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1. SEJARAH ISLAMIC FINANCE

• Rasullulah SAW. merupakan kepala negara pertama yang
memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara
pada abad ke-7. Rasullulah SAW menetapkan semua
kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu
kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara.

• Sumber APBN antara lain terdiri zakat, jizyah (pajak atas
non muslim), dan lainnya.

• Tempat pengumpulan dana itu disebut Baitul Maal yang
pada masa Nabi SAW. terletak di Masjid Nabawi. Akan
tetapi, penerimaan negara secara keseluruhan tidak tercatat
secara sempurna karena minimnya jumlah orang yang
membaca, menulis, dan mengenal aritmatika sederhana.
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2. KERANGKA DASAR KEUANGAN ISLAM
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FALAH 
(KEMENANGAN/ RIDHO ALLAH)

1. Keadilan (‘adalah) adalah
bebas dari:
a. Riba
b. Maysir (judi)
c. Gharar (tdk pasti)
d. Dzulm (Zalim)
e. haram

2. Keseimbangan
(Tawazun):
a. Riil-Financial
b. Risk and Return
c. Eksplorasi dan

konservasi
d. Bisnis-social
e. Material-spiritual

3 Kemaslahatan
(maslahah):
a. Iman dan taqwa
b. Regenerasi/keturunan
c. Jiwa
d. Harta’
e. akal

UKHUWAH (PERSAUDARAAN)

SYARIAH (JALAN YG DITEMPUH) AKHLAK (PRILAKU)

AQIDAH (KEIMANAN)

Sumber:, Roadmap Perbankan Syariah Indonesia, 2015-2019, dalam Nur Kholis, 2017

Dalam
praktiknya, 
keuangan Islam 
menerapkan
fiqih muamalah
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2.1. Tujuan Islamic Finance
• Manajemen syari’ah adalah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan 

dengan memerhatikan kesesuaiannya pada prinsip- prinsip syari’ah.

• Tujuan utama Syari’at diturunkan adalah untuk kemaslahatan (kebaikan) dan 
mencegah kemafsadatan (kerusakan), Syari’at menetapkan ada lima kebutuhan
pokok manusia yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu; agama, jiwa, harta, akal, 
dan keturunan, sehingga Allah SWT mengutus rasulNya,  Nabi Muhammad SAW. 
Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir dijadikanNya sebagai rahmatan lil alamiin
sebagaimana tercermin dalam QS, Al-Anbiya:107 yang artinya; 

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad)  melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi seluruh alam”.

• Tujuan Manajemen Keuangan Syariah adalah pengelolaan keuangan sesuai
syariah untuk mendapatkan Falah (kemenangan /ridho Allah). 
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2.2. Islamic Finance Principle 
Manajemen Keuangan Syari’ah harus melaksanakan fungsi dengan
memperhatikan:

1. Perolehan harta harus sesuai syari’ah seperti perniagaan/jual beli,
pertanian, industri, atau jasa-jasa;

2. objek bukan yang diharamkan;
3. harta digunakan untuk yang tidak dilarang/mubah, tapi untuk hal-hal

dianjurkan/sunnah, seperti infak, wakaf, sedekah dan untuk hal-hal
diwajibkan seperti zakat;

4. Dalam investasi uang, terdapat prinsip “uang sebagai alat tukar, bukan
sebagai komoditas yang diperdagangkan”, dapat dilakukan secara langsung
atau melalui lembaga intermediasi seperti bank syari’ah dan pasar modal
syari’ah.
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2.3. Transaksi yang Dilarang oleh Islam

1. Transaksi Bisinis terkait
barang dan jasa yang 
diharamkan oleh Allah 
SWT

2. Riba
3. Penipuan
4. Perjudian
5. Transaksi yang 

mengandung
ketidakpastian/ ketidak
jelasan (Gharar)

