalam Al Quran 
Surah Al Baqarah ayat 275 tentang keha-
raman riba. 

Kedua, nasabah menjadikan property 
yang dibeli sebagai jaminan atau rahn. 
Padahal secara syariah, menurut penda-
pat Imam Syafi’i, Imam Ibnu Qutadah, 
Imam Ibnu Hajar Al Haitami, dan Imam 
Ibnu Hazm, hal ini tidak dibolehkan.

Ketiga, pihak Bank mengenakan den-
da jika nasabah melakukan wanprestasi 
(cederajanji) terhadap perjanjian kredit. 
“Padahal denda pada hakikatnya ada-
lah riba, karena ia merupakan tambahan 
yang disyaratkan atas pokok utang,” ujar-
nya. 

Kini, sudah 8 tahun para member DPS 
mengenalkan dan mengedukasi konsep 
kepemilikan property secara 100 persen 
syariah kepada masyarakat. Hal ini di-
lakukan agar mereka tidak terjebak ke 
dalam akad ribawi dan akad-akad ber-
masalah lainnya. Langkah itu secara se-
derhana ada dalam tagline #7Tanpa. Jadi 

bisnis propery syariah bukan hanya seka-
dar jualan property berlabel syariah. 

Para konsumen pun telah merasakan 
keunggulan property syariah. Mereka me-
rasa terbebas dari dosa besar riba, cicilan 
fix, bila kredit macet tidak disita, rumah 
tetap diperhitungkan nilai jualnya, serta 
fleksibel dan adil penyelesaiannya. Me-
reka merasa, membeli property syariah 
bisa menjadi solusi investasi yang aman 
dan nyaman di dunia dan akhirat. 

Ibu Erry, seorang konsumen proper-
ty syariah di Malang, mengaku sudah 
tobat dengan riba dan ingin berhijrah. Ia 
berharap bisa bermuamalat dengan ba-
sis syar’i, tapi takut kesandung property 
syariah abal-abal. Setelah mencari pro-
yek perumahan yang benar-benar syar’i, 
ia bertemu Medina Residence, salah satu 
member DPS. “Saya sudah dua tahun 
tinggal nyaman dan aman di lingkungan 
itu. Bangunan propertynya bagus, se-
mentara warga yang tinggal pun paham 
dengan aturan Allah,” ujarnya.

Karena itu, Wakil Ketua MUI Pusat, 
KH. DR. Anwar Abbas menyambut baik 
dengan pertumbuhan property syariah. 
Ia pun mewanti-wanti agar akuisisi lahan 
dilakukan dengan baik. Hal ini dimak-
sudkan agar tidak menzalimi orang lain, 
tidak melanggar kepemilikan adat, mau-
pun lingkungan sekitar. Sebab, kesalahan 
dalam hal ini bisa menimbulkan masalah. 
(hj)

Harus dilihat pasal 
per pasal akad-akad 
yang digunakan. 
Apakah semuanya 100 
persen Syariah atau 
tidak? Kalau masih 
menoleransi atau 
menerima akad-akad 
bathil, fasad atau 
bermasalah lainnya, 
maka sesungguhnya 
semua itu bukan bisnis 
property syariah!
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Ekonomi Indonesia saat ini tumbuh 
minus. Benarkah hal itu terjadi kare-
na Pandemi Covid-19?

Ada benarnya, tapi sisi lainnya me-
nutup kondisi yang lainnya. Ada pening-
katan utang yang sangat tajam. Tahun 
2020 utang dalam negeri saja bertambah 
Rp1.220 triliunan. Tahun 2021 bertambah 
Rp1.100 triliun. 

Saat ini, sedikit saja ada masalah 
ekonomi langsung goyah, sementa-
ra utang terus bertambah. Mengapa 
bisa demikian?

Ini soal sumber pendapatan. Model 
fiskal kita yang kapitalistik seperti se-

karang, pilihan sumber pendapatan sa-
ngat terbatas. Kalau bukan dari pajak ya 
utang. Pajak sekitar 80 persen. Di masa 
pandemic, pajak tidak bisa didorong 
maksimal, malah tahun 2020 tidak sesu-
ai target Rp175 triliun, sementara belanja 
optimis. Pilihannya utang.

Mengapa harus utang?
Dalam kebijakan fiskal yang diterap-

kan saat ini, utang dinilai positif karena 
dianggap sebagai sumber dana murah. 
Apalagi sejak Eropa mengalami masalah 
ekonomi, maka arus utang atau arus mo-
dal datang ke negara berkembang seperti 
Indonesia.

Bagaiman dengan pendapatan non 
pajak?

Sekitar 20 persen. Tapi kalau dari 
sumber kekayaan alam sangat kecil pre-
sentasenya.

Bukankah sumber daya alam Indone-
sia cukup kaya?

