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Sesungguhnya, manusia tidak akan 
berpikir tentang perubahan, kecuali 
jika ia menyadari bahwa disana ada 

FAKTA YANG RUSAK, buruk atau 
paling sedikit tidak sesuai dengan apa 

yang ia kehendaki.

Agar di sana terjadi kesadaran (untuk 
berubah), maka harus ada 

penginderaan terhadap rusaknya 
fakta. Hanya saja, sekedar sadar 

terhadap kerusakan atau realitas yang 
rusak, tidak cukup untuk melakukan 

perubahan...



Disamping sadar terhadap 
REALITAS atau FAKTA 
YANG RUSAK, harus ada 
pula kesadaran terhadap 
REALITAS PENGGANTI 
(yang benar dan yang 
dicita-citakan) yang 
digunakan untuk 
mengganti realitas yang 
rusak tersebut... 

[Syaikh Ahmad Athiyat, 
At-Thariiq, hal. 21-22]



BUNGA BANK
= RIBA
"Manfaat/tambahan yang 
ditarik dari hutang adalah 
salah satu bentuk dari RIBA"

(HR. Baihaqi)



Imam ath-Thabari
menafsirkan QS 2 : 275, sbb:
DENDA

“Bahwa Riba Jahiliyyah adalah
seseorang membeli sesuatu sampai
tempo tertentu yang disepakati, dan jika
telah jatuh tempo dan ia belum memiliki
uang untuk membayarnya, maka ia
menambah (pembayarannya) dan
mengakhirkan dari jatuh temponya.”

DENDA



ASURANSI

OBJEK 
DAN RUKUN 

AKADNYA 
BERMASALAH



"Tidak sah ada dua akad dalam
satu akad" (HR. Ahmad)

"Tidak ada dua akad dalam satu
(transaksi) penjualan" (HR. Tirmidzi)

"Tidaklah dihalalkan dua kesepakatan
(akad) dalam satu kesepakatan (akad)" 
(HR. Ibnu Hibban)

"Rasulullah melarang melakukan dua
penjualan dalam satu kali transaksi" 
(HR. Tirmidzi)

AKAD GANDA



AGUNAN BARANG 
YANG DITRANSAKSIKAN

Imam Syafi'i, seperti dikutip Imam Ibnu
Qudamah menyatakan, jika dua orang 

berjual-beli dengan syarat menjadikan
barangyang dibeli sebagai jaminan atas

harganya, jual belinya tidak sah. Sebab jika
barang yang dijadikan jaminan (rahn), 

berarti barang itu belum menjadi milik
pembeli. (Al-Mughni, 4/285).

Imam Ibnu Hajar al-Haitami berkata, "Tidak boleh
jual beli dengan syarat menjaminkan barang

yang dibeli." (Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra, 
2/287)



Imam Ibnu Hazm berkata,

”Tidak boleh menjual suatu barang
dengan syarat menjadikan barang itu

sebagai jaminan atas harganya. Kalau jual
beli sudah telanjur terjadi, harus
dibatalkan.” (Al-Muhalla, 3/427).

An-Nabhani berkata,

”Jika seseorang menjual suatu barang
kepada orang lain, lalu mensyaratkan orang 

itu untuk tidak menjualnya kepada siapa pun, 
maka syarat itu tidak berlaku tapi jual belinya

sah, karena syarat itu menafikan konsekuensi
akad (muqtadha al-‘aqad), yakni kepemilikan

barang dan melakukan tasharruf padanya.” 
(Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah, 3/52).



"Agunan itu tidak boleh
dihalangi dari pemiliknya yang 
telah mengagunkannya. Ia
berhak atas kelebihannya, dan
wajib menanggung
kekuranganya." 

(HR. asy-Syafi'i, al-Bayhaqi, al-Hakim, 
Ibnu Hibban dan ad-Daruquthni)

SITA PAKSA



KEPEMILIKAN 
TIDAK SEMPURNA

"Jangan engkau jual sesuatu
yang bukan milikmu."

(HR. Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibn Majah, al-
Bayhaqi, Ahmad dan at-Tirmidzi)

Lafal "laysa 'indaka" memiliki
dua pengertian:

1. Bukan milik kita

2. Belum sempurna menjadi milik kita



“Laknat Allah atas penyuap
(ar-rasyi) dan penerima suap
(al-murtasyi)” (HR. Ahmad, Abu 
Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

“Hadiah untuk para petugas
adalah suht (harta yang haram)”
(HR. Al-Khathib dari Anas)

SUAP/RISYWAH



PENALTY
Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra dari

Miqdad bin Al Aswad, ia berkata : 

“Aku hutang kepada seseorang seratus
dinar, kemudian keluarlah bagianku di 

suatu ekspedisi peperangan yang diutus
Rasul SAW. Maka aku katakan kepada

orang itu, “Percepat untukku Sembilan 
puluh dinar dan aku ambil sepuluh
dinar.” Orang itu berkata, “Baiklah…”

Lalu hal itu diceritakan kepada Nabi SAW, maka
beliau bersabda, “Engkau makan riba ya Miqdad, 

dan engkau beri makan dia (riba).”



MEMFASILITASI 
KEHARAMAN

"Al- Wasilah ilal
haram, haram..."