5. Penimbunan barang (Ihtikar)
7. Monopoli
8. Rekayasa Permintaan (Bai’an

Najsy): Suap,  Penjual
Bersyarat(Ta’alluq), 
Pembelian kembali oleh 
penjual dari pihak pembeli
(Bai,al Innah),  dan jual beli
dengan cara Tallaqi Al-
Rukban, (mencegat penjual
sebelum sampai di pasar).
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2.4. Prinsip Syariah Pada Pasar Modal Dan Pasar Uang

d. memproduksi, mendistribusikan, 
memperdagangkan, dan/atau
menyediakan antara lain: 

1.barang atau jasa haram zatnya
(haram lidzatihi); 

2.barang atau jasa haram bukan
karena zatnya (haram li-ghairihi) 
yang ditetapkan oleh Dewan 
Syariah Nasional - Majelis Ulama
Indonesia; dan/atau

3.barang atau jasa yang merusak
moral dan bersifat mudarat.

• Terminologi pasar modal syariah dapat
diartikan sebagai kegiatan dalam
pasar modal sebagaimana yang 
diatur dalam UUPM yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah. 

• Kegiatan dan jenis usaha yang 
bertentangan dengan Prinsip Syariah
di Pasar Modal mencakup antara lain: 
a. perjudian dan permainan yang 

tergolong judi; 
b. jasa keuangan ribawi; 
c. Jual beli risiko yang mengandung

unsur ketidakpastian/ 
ketidakjelasan (gharar) dan/atau
judi (maysir); dan
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3.7. Konsep Bagi Hasil
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3. KONSEP BAGI HASIL
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Mekanisme Revenue Sharing

Yield 
Usaha 

Nasabah
30%

Nisbah Nasabah

40% 30% x 40% 12%

Nisbah bank

60% 30% x 60%
18%

ASSET 
SIDE

It should be noticed as 
lending rate in 
conventional way

18%

Nisbah bank

30%

Nisbah Nasabah

18% x 30% 5,4%

70% 18% x 70% 12,6%
LIABILITY 
SIDE

It should be noticed as 
cost of fund in 
conventional way
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4. KONSEP RIBA DARI ISLAM
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4.. KONSEP RIBA DARI ISLAM
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4.1. Dalil Riba

Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (al-
ziyadah),  berkembang (An-nuwuw), meningkat (al-irtifah),  
dan membesar (al-’uluw).

 Imam Sarakhzi, mendefenisikan riba sebagai tambahan yang 
disyaratkan dalam transaksi bisnis,  tanpa adanya padanan
(‘Iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.

 Setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu
penyeimbang atau pengganti (‘Iwad) yang dibenarkan syariah
adalah riba. Transaksi pengganti adalah transaksi yang adil
sepeti jual-beli, sewa-menyewa,  bagi hasil proyek,  risiko dan
biaya (Antonio, 1999)
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4.2. Larangan Riba
Tahap 1: QS Ar-Rum:39 (diturunkan pada
periode Makkah)

“dan sesuatu riba (tambahan) yg kamu
berikan harta manusia bertambah maka
tidak menambah dalam pandangan Allah. 
Dan apa yg kamu berikan berupa zakat yg
kamu maksudkan untuk memperoleh
keridhaan Allah, maka itulah orang-orang 
yg melipatgandakan (pahalanya)”.

Dalam surat ini Riba tidak menambah
kebaikan di sisi Allah.

9/6/2021 sparta 13

Tahap 2: QS An-nisa: 161 (diturunkan
periode Madinah)

“dan karena menjalankan riba,  padahal
sungguh mereka telah dilarang darinya, dan
karena mereka memakan harta orang dengan
cara tidak sah (bathil). Dan kami  sediakan di 
antara mereka azab yang pedih”.

Pelajaran bagi kita mengenai perjalanan
hidup orang Yahudi yg melanggar larangan
Allah berupa Riba kemudian diberi siksa
yang pedih. 