Lagi-lagi ini model pembangunan 
yang diterapkan. Kita berkaca pada In-
donesia Investmen Authority (INA), SDA 
diserahkan pada investasi asing yakni Fo-
reign Direct Investment (FDI). Pemerintah 
hanya dapat pajak dan tenaga kerja yang 
direkrut perusahaan. Itu pun tidak men-

Hanya Sebatas 
Pelengkap

Jangan Sampai 
Ekonomi Syariah

Sejumlah pihak telah lama menyuarakan agar Indonesia keluar dari 
model pengelolaan ekonomi kapitalistik. Sebab, sistem ekonomi 
kapitalistik hanya menawarkan pertumbuhan ekonomi semu. Se-

mentara prinsip keadilan sosial pun sering ditinggalkan. Namun, den-
gan dalih mengejar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasi-
onal, pemerintah terus menerapkan prinsip-prinsip ekonomi kapitalis. 
Dalam beberapa decade terakhir bahkan semakin liberal.

Tapi ternyata, dalam setahun terakhir, ekonomi Indonesia justru 
semakin terpuruk. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan 

ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2020 tumbuh minus 2,07 % 
secara tahunan (yoy). Kondisi perekonomian nasional semakin di-
perparah akibat gempuran pandemi Covid-19. Padahal jika ditelisik 
lebih dalam lagi, sebenarnya buramnya perekonomian Indonesia 
tak hanya disebabkan oleh wabah Covid-19. Jauh sebelum wabah, 

perekonomian Indonesia pun sudah memburuk. 
Pertanyaanya sederhana, seperti apa wajah sebenarnya pereko-

nomian Indonesia kini? Apakah ada harapan bagi negeri ini untuk 
bangkit dari keterpurukan? Jika sulit, adakah alternatif lain agar 
Indonesia terbebeas dari jerat ekonomi kapitalistik? Untuk menja-
wab berbagai pertanyaan itu, Kamis, 11 Maret 2021 lalu, wartawan 
Majalah Property Syariah Fakhruddin Halim mewawancarai Ketua 
Litbang Islamic Iqtishod Consultant Association (Islamic ICON) M 
Hatta. Berikut petikan wawancaranya:

M Hatta, S.E, M.S.I.
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jamin investor asing tertarik.

Bukankah sudah dibuka peluang in-
vestasi asing selebar-lebarnya?

Buktinya Tesla (produsen mobil lis-
trik-red) batal. Mereka lebih tertarik ke 
India. Begitu juga Cina lebih banyak ke 
Vietnam. Negara-negara tersebut mena-
warkan tanah gratis, tax holiday atau pa-
jak tidak dipungut beberapa tahun.

Apakah Anda optimis ekonomi Indo-
nesia bisa membaik?

Seharusnya, iya. Itu kalau dilihat dari 
sumber kekayaan alam dan bonus demo-
grafi. Namun sangat bergantung kepada 
aturan main atau model ekonomi apa 
yang dipakai. Sehingga model tersebut 
sangat menentukan apakah Indonesia 
bisa mandiri atau tidak.

Apakah Indonesia sudah mandiri?
Meski dari utang, katanya agar mandi-

ri, pembangunan infrastruktur digenjot. 
Faktanya untuk soal beras saja kita masih 
impor. Apalagi produk barang bertekno-
logi tinggi. Ke mana mereka yang menga-
takan utang bisa produktif? Sementara 
sektor penting seperti industri baja justru 
seperti dianak tirikan, karena keran im-
por baja dibuka lebar.

Jadi, kondisi sekarang bukan semata 
diakibatkan Pandemi?

Kotak pandora kondisi ekonomi ter-
buka 2007 ketika krisis keuangan di Ame-
rika yang merembet ke sektor lainnya dan 
2010 krisis utang di Eropa. Konsep kapi-
talisme yang dibanggakan limbung. Bah-
kan menyalahi kodratnya.

Contohnya?
Untuk menggerakkan ekonomi yang 

lesu, Eropa dan Jepang menerapkan suku 
bunga nol. Ini agar uang yang disimpan 
di bank keluar. Tapi tidak juga mempan. 
Lalu mereka terapkan suku bunga negatif, 
ini disebut likuidity trap. Hasilnya sama 
saja. Padahal kebijakan ini sangat memu-
kul, sebab suku bunga adalah instrumen 
pokok untuk menggerakkan ekonomi.

Lalu apa langkah mereka selanjut-
nya?

Mereka kemudian melakukan quan-
titative easing dengan mencetak uang 
sebanyak-banyaknya. Amerika di bawah 
rezim Joe Biden akan mencetak uang 
US$ 1.9 triliun. Padahal sebelumnya AS 

sudah mencetak US$ 6.5 triliun. Apa iya 
Indonesia mau ngikutin Eropa atau AS 
cetak uang? Tidak mungkin. Sebab, uang 
di pasar modal akan loncat ke luar negeri. 
Sekarang saja surplus BI tak berani menu-
runkan suku bunga, kecuali The Fed me-
nurunkan suku bunga.