Segala wasilah (sarana/
perantaraan) menuju keharaman

maka hukumnya adalah haram



Berilmu sebelum Beramal
Ilmu yang dibutuhkan dalam aspek ini adalah:

1. Ilmu Konsep Dasar Property Syariah
2. Ilmu Akad - akad Muamalah dalam transaksi Property
3. Ilmu Akuisisi Lahan Property Syariah
4. Ilmu Perijinan dari A-Z
5. Ilmu Manajemen Property Syariah
6. Ilmu Manajemen Keuangan Property Syariah
7. Ilmu Verifikasi & Collecting Konsumen
8. Ilmu Marketing Edukasi
9. Ilmu Konstruksi (Minimal bisa membandingkan

Kualitas Bagus & Buruk)

9 ILMU DASAR
PROPERTY SYARIAH



9 JEJAK
DEVELOPER
MODAL
MINIM



HOT DEAL LAHAN



DEAL ARSITEK



JUALAN



MULAI URUS 
PERIZINAN



OLAH LAHAN



DEAL KONTRAKTOR



LENGKAPI FASILITAS



SERAH 
TERIMA 
KUNCI



SELESAIKAN 
ADMINISTRASI 
(SURAT MENYURAT)



9 MITRA
DEVELOPER
1. Makelar Lahan
2. Pemilik Lahan
3. Arsitek
4. Notaris
5. Birokrat
6. Kontraktor
7. Agen Pemasaran
8. Konsumen Pembeli
9. Investor atau Lembaga

Keuangan



CARA MEMBANGUN
PROPERTY
DI SURGA



“Barangsiapa membangun
masjid karena Allah 

walaupun hanya sebesar
sangkar burung atau lebih

kecil dari itu, Allah akan
bangunkan untuknya

sebuah rumah di surga.” 

(HR Ibnu Majah dari hadits Jabir)

MEMBANGUN MASJID 
WALAU KECIL



“Barangsiapa yang 
shalat dhuha empat
raka’at dan qobliyah
dzuhur empat raka’at, 
akan dibangunkan
untuknya sebuah
rumah di surga.” 

(HR Ath Thabrani)

SHALAT DHUHA 
4 RAKAAT



SHALAT SUNNAH
12 RAKAAT

“Barangsiapa yang shalat
(rawatib) sehari semalam

12 raka’at, maka Allah akan
bangunkan untuknya

sebuah rumah di surga” 

(HR Muslim, An nasai, Abu dawud, 
ibnu majah dari Ummu Habibah).



MEMBACA SURAT
AL-IKHLAS 10X

“Barangsiapa
yang membaca
“Qulhuwallahu ahad”
sepuluh kali, Allah akan
bangunkan untuknya
sebuah rumah di surga.” 

(HR Ahmad dari Mu’adz
bin Anas)



MEMBACA DOA MASUK PASAR

“Siapa yang masuk pasar lalu
mengucapkan: “Laa ilaaha illallah

wahdahu laa syariika lahu, lahulmulku
walahulhamdu yuhyii wayumiitu

wahuwa hayyun laa yamuutu
biyadihil khoir wahuwa ‘alaa kulli

syaiin qodiir.” 

Maka Allah akan menuliskan untuknya
sejuta kebaikan, menghapus darinya

sejuta keburukan, mengangkat
untuknya sejuta derajat, dan

membangunkan untuknya sebuah
rumah di surga.” 

(HR At Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah, dan Al Hakim)



“Apabila anak seorang hamba
meninggal dunia, Allah berfirman
kepada malaikat-Nya, “Kalian telah
mencabut nyawa anak hambaku?” 
Mereka berkata, “Benar.” Allah 
berfirman, “kalian telah mencabut
nyawa buah hatinya?”

MENGUCAPKAN 
HAMDALAH & ISTIRJA’ 

KETIKA ANAKNYA WAFAT

Mereka menjawab, “Benar.” Allah 
berfirman, “Apa yang diucapkan oleh
hambaku?” Mereka berkata, “Ia
memujimu dan mengucapkan istirja’ 
(innaa lilaahi wa innaa ilaihi rooji’uun).”
Allah berfirman, “Bangunkan untuk
hamba-Ku di surga, dan namai ia rumah
pujian.”

(HR At Tirmidzi dari Abu musa Al Asy’ari)



BERAKHLAK BAIK DAN 
MENINGGALKAN DEBAT & DUSTA

"Aku menjamin dengan rumah di 
pinggir surga bagi orang yang 

meninggalkan perdebatan walau
ia di pihak yang benar. Aku

menjamin dengan rumah di tengah
surga bagi orang yang 

meninggalkan dusta walaupun
ketika bercanda. Aku menjamin

dengan rumah di surga yang 
paling tinggi bagi orang yang baik

akhlaknya."



MENUTUP CELAH DI
ANTARA SHAF SHALAT

"Barangsiapa yang 
menutup celah shaff
niscaya Allah akan
mengangkat baginya
satu derajat dan mem-
bangunkan untuknya
rumah di surga." 

(HR. Thabarani)



“Aku menjamin orang yang beriman
kepadaku, masuk islam dan

berhijrah dengan sebuah rumah di 
pinggir surga, di tengah surga, dan

surga yang paling tingggi. 

Aku menjamin orang yang beriman
kepadaku, masuk islam dan berjihad

dengan rumah di pinggir surga, di 
tengah surga dan di surga yang 

paling tinggi.

Barangsiapa yang melakukan itu, 
ia tidak membiarkan satu pun 
kebaikan, dan lari dari semua

keburukan, ia meninggal, di mana 
saja Dia kehendaki untuk meninggal.” 

(HR An Nasai, ibnu Hibban dan Al Hakim)

BERIMAN, 
BERISLAM, 
BERHIJRAH 
& BERJIHAD



SUKSES, ADA POLANYA

GAGAL, ADA POLANYA