Tahap 3: QS: Ali Imran:130

“ wahai orang-orang yg beriman! 
Janganlah kamu memakan riba
dengan berlipat ganda dan
bertakwalah kepada Allah agar kamu
beruntung”

Disini larangan riba telah ditetapkan
secara lebih jelas, walapun masih
terbatas pada riba yg berlipat ganda.

Tahap 4: QS, Albaqarah, 278-280 tahapan terakhir riba.

“hai orang-orang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggallah sisa riba (yg belum dipungut) jika kamu orang-orang 
yang beriman”

“maka jika kamu tidak melaksanakannya,  maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasull-Nya. Tetapi jika kamu bertobat , 
maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak pula dizalimi (dirugikan).”

“dan jika (orang yg berutang) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika
kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Tahap terakhir riba yaitu= ketetapan yang menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa semua praktik riba itu dilarang
(haram).
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4.3. Jenis Riba
1.  Riba Terkait Utang Piutang

Riba jahiliyyah; Qatadah (Qatadah bin an-Nu'man adalah Sahabat Nabi Muhammad)
menyatakan “Sesungguhnya riba di masa jahiliyah bentuknya sebagai berikut, ada
seseorang yang menjual barang untuk dibayar secara tertunda. Kalau sudah datang
waktu pembayarannya, sementara orang yang berhutang itu tidak mampu
membayarnya, ia menangguhkan pembayaran dan menambah jumlahnya”.
Dalam kondisi dimana dalam hutang piutang di awal sudah ditentukan adanya
tambahan pembayaran di atas pokoknya ini disebut dengan Riba Qardh.

2. Riba Terkait dengan Pertukaran
Riba fadhl ; “Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, jewawut dengan
jewawut, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam,
harus sama beratnya dan harus diserahkan secara langsung. Kalau berlainan jenis,
silakan kalian jual sesuka kalian, namun harus secara kontan (seperti transakti spot vlas).
Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan
dengan jenis barang ribawi lainnya disebut dengan Riba Nasi’ah

9/6/2021 sparta 14
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4.4. Bunga dan Riba
• Menurut ijmak konsesus para ahli fikih tanpa kecuali, bunga tergolong riba

(Ascarya, 2007) karena riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan
bunga (interest).

• Lembaga Islam Internasional ataupun nasional telah memutuskan sejak tahun 1965 
bahwa bunga bank atau sejenisnya adalah sama dengan riba dan haram hukumnya.

• Fatwa MUI pada tanggal 05 Dzulhijjah 1424 H – 24 Januari 2004 M, menyatakan 
bahwa Hukum bunga adalah: 

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba
yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi’ah. Dengan demikian, 
praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram 
hukumnya dan

2. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik
dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga
Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.
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5. JENIS AKAD SYARIAH
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5. JENIS AKAD SYARIAH
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5.1. Jenis Akad

5.I. Akad Tabarru’
(Tolong
menolong):

4.1.1. Qardh
4.1.2. Rahn
4.1.3. Hawalah
4.1.4. Wakalah
4.1.5. Wadi’ah
4.1.6. Kafalah
4.1.7. Wakaf
4.1.8. Hibah
4.1.9. Hadiah

5.2. Akad Tijarah (orientasi laba) dua jenis:
4.2.1. Natural certainty contract-NCC:

4.2.1.1.  Akad bai’ (jual beli): a. bai’ al-murabahah, b. 
bai’ as-salam dan c. bai’istishna.

4.2.1.2.  Ijarah (sewa-menyewa) dan Ijarah muntahiyah
bitamliik

4.2.1.3.  sharf
4.2.1.4.  barter

4.2.2. Akad Natural Uncertainty contract (NUC):
4.2.2.1.  Musyarakah: a. musyarakah muwafadah, b. 

musyarakah al-inan, c.  musyarakah abdan, 
dan d. musyarakah wujuh.