Bukankah BI sudah nyetak uang?
Iya, sekitar Rp350 triliun, tidak be-

rani lebih, inflasinya bisa tinggi. Siapa 
yang mengejar rupiah? Ya cuma kita-kita 
saja. Kalau dollar meskipun nyetak ba-
nyak, ada banyak yang siap menampung. 
Akhirnya kita terpenjara dengan aturan 
main negara-negara kapitalis.

Apa solusi bagi perekonomin nasio-
nal?

Harus berfikir out the box, tidak ter-
kungkung pada konsep yang memenja-
rakan. Model yang belum dicoba adalah 
fiskal dan moneter syariah. Misalnya, kita 
tidak lagi menggunakan basis suku bu-
nga dalam menggerakkan ekonomi, tapi 
potential  rate operations. Sederhananya 
siapa yang mau bisnis begini keuntung-
annya, rekam jejaknya, sistim bagi hasil. 
Uang mengejar sektor ril. Kondisi bisnis di 
negeri kami bagus, SDA kaya, siapa yang 
mau berbagi? Ini baru satu konsep fiskal.

Belakangan gagasan ekonomi sya-
riah menguat, bagaimana menurut 
Anda?

Jika benar pemerintah membuka ke-
ran ekonomi syariah, saya termasuk yang 
menyambut positif. Kita bisa memberi 

tawaran lebih jauh model ekonomi yang 
bisa diterapkan. Jangan sampai ekonomi 
syariah dimaksud hanya sebatas peleng-
kap atau pilihan di antara dua model. 
Pelaku ekonomi syariah harus diberikan 
keleluasaan bergerak tidak kemudian di-
intervensi agar sesuai “selera” pemerin-
tah.

Apakah ada indikasi kearah sana?
Di konvensional ada surat utang atau 

sukuk, lalu buat juga versi syariahnya. Ini 
tidak tepat. Bisnis syariah itu konsepnya 
bagi hasil, bukan model utang piutang. 
Bank juga sama, berfungsi sebagai in-
termediasi antara unit defisit dengan 
surplus. Kalau konsep syariah yang satu 
sohibul mal, satunya mudhorif. Keun-
tungannya hanya mengambil upah dari 
salah satu unit tadi. Sekarang posisi bank 
syariah sebagai apa? 

Bukankah sejumlah Negara, misal 
Inggris menjadi pusat keuangan sya-
riah dunia, Australia menjadi pusat 
daging halal, Thailan makanan halal. 
Lalu, bagaimana dengan Indonesia?

Tahun 2009 Vatikan mendukung ke-
uangan syariah karena dinilai lebih adil. 
Harusnya melalui peraturan perundang-
an pemerintah mengakomodir praktek 
ekonomi syariah seluasnya, baru bisa 
berkembang. Ini baru ada yang meng-
gunakan dinar dirham skala pasar yang 
sangat kecil, itu pun pilihan saja, diperso-
alkan.  Padahal dinar dirham instrumen 
ekonomi syariah tidak terpisahkan. (*)

M Hatta, SE. MSI

Lahir        : 3 Maret 1983, Negara.
Pendidikan : 
• Fakultas Ekonomi Universitas Mu-

hammadiyah Malang
• Magister Studi Islam Universitas 

Islam Indonesia

Pekerjaan : 
• Dosen Ekonomi dan Bisnis Syari-

ah Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi 
Balikpapan (STIEPAN) 

• Konsultan Ekonomi & Bisnis Syari-
ah (Islamic ICON)

Pelaku ekonomi 
syariah harus 
diberikan 
keleluasaan 
bergerak tidak 
kemudian 
diintervensi agar 
sesuai “selera” 
pemerintah.

“
“
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Memilih Sistem 
Ekonomi Islam

Sistem ekonomi di dunia dalam per-
bincangan disiplin ilmu ekonomi, 
menurut Samuelson dan Nordhaus 

(1999), hanya dikelompokkan menjadi 
dua, yakni ekonomi sosialisme atau ko-
munisme dan sistem ekonomi libelaris-
me atau kapitalisme. 

Dalam sistem ekonomi sosialisme, 
pemerintah diberi kewenangan penuh 
untuk mengambil semua keputusan soal 
produksi dan distribusi. Negara juga me-
nguasai hampir semua sarana produksi 
yakni tanah atau modal. Negara memiliki 
dan mengatur secara langsung operasi 
semua perusahaan di berbagai sektor 
industri. Negara adalah majikan dari 
semua angkatan kerja. 

Sementara itu, dalam sistem ekono-
mi kapitalisme, individu dan perusahaan 
diberi kewenangan untuk membuat 
keputusan-keputusan utama mengenai 
produksi dan konsumsi. Campur tangan 
pemerintah sangat terbatas. Keputusan 
ekonomi umumnya diserahkan pada 
kekuatan-kekuatan pasar. 

Melihat corak kedua sistem itu, 
sistem ekonomi yang diterapkan di Indo-
nesia dapat dikategorikan sebagai sistem 
ekonomi yang bercorak kapitalistik. 
Ironisnya mayoritas penduduk Indonesia 
mengalami kemelaratan meski harta 
kekayaan alam berlimpah.