4.2.2.2. Mudharabah: a. Mudharabah mutlaqah, dan
b. mudharabah muqayyadah

By Sparta
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6. ISLAMIC FINANCE

5.1. Instrumen Keuangan Syariah

5.2. Risiko Dan Return Dari Sisi Syariah

5.3. Investasi Dan Risiko Syariah

5.4. Teori Struktur, Biaya Modal, Dan 

Penerapan Kebijakan Deviden

Pada Sumber Dana Syari’ah
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6. PASAR UANG DAN MODAL 
SYARIAH

6.1. Konsep Investasi Syariah
6.2. Pasar Uang SyariahBank Syariah

(PUAS)
6.3. Pasar Modal Syariah

By Sparta



6.1. Konsep Investasi Syariah

• Dalam Islam investasi merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah. Investasi
merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan
berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan mendatangkan manfaat
bagi pertumbuhan ekonomi dan masyarakat secara luas.

• Strategi investasi jauh lebih efektif ketimbang membiarkan harta menganggur. 
Sebab setiap harta ada zakatnya, jika harta tersebut didiamkan maka lambat laun
akan termakan oleh zakatnya dan investasi juga menghindari efek negatif inflasi
(fiat money). 

• Dorongan Islam untuk kegiatan investasi dapat dipahami dari larangan Alquran
terhadap aktivitas penimbunan (ikhtinaz) uang dan harta yang dimiliki QS. at-
Taubah:35. “(Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka
Jahannam, lalu dengan itu diseterika dahi, lambung dan punggung mereka
(seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan
untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.
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6.1. Konsep Investasi Syariah – cont.

• Rasulullah sendiri tidak setuju membiarkan sumber daya modal tidak
produktif dengan mengatakan : ”Berikanlah kesempatan kepada mereka
yang memiliki tanah untuk memanfaatkannya, dengan caranya sendiri dan
jika tidak dilakukannya, hendaklah diberikan pula orang lain agar 
memanfaatkannya” (HR Muslim).

• Selain itu khalifah Umar R.A menekankan agar umat Islam menggunakan
modal mereka secara produktif dengan mengatakan :”Mereka yang 
mempunyai uang perlu mengivestasikannya, dan mereka yang mempunyai
tanah perlu mengeluarkannya”

• Dalam Ekonomi Syariah spekulasi dalam segala bentuknya atau
menanamkan dana atas motif profit atau return dalam bentuk bunga
(interest rate) bukanlah investasi.
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6.1.1. Prinsip-prinsip investasi Syariah

1. Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan 
menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang 
memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil.

2. Uang sebagai alat pertukaran, bukan komoditas perdagangan, fungsinya 
sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu 
barang atau harta. Adapun manfaat atau keuntungan yang 
ditimbulkannya berdasarkan atas pemakaian barang dan harta yang 
dibeli dengan uang tersebut.

3. Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau 
unsur penipuan pada salah satu pihak, baik sengaja maupun tidak 
sengaja.

4. Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan 
risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko.

9/6/2021 sparta 21



6.1.2. Rambu-rambu Pencapaian Tujuan 
Investasi Syari’ah
1. Terbebas dari Unsur Riba

2. Terhindar dari Unsur Gharar: Gharar secara etimologi bermakna 
kekhawatiran atau risiko. Gharar berarti juga menghadapi suatu 
kecelakaan, kerugian, atau kebinasaan. Gharar juga dikatakan 
sebagai suatu yang bersifat tidak pasti (uncertainty). 

3. Terhindar dari Unsur Judi (Maysir): 

4. Terhindar dari Unsur Haram

5. Terhindar dari Unsur Syubhat
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6.1.3. Investasi Halal

• Memperhatikan prinsip syariah dalam investasi
• Prinsip2 syariah dalam invetasi:

a. Transaksi dalam investasi yang dilakukan harus terbebas dari riba
(bunga)

b. Setiap transaksi harus bebas dari gharar, yaitu penipuan dan ketidak-
jelasan

c. Setiap transaksi harus terbebas dari kegiatan maysir (spekulasi).
d. Resiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan

risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko
(maysir).
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6.2. Pasar Uang SyariahBank Syariah (PUAS)
• Pasar uang syari’ah adalah pasar uang syari’ah (PUAS/pasar uang untuk bank syari’ah) yang 

memperdagangkan surat-surat berharga syari’ah dengan jangka waktu pendek (kurang dari 1 tahun).
• Perbedaan Pasar Uang Syariah (PUAS) dengan Pasar Uang Antar Bank (PUAB):

9/6/2021
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NO PERBEDAAN PUAS PUAB

1 Pola Transaksi Bagi Hasil Bunga

2 Peserta Bank Syariah & Bank 
Konvensional

Bank Konvensional

3 Piranti digunakan IMA (investasi Mudharabah
Antarbank)

Promes atau Promisary Notes.

4 Pengalihan piranti IMA hanya dapat dialihkan 
1 kali,  

promes dapat dipindahtangankan 
berulang kali selama belum jatuh tempo.

5 Perhitugan imbalan piranti PUAS tidak mengikutkan 
komponen bunga

bunga merupakan komponen utama 
perhitungan imbalan dalam PUAB

6 Risiko aktivitas investasi rendah tinggi

7 Sertifikat Bukti penyertaan daalm
satu proyek investasi, 
hanya dapat dpindahkan
tangan satu kali

promes merupakan suatu negotiable 
instrumen yang para pihak tidak dibatasi 
dalam menegosiasikannya hingga waktu 
jatuh tempo berakhir.



6.3. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syari’ah merupakan kegiatan 
yang bersangkutan dengan penawaran umum 
dan perdagangan efek, perusahaan publik 
yang berkaitan dengan efek yang 
diterbitkannya, serta lembaga dan profesi 
yang berkaitan dengan efek yang dijalankan 
berdasarkan prinsip syari’ah.
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No Saham Syariah Saham Konvensional

1 investasi terbatas pada sektor 
tertentu (sesuai dengan syariat) 
dan tidak atas dasar utang

investasi bebas pada seluruh 
sektor

2 didasarkan pada prinsip syari’ah 
(penerapan profit-loss sharing);

didasarkan pada prinsip bunga

3 melarang berbagai bentuk bunga, 
spekulasi, dan judi

membolehkan spekulasi dan judi 
yang akan mendorong fluktuasi 
pasar yang tidak terkendali

4 adanya syari’ah guidline yang 
mengatur berbagai aspek seperti 
alokasi aset, praktik investasi, 
perdagangan dan distribusi 
pendapatan;

guideline investasi secara umum 
pada produk hukum pasar 
modal.

5 terdapat mekanisme screening 
perusahaan yang harus mengikuti 
prinsip syari’ah

-

Perbedaan Saham Shariah dan Konvensional

Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 
tentang Penerbitan Efek Syariah 
disebutkan bahwa Efek Syariah adalah Efek 
sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan 
peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, 
dan kegiatan usaha yang menjadi landasan 
pelaksanaannya tidak bertentangan 
dengan prinsip–prinsip syariah di Pasar 
Modal.

Undang-Undang yang mengatur tentang 
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 
adalah UU No. 19 Tahun 2008 tentang 
Surat Berharga Syariah Negara.
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6.3.1. Produk Modal Syariah
Sukuk

Sukuk merupakan obligasi 
syari’ah (islamic bonds). 
Sukuk secara terminologi 
merupakan bentuk jamak 
dari kata “sakk” dalam 
bahasa Arab yang berarti 
sertifikat atau bukti 
kepemilikan. Sementara 
itu, Peraturan Bapepam 
dan LK Nomor IX.A.13 
definisi efek syariah berupa 
sertifikat atau bukti 
kepemilikan yang bernilai 
sama dan mewakili bagian 
yang tidak tertentu (tidak 
terpisahkan atau tidak 
terbagi (syuyu’/undivided 
share). 
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Reksadana Syari’ah:

Dalam Peraturan 
Bapepam dan LK 
Nomor IX.A.13 
reksadana syariah 
didefinisikan sebagai 
reksadana 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
UUPM dan 
peraturan 
pelaksanaannya 
yang pengelolaannya 
tidak bertentangan 
dengan Prinsip-
prinsip Syariah di 
Pasar Modal

Saham Syari’ah
Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal pada
perusahaan. pemegang saham berhak mendapatkan bagian hasil dari
usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak
bagian hasil usaha ini tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah.
Prinsip syari’ah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau
syirkah.
Sekalipun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten
dan Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syari’ah.
Syarat Saham Sharia:
1.Anggaran dasarnya menyatakan kegiatan usaha emiten tidak

bertentangan dengan syariah
2.Apabila tidk ada dianggaran dasar, maka kegiatan emiten tdk

bertentangan dengan syariah,
3.rasio total utang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih

dari 82%, dan
4.rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya

dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan total pendapatan
lainnya tidak lebih dari 10%.

Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan BAPEPAM-LK atau pihak yang 
diakui oleh BAPEPAM-LK. DES diperbaharui setiap 6 bulan sekali. Kinerja 
saham yang masuk dalam kategori syari’ah secara umum diwakili oleh 2 
indeks, yaitu Indeks Saham Syari’ah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic 
Index (JII). Perbedaannya, ISSI merupakan cerminan seluruh saham 
kategori syari’ah, sementara JII  mengambil 30 saham dari DES dengan 
pertimbangan likuiditas, kapitalisasi, dan faktor fundamental lainnya.
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Saat sekarang Akad-akad penerbitan efek
syariah (POJK No.53/POJK.04/2015, adalah
wakalah, kafalah, Istisnah, Ijarah, 
musyarakah, dan Mudharabah.
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MOVERE (MOVE) 

menjadi 

MOTIVASI



Kemampuan anda 
mempersepsi diri,

anda akan 
mempengaruhi 
persepsi orang 

orang lain 
terhadap diri 

anda!



1. Jika kita yakin akan sukses maka
seluruh energi akan kita kerahkan
untuk mencapai apa yang kita
rencanakan;

2. Sebaliknya jika kita berfikir akan
gagal, maka kita akan mudah
menyerah pada nasib dan menjadi
fatalistik



MEMBANGUN MENTAL POSITIF
SEGALANYA BERMULA DARI PIKIRAN

Cara anda melihat sesuatu berpengaruh terhadap cara
anda melihat diri anda dan orang lain, serta bagaimana
anda memperlakukan diri anda (self esteem) dan orang

lain.



Napoleon Hill

1. Apabila anda berfikir kalah, maka akan kalah;

2. Apabila anda berfikir tidak berani, maka tidaka akan berani;

3. Apabila anda ingin menang tapi tidak merasa yakin, boleh dikatakan 
anda tidak akan menang;

4. Apabila anda berfikir untuk rugi, anda telah rugi;

5. Karena di dunia ini kita temukan sukses dimulai dari segalanya dalam 
pikiran;

6. Apabila anda menganggap diri anda unggul, maka akan menjadi 
unggul;

7. Anda harus bercita-cita tinggi untuk bangkit;

8. Anda harus merasa yakin terhadap diri sendiri, sebelum anda dapat 
memenangkan suatu hadiah;

9. Perjuangan hidup tidaklah senantiasa memihak pada yang lebih kuat 
atau yang lebih cepat;

10. Tapi cepat atau lambat, sang pemenang adalah orang yang berfikir DIA 
PASTI MENANG.



KETAHUILAH

1. Rasa percaya diri dan berfikir positif adalah 
modal utama kesuksesan hidup anda;

2. Semua itu bermula dari kemampuan anda 
mengenal diri anda sendiri.



OTAK KITA

12 %

88 %

IQ 

Pikiran Sadar

EQ 

Pikiran Bawah (pra) Sadar

SQ 

Bawah Sadar

= File Negatif

= File Positif

CARA KERJA



1. Kualitas bangunan pikiran kita sangat
ditentukan oleh jumlah file positif yang kita
miliki;

2. Semakin banyak file positif, semakin berkualitas
bangunan diri kita (konsep diri positif) begitu
pula sebaliknya.



Untuk Itu Ubah dan Ganti 
File Negatif Menjadi File Positif

File (Sistem Kepercayaan Negatif) File (Sistem Kepercayaan Positif)