Persoalan yang dihadapi Indonesia 
tentu tidak hanya sekedar persoalan ke-
mampuan berproduksi ataupun efisiensi 
dalam berproduksi, sebagaimana dalam 
perbincangan ekonomi kapitalisme. Per-
soalan yang dihadapi ekonomi Indonesia 
sesungguhnya lebih banyak berkaitan 
dengan masalah pengaturan pembagian 
“kue” ekonomi yang sangat kapitalistik.

Dari titik inilah seharusnya perubah-
an ekonomi dilakukan. Ekonomi Islam, 
sebagai sebuah sistem ekonomi akan 
membongkar permasalahan ekonomi 
mulai dari sudut pandang ini. Perubah-
an yang akan dilakukan benar-benar 
akan bersifat mendasar. Perubahan 

oleh sistem ekonomi Islam akan berang-
kat dari sebuah pandangan terhadap 
pengaturan kepemilikan harta kekayaan 
yang ada dimuka bumi ini secara benar.  
Selanjutnya, setelah manusia memero-
leh kepemilikannya secara benar, maka 
Islam akan mengatur pemanfaatnnya 
secara benar pula. 

Sistem Ekonomi Islam tak hanya 
mengatur aspek kepemilikan dan 
pemanfaatan kepemilikan saja. Dalam 
sistem ekonomi Islam masih ada satu pi-
lar lagi, yakni mekanisme distribusi harta 
kekayaan yang adil di tengah-tengah 
manusia. 

Dari sudut pandang di atas, menu-
rut An-Nabhani (1990), sistem ekonomi 
Islam dapat dirangkum menjadi tiga pilar 
utama. Pertama, pengaturan dalam ma-
salah kepemilikan (al-milkiyah). Kedua, 
dalam masalah pemanfaatan dan pe-
ngembangan kepemilikan (al-tasharruf fi 
al-milkiyah). Ketiga, dalam masalah dis-
tribusi harta kekayaan di tengah-tengah 
manusia (tauzi’u tsarwah bayna al-nas). 

Dari ketiga pilar itu, pilar pertama 
adalah pilar paling khas, yaitu pengatur-
an kepemilikan. Pengaturan kepemilikan 
dibagi tiga: kepemilikan individu, umum 
dan negara. 

Dalam sistem Islam, individu atau 
swasta diberi hak untuk mengembang-
kan ekonomi dan bisnis hanya di area ke-
pemilikan individu. Individu dan swasta 
tidak boleh mengangkangi kepemilikan 
umum --seperti sumber daya air, energi, 
listrik, tambang-tambang besar, minyak 
bumi, batubara, gas alam, kehutanan-- 
sebagaimana saat ini terjadi.

Kepemilikan umum harus dikelola 
negara, dan selanjutnya wajib didistri-
busikan kepada seluruh rakyat sebagai 
pemilik yang hakiki. Jika pengaturan 
ekonomi suatu negara benar-benar 
sesuai aturan Islam, Insya Allah kemak-
muran dan kesejahteraan ekonomi akan 
terwujud. (*)

H. Dwi Condro Triono, Ph.D
Pakar Ekonomi Islam

Perubahan 
oleh sistem 
ekonomi Islam 
akan berangkat 
dari sebuah 
pandangan 
terhadap 
pengaturan 
kepemilikan 
harta kekayaan 
yang ada 
dimuka bumi ini 
secara benar. 

“

“

KOLOM
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SENGGANG

Anda ingin menengok impian 
anak-anak Indonesia dari Sabang 
sampai Merauke yang tersimpan 

di dalam Kapsul Waktu? Boleh saja. 
Tapi anda baru bisa membukanya 70 
tahun lagi, di tahun 2085. Untuk seka-
rang ini, anda baru bisa melihat tempat 
penyimpanannya yang mirip Markas The 
Avengers, film Hollywood pemecah box 
office tahun lalu. Itulah Monumen Kapsul 
Waktu. Desainnya menyerupai huruf A 
dengan kaki panjang yang dikelilingi 
lingkaran.

Pembangunan Monumen Kapsul 
Waktu bermula dari ide Presiden Joko 
Widodo saat Ulang Tahun Kemerdekaan 

Indonesia ke-70, 2015 lalu. Arsitektur mo-
numen didesain oleh arsitek Yori Antar 
Awal dengan mengadopsi unsur budaya 
Papua. Gagasan desain monumen itu te-
rinspirasi dari elemen pertahanan suku-
suku di Papua, tombak dan perisai, yang 
akan menjaga cita-cita bangsa Indonesia. 

Kapsul Waktu ditempatkan di sebuah 
mangkuk besi bulat dikelilingi mahkota, 
di atas bangunan tugu yang terinspirasi 
dari menara perang Suku Dani. Ada lima 
akses masuk bangunan yang merepre-
sentasikan lima suku asli Merauke --Suku 
Malind, Muyu, Mandobo, Mappi, dan 
Auyu-- sebagai penjaga Monumen. Mo-
numen ini memiliki lebar 17 meter, tinggi 

Di atas lahan 
seluas 2,5 hektare, 
Monumen Kapsul 
Waktu menjadi 
ikon baru di timur 
Indonesia.

Markas Avengers
di Tapal Batas
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SENGGANG
anak bangsa itu dimasukkan ke dalam 
kapsul waktu. 

Lokasi Monumen Kapsul Waktu 
berada di depan Kantor Bupati Merauke 
dan dekat Bandara Mopah. Monumen 
ini langsung menjadi landmark baru 
Kabupaten Merauke yang dapat dilihat 
saat pesawat mendarat. Luas monumen 
mencapai 2,5 ha, terdiri dari 1 ha area 
monumen dan 1,5 ha digunakan sebagai 
alun-alun. 

Setiap harinya monumen dibuka 

8 meter dan panjang 45 m. Angka-angka 
itu adalah simbol tanggal kemerdekaan 
Indonesia. 

Di monumen ini disimpan seluruh 
impian anak-anak muda Indonesia, yang 
dikumpulkan dalam Ekspedisi Kapsul 
Waktu. Ekspedisi itu mengelilingi Indo-
nesia sejak dari Aceh hingga ke seluruh 
provinsi di Indonesia, menempuh jarak 
24.089 kilometer, dan berakhir di Ka-
bupaten Merauke, Provinsi Papua pada 
2015. Tiga tahun lalu, tujuh mimpi anak-

untuk umum, mulai pukul 09.00-17.00 
WIT. Setiap pengunjung dikenakan tiket 
masuk sebesar Rp20 ribu. Dari atas 
monumen itu, sejauh mata memandang 
tampaklah pemandangan Merauke dari 
ketinggian. Dari sana akan tampak pula 
komplek perumahan Muli Bougenville, 
milik salah satu member DPS Papua. 

Selain monumen, di sekitar komplek 
Bougenville, ada sejumlah objek wisata 
lain. Misalnya, Taman Nasional Wasur 
yang menjadi rumah bagi flora dan fauna 
Papua. Jika beruntung pengunjung 
dapat menjumpai rusa dan kanguru. 
Pengunjung juga dapat berswafoto di 
obyek rumah rayap raksasa setinggi dua 
meter. Tiket masuk pun murah meriah, 
hanya Rp5.000.

Sekitar 80 kilometer dari perumahan 
Muli Bouginville, terdapat Pos Batas Ne-
gara (PLBN) Sota dan batas terluar titik 0 
(nol) kilometer Indonesia. Obyek wisata 
ini berbatasan langsung dengan Negara 
Papua Nugini. Meski dijaga ketat aparat 
TNI, pos ini bebas dikunjungi dan tidak 
dikenakan biaya. 

Selain memanfaatkan lokasi itu 
untuk berswafoto, para pengunjung juga 
dapat berbelanja aneka kerajinan lokal 
di pasar tradisinol di perbatasan. Anda 
tertarik ke Merauke? tunggu apalagi. (fh/
dari berbagai sumber)
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WAWANCARA

Bagaimana pelaksanaan Ekonomi 
Syariah di Indonesia saat ini?

Sejauh ini sudah cukup baik untuk 
sejumlah sektor. Meski masih belum 

menyeluruh, seperti perbankan, pelak-
sanaan muamalah sudah jalan. Negara 
pun mengatur agar pelaksanaannya baik, 

termasuk zakat dan wakaf.

Apakah ini sudah cu-
kup?

Tentu saja be-
lum. Ini baru 

sebagian kecil 
yang dilak-

sanakan. Kita berharap ekononi syariah 
bisa diterapkan secara menyeluruh di In-
donesia.

Bagaimana peran MUI?
Peran MUI adalah menilai, apakah 

yang diterapkan sesuai dengan Al-Qur’an 
dan Hadist. Karena itu MUI kemudian 
mengeluatkan berbagai fatwa tentang 
penerapan ekonomi syariah. Hingga hari 
ini, sudah dikeluarkan lebih dari 100 fat-
wa MUI yang berkaitan dengan ekonomi 
syariah. 

Bagaiaman pelaksanaan fatwa-fatwa 
itu?

Kalau prakteknya, itu adalah ranah 
pelaku bisnis atau usaha. Merekalah yang 
melaksanakan di lapangan. Nah, apakah 
pelaksanaan bisnis mereka sesuai syari-
ah atau tidak, seharusnya pelaku bisnis 
itulah yang memastikan apakah yang me-
reka praktekkan itu sudah sesuai dengan 
syariah. Maka di sinilah perlunya sema-
cam dewan syariahnya sebagai pengawas 
atau yang memberi masukan kepada usa-

Ekonomi Masa Depan
Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah kini bukan lagi hanya sebatas gagasan. Konsep ekonomi Islam itu 
tak lagi dipandang dengan penuh kecurigaan. Konsep itu justru semakin banyak 
dibicarakan berbagai pihak, baik di dunia internasional, regional, maupun lokal. 