 Saya bodoh  Saya pintar

 Saya mudah menyerah  Tidak ada kata menyerah sebelum berhasil

 Saya tidak punya waktu untuk …  Saya punya waktu disela-sela kesibukan saya

 Saya tidak percaya kalau saya bisa berbisnis  Saya bisa karena orang lain bisa

 Saya tidak mungkin kaya  Saya sangat mungkin kaya kalau saya terus 

berusaha

 Saya tidak percaya kalau saya mampu 

mengerjakan tugas yang sulit

 Saya percaya bahwa saya bisa mengerjakan 

yang sulit karena dengan pekerjaan sulit saya 

banyak belajar

 Saya orangnya kurang tekun  Saya bisa tekun karena dengan tekun saya

bisa menjadi sukses



Anda 
Sesungguhnya 
Jauh Lebih Hebat 
dari pada yang 
Anda Bayangkan



GUNUNG ES KEHIDUPAN

Puncak Gunung Es

Yang Tampak

Potensi sesungguhnya

Yang tidak tampak

ALAM BAWAH SADAR

Keyakinan & kemampuan 

yang ada dalam diri anda

Permukaan air

Yang menghalangi



BAGAIMANA MEMUNCULKAN POTENSI BESAR  
SESUNGGUHNYA YANG ADA DALAM DIRI ANDA ?

KEY WORD :

Turunkan permukaan air laut
yang menghalangi potensi besar

dari gunung es yang 
sesungguhnya



PEMBATAS 
TERBESAR 

SESEORANG 
ADALAH PEMBATAS 
YANG DICIPTAKAN 

DALAM 
PIKIRANNYA 

SENDIRI



Apa Saja Penghalangi Potensi Kita?



APA YANG 

HARUS ANDA 

MUNCULKAN  ?

• SIKAP MENTAL POSITIF

• KEYAKINAN

• OPTIMISME

• TERBUKA

• BERANI AMBIL RESIKO



Tidak ada sesuatu yang lebih 
luar biasa yang pernah dicapai 
kecuali oleh mereka yang 
berani untuk percaya bahwa 
sesuatu DI DALAM diri 
mereka lebih hebat dari 
keadaaan lingkungannya
(Bruce Barton).





1. Orang pekerja keras kalah sama orang pintar;

2. Orang pintar kalah sama orang cerdas;

3. Orang cerdas kalah oleh

orang beruntung.

Adagium

KECERDASAN



KOMUNIKASI

MOTIVASI

KESADARAN

DIRI

KONSEP 

DIRI



Effective 
Communication…



KOMUNIKASI

• Berkomunikasi sudah 
menjadi bagian yg tidak 
bisa dipisahkan dari 
kehidupan anak Adam. 
Bahkan menurut sebuah 
penelitian, dari bangun 
tidur di pagi hari hingga 
berbaring kembali 
menjelang tengah malam, 
70% waktu bangun kita 
digunakan untuk 
berkomunikasi



KOMUNIKASI

• Artinya, kualitas hidup kita 
banyak ditentukan oleh bagaimana 
kita berkomunikasi dengan 
sesama: antara suami dan istri, 
orangtua dan anak, tetangga dgn 
tetangga lainnya, dan seterusnya;

• Singkatnya, hidup kita ini ternyata 
banyak sekali ditentukan oleh 
bagaimana kita menggunakan 
ucapankita 



KOMUNIKASI

Komunikasi adalah bagian 
penting dari mempengaruhi 
orang lain untuk memperoleh 
apa yang kita inginkan.

Kemampuan berkomunikasi 
menunjukan kemampuan  
mengirimkan pesan dengan 
jelas, manusiawi dan efisien, 
dan menerima  pesan-pesan 
secara akurat. D.B.Curtis,1992.

Dari semua pengetahuan dan 
ketrampilan yang anda miliki, 
pengetahuan dan ketrampilan 
komunikasi termasuk  di antara  
yang paling penting dan berguna. 
J.A Devito,1997.



Elemen Komunikasi

Elemen-elemen yang terdapat 

dalam komunikasi adalah:

- Komunikator: orang yang 

menyampaikan pesan

- Pesan: ide atau informasi yang 

disampaikan

- Media: sarana komunikasi

- Komunikan: audience, 

pihak yang menerima pesan

- Umpan Balik: respon dari 

komunikan terhadap pesan yang 

diterimanya



Fungsi Komunikasi

1. Mencapai pengertian 
satu sama lain;

2. Membina kepercayaan;

3. Mengkoordinir tindakan;

4. Merencanakan strategi;

5. Melakukan pembagian 
pekerjaan;

6. Berbagi rasa;

7. Dlsb.



Keterampilan Komunikasi

 Mendengarkan;

 Menyelesaikan 
konflik;

 Membaca situasi;

 Melakukan persuasi.



Waktu untuk Mendengarkan

1. Mendengarkan proses 
aktif menerima 
rangsangan (stimulus)  
telinga;

2. Mendengarkan adalah 
ketrampilan yang 
sangat penting, tetapi 
umumnya kita 
memiliki ketrampilan 
yang buruk. 

Penelitian Rankin 

(1928)

45 % mendengarkan

30 % berbicara

16 % membaca

9 %   menulis

Penelitian Barker 

(1980)

53 % mendengarkan 

17 % membaca

16 % berbicara

14 % menulis



Hambatan Jadi Pendengar

1. Sibuk dengan diri sendiri;

2. Sibuk dengan masalah-masalah eksternal;

3. Asimilasi (kecenderungan merekonstruksi
pesan sedemikian hingga sesuai dengan
sikap, prasangka, kebutuhan, nilai diri);

4. Faktor kawan atau lawan;

5. Mendengar yang diharapkan (hanyut dalam
pesan pembicara, tidak mendengar apa yang 
dikatakan melainkan mendengarkan apa
yang kita harapkan).



Hambatan Komunikasi

1. Latar belakang dan Status;

2. Bahasa dan semantik;

3. Sikap dan persepsi;

4. Waktu, situasi;

5. Media;

6. Budaya dan lingkungan.



Cara Mengurangi Akibat 
Kendala Komunikasi

PENGIRIM

1. SIAPA : Kepada siapa pesan harus disampaikan.

2. MENGAPA : Mengapa saya berkomunikasi ? Apa motivasi 
saya ?

3. APA : Putuskan apa yang hendak disampaikan. Harus jelas 
mengenai apa yang perlu anda komunikasikan.

4. KAPAN : Pilih waktu terbaik untuk penerimaan yang optimal.

5. BAGAIMANA : Gunakan bahasa yang dapat dipahami 
penerima dan yang tidak bermakna ganda.

6. DIMANA : Pilih lokasi yang tidak akan mengganggu proses 
penerimaan, pemahaman dan penyambutan berita : Secara 
pribadi ?  Dirumah atau jauh dari rumah ?  Dalam sebuah 
kelompok ?  Ditempat kerja atau di luar ?

7. Tetap bekerja sama dengan penerima.



CARA UNTUK MENGURANGI AKIBAT DARI 
KENDALA-KENDALA KOMUNIKASI

PENERIMA

• Sepenuhnya memperhatikan pengirim

• Mendengarkan secara aktif berita yang disampaikan

• Bila perlu mintalah penegasan atau pengulangan

• Tetap bekerja sama dengan pengirim

BERSAMA-SAMA

• Menyadari bahwa