Di Indonesia, ekonomi syariah juga sudah menjadi bahan kajian para ekonom, dan juga 
pejabat negara. Sebab, prinsip ekonomi syariah dinilai akan membawa keberkahan 
serta manfaat yang besar. Apalagi mayoritas warga negara Indonesia beragama Islam.

Tak hanya sekadar konsep dan dibicarakan di seminar-seminar, prinsip-prinsip 
ekonomi syariah juga sudah mulai diterapkan di berbagai bidang perekonomian. Meski 
penerapannya belum sempurna, atau jika sudah benar-benar diterapkan masih dalam 
skala mikro, namun perkembangan ini tentu sangat menggembirakan. Sebab, masya-
rakat semakin tidak asing dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. 

Untuk mendalami tentang prospek penerapan Ekonomi Syariah di Indonesia, serta 
berbagai hambatan, tantangan, peluang, dan pengaruhnya bagi perekonomian nasio-

nal, Kamis, 11 Maret 2021 lalu, wartawan Majalah Property Syariah Fakhruddin Halim 
mewawancarai Wakil Ketua Umum MUI Pusat, KH. DR. Anwar Abbas. Selama hampir 
satu jam, Doktor Syariah dari UIN Syarif Hidayatullah yang menjabat pula sebagai 
Bendahara Umum PP Muhammadiyah itu menjelaskan tentang tantangan ekono-
mi Syariah di Indonesia. Berikut petikannya:

KH. DR. Anwar Abbas
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WAWANCARA
ha atau perusahaan mereka.

Benarkah jika diterapkan secara 
menyeluruh maka Ekonomi Syariah 
akan menjadi ekonomi alternatif bagi 
Indonesia?

Bukan hanya bagi Indonesia, tapi juga 
bagi dunia. Sebab, setiap yang datangnya 
dari Allah SWT, pasti akan membawa ke-
baikan, pasti berkah, dan pasti berhasil. 
Dalam skala mikro saja kita bisa melihat 
mereka yang benar-benar melaksanakan 
ekonomi syariah, berhasil. Jadi Ekono-
mi Syariah adalah ekonomi masa depan 
yang harus terus digulirkan, agar diterap-
kan secara menyeluruh.

Tapi mengapa sebagian kalangan 
masih memandang Ekonomi Syariah 
dengan sebelah mata, atau bahkan 
menganggapnya sebagai ancaman?

Bisa saja ada yang berfikir demikian. 
Tapi praktek yang terjadi selama ini tidak 
seperti itu. Bahkan, meski tidak melabeli 
dengan syariah sejumlah pelaku usaha di 
Barat telah mempraktekkannya, dan me-
reka berhasil. 

Pandangan seperti itu hanya ada 
pada sebagian kecil masyarakat saja. 
Oleh karena itu di sinilah pentingnya me-
ngedukasi ummat agar mereka semakin 
paham dan sadar, bahwa Ekonomi Sya-
riah membawa kebaikan bukan saja di 
dunia, juga diakhirat. Kita kan bukan saja 
ingin mendapatkan kebaikan dunia, tapi 
juga ingin selamat di akhirat.

Salah satu sektor Ekonomi Syariah 
yang tumbuh saat ini adalah Property 
Syariah. Bagimana pendapat Anda?

Iya. Itu sangat bagus. Property itu ber-
kaitan dengan dua hal pokok. Pertama 
tanah dan kedua konstruksinya. Nah per-
tanyaannya, apakah tanahnya bermasa-
lah atau tidak? Maka tanahnya dulu harus 
diclearkan jangan sampai bermasalah. 
Jangan sampai ada hak orang lain yang 
terabaikan sehingga terdzalimi. 

Contohnya ada developer yang mem-
beli lahan, dia hanya berbicara dengan 
satu orang saja, padahal itu adalah tanah 
adat. Atau di Sumatera Barat namanya ta-
nah Kaum. Maka developer harus meng-
clearkan dengan semua pihak terkait 
dengan tanah itu sehingga benar-benar 
tidak bermasalah. Yang terjadi beberapa 
kasus tidak demikian, akhirnya bermasa-
lah.

Apa yang harus dilakukan oleh deve-
leper Property Syariah?

Dalam Qur’an, Surat Al-Qashass Ayat 
77, disebutkan:  “Dan carilah (pahala) ne-
geri akhirat dengan apa yang telah dianu-
gerahkan Allah kepadamu, tetapi jangan-
lah kamu lupakan bagianmu di dunia 
dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik 
kepadamu, dan janganlah kamu berbuat 

kerusakan di bumi.”
Allah SWT memerintahkan kita men-

cari dunia ini. Kalau bisnis, keuntungan 
yang halal. Tapi jangan pula melupakan 
akhirat, dan berbuat baiklah. Karena itu 
dalam berbisnis jangan semata-mata ha-
nya memikirkan keuntungan profit. Tapi 
pikirkan aspek lainnya seperti orang di 
sekitar dan lingkungan atau alam ini ter-
pelihara. Ini sangat penting. Jadi kalau 
untung itu berkah, kalau gagal itu ujian 
agar kita bersabar. Ini memadukan antara 
aspek pemahaman muamalah yang be-
nar dan profesional. Ini kuncinya.

Jadi pengusaha harus peduli sesa-
ma?

Konsep berbagi itu penting. Jangan 
sampai semuanya mau, sehingga orang 
lain tidak dipedulikan. Pemikiran, “yang 
penting saya untung, orang lain tidak 
dipedulikan.” adalah pemikiran yang sa-
lah. 

Bagaimana seharusnya?
Libatkan pemilik tanah dalam bis-

nis itu. Artinya pemilik lahan mendapat 
uang dari hasil lahannya yang dibangun 
property. Jadi, ia juga mendapat bagian 
dari keuntungan. Semacam “saham” lah. 
Mereka juga jangan sampai terusir. Arti-
nya mereka juga bisa mendapat rumah 
sebagai tempat tinggalnya. Inilah yang di-
namakan sebagai syirkah. Di dalam syir-
kah ada keberkahan. (*)

DR. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.

Lahir        : 15 Februari 1955, Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.
Pendidikan : 
• Magister Agama, dengan konsentrasi Ekonomi Islam di Universitas Muham-

madiyah Jakarta 
• Magister Manajmen dari STIE-IPWI Jakarta.
• Doktor Ekonomi Syariah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pekerjaan : 
• Dosen Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jabatan  : 
• Pernah menjabat sebagai Wakil Rektor II dan IV IKIP Muhammadiyah Jakarta 

(kini bernama UHAMKA). 
• Direktur Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Jakarta 

Timur.
• Sekretaris Jenderal MUI periode 2015-2020
• Ketua MUI periode 2020 – 2025
• Bendahara Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020

Oleh karena itu di 
sinilah pentingnya 
mengedukasi ummat 
agar mereka semakin 
paham dan sadar, 
bahwa Ekonomi 
Syariah membawa 
kebaikan bukan saja 
di dunia, juga di 
akhirat.

“

“
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KONTEMPLASI

Kaum Anshar adalah orang-orang 
Madinah yang beriman dan me-
nyambut Rasulullah SAW beserta 

kaum Muhajirin saat hijrah dari Makkah 
ke Madinah. Merekalah yang menolong 
Rasulullah SAW dan risalahnya saat 
orang-orang kafir Mekah, Thaif dan kaum 
lainnya maih mendustakan dan bahkan 
mengusirnya. 

Namun, kaum Anshar pernah kece-
wa berat kepada Rasulullah SAW. Mereka 
bahkan sempat mengucapkan sesuatu 
yang buruk kepada diri Rasulullah SAW. 
Peristiwa ini dilatarbelakangi peristiwa 
penaklukan kota Makkah (fathu Makkah) 
dan kemenangan perang Hunain.

Sebelum fathu Makkah orang-orang 
kafir Quraisy sangat bengis memerangi 
Islam. Namun, saat fathu Makkah, tidak 
ada setetes pun darah mereka yang di-
tumpahkan. Karena itu, mereka kemudi-
an masuk Islam.

Setelah 15 hari dari fathu Makkah, pe-
cah perang Hunain. Sebanyak 2.000 orang 
mualaf Makah ikut bergabung dengan 
10.000 pasukan Muslim menghadapi mu-
suh dari kaum Hawazin dan Tsaqif.

Di awal peperangan, pasukan Mus-
lim terdesak dan mengalami kekalahan. 
Sampai-sampai Rasulullah SAW dikepung 
musuh. Pada saat itulan para mualaf Me-
kah justru bergembira dan berkomentar 
sinis.

Kildah bin Hambal berkata: “Lihatlah, 

hari ini sihir Muhammad telah lenyap!” 
Syaibah bin ‘Utsman bin Abi Thalhah ber-
seru: “Hari ini aku menyaksikan pemba-
lasan dendamku pada Muhammad”. Abu 
Sufyan berkata: “Kekalahan mereka tidak 
akan berakhir hingga ke batas lautan”.

Di akhir peperangan, pasukan kaum 
Muslimin berhasil menang, dan mempo-
rak-porandakan musuh. Mereka berhasil 
mengumpulkan banyak sekali harta ram-
pasan perang. 

Tapi ternyata, para mualaf Mekah yang 
telah berkomentar sinis kepada Nabi, jus-
tru mendapat prioritas pembagian harta 
rampasan perang itu. Untuk membujuk 
hati mereka yang masih lemah, Rasulul-
lah memberikan tambahan harta ram-
pasan perang berupa 100 ekor unta, bagi 
setiap orang mualaf Makkah. Sementara, 
kaum Anshar yang menjadi tulang pung-
gung pasukan kaum muslimin, justru tak 
mendapat bagian sama sekali.

Keputusan Nabi itu membuat orang-
orang Anshar merasa sangat kecewa. Me-
reka menganggap Rasulullah SAW telah 
berpihak kepada kaumnya. Kasak-kusuk 
ketidakpuasan pun meluas, sampai 
akhirnya suara kekecewaan mereka sam-
pai ke telinga Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW lalu menemui kaum 
Anshar, dan berkata, “Wahai kaum Ans-
har! Apakah kalian tidak rela orang-orang 
itu pergi dengan membawa dunia, semen-
tara kalian pulang membawa serta Rasul-

ullah ke rumah-rumah kalian?” Mereka 
menjawab, “Tentu kami rela, ya Rasulul-
lah!”

“Seandainya manusia berjalan ke sua-
tu bukit sedangkan kaum Anshar ke bukit 
lain, maka pasti aku mengikuti jalan kaum 
Anshar.” (HR. Bukhari No. 3494 dan Mus-
lim No. 1755).

Mendengar ucapan Rasulullah SAW, 
kaum Anshar menangis sejadi-jadinya 
hingga air mata mereka membasahi pipi 
dan jenggot mereka. Mereka terharu, ter-
nyata Rasullah SAW telah memberikan 
sosoknya yang jauh lebih berharga dari 
pada harta duniawi.

Sosok Rasulullah SAW kini telah tiada. 
Namun, ajarannya selalu bersama um-
mat yang mengikutinya, sebagaimana fir-
man Allah SWT yang senantiasa menyer-
tai orang-orang yang bersyirkah: 

“Aku adalah pihak ketiga bagi dua 
orang yang bersyirkah selama salah seo-
rang tidak berkhianat kepada mitranya. 
Apabila di antara mereka ada yang ber-
khianat, maka Aku akan keluar dari mere-
ka” (HR. Abu Daud).

Menghadirkan sosok Rasulullah SAW 
saat bertransaksi sangatlah penting. 
Sebagai pengendali, kontrol, dan mene-
guhkan jiwa untuk senantiasa istiqamah 
dalam memegang akad-akad mereka.(hj)

Sosok Rasulullah SAW
Menghadirkan
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KHAZANAH

Ketika Islam mencapai puncak keja-
yaan di bidang ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan budaya, pada saat 

itu pula Islam berada pada tingkat per-
adaban paling tinggi. Salah satu bidang 
yang sangat menonjol dalam peradaban 
Islam adalah arsitektur. Karena itu pula 
muncul sebutan arsitektur Islam (Islamic 

architecture) dalam khazanah arsitektur 
dunia. 

Arsitektur Islam adalah wujud per-
paduan antara kebudayaan manusia 
dengan proses penghambaan diri kepa-
da Tuhannya. Genre arsitektur ini meng-
ungkapkan hubungan geometris yang 
kompleks, hierarki bentuk dan ornamen, 
serta makna simbolis yang dalam. “Di da-
lam Arsitektur Islam terdapat esensi dan 
nilai-nilai Islam yang dapat diterapkan 
dalam membuat bangunan,” kata M Ib-
rahim Halili dalam Arsitektur Islam Masa 
Dinasti Utsmani. 

Bentuk-bentuk dasar arsitektur Islam 
terentang jauh, mulai dari masjid, ma-
kam, istana, dan benteng. Dari keempat 
jenis bangunan inilah kosa kata arsitektur 
Islam berkembang dan digunakan untuk 
menciptakan bangunan lain, seperti pe-
mandian umum (hammam), air mancur, 
monumen, juga landmark kota. 

Ka’bah kerap disebut sebagai arsi-
tektur Islam paling awal. Monumen itu 
dibangun Nabi Adam AS dan direnovasi 
Nabi Ibrahim AS. Ka’bah ini adalah reflek-

si duniawi dari monumen surgawi yang 
terpantul dalam hati manusia. Keselaras-
an dimensi Ka’bah, keseimbangan dan 
bentuknya, menjadi pusat kosmos Islam. 
Ka’bah dan Masjidil Haram kemudian 
berperanan penting dalam kemunculan 
arsitektur Islam selanjutnya. 

Konsep dasar arsitektur Islam adalah 
cara membangun sebagaimana ditentu-
kan hukum syara tanpa membuat batas-
an tempat dan fungsi bangunan. Arsitek-
tur Islam lebih pada karakter Islam dalam 
hal desain, bentuk, dan dekorasi yang 
sesuai dengan tuntunan syara. Konsep 
pembangunan dan keindahan berdasar-
kan Alquran-lah yang terdapat dalam ar-
sitektur Islam. 

Keindahan arsitektur Islam sarat mak-
na. Setiap detailnya mengandung unsur 
simbolisme nan mendalam. Salah satu 
makna yang terbaca dalam arsitektur Is-
lam adalah kekaguman manusia terha-
dap keindahan dan estetika yang tak le-
pas dari penyerahan diri pada keagungan 
Sang Khalik. (fh/berbagai sumber)

Konsep Dasar
Arsitektur Islam

Setiap 
peradaban 
memiliki ciri 
khas dalam 
dunia arsitektur. 
Begitu 
pula dalam 
peradaban 
Islam.
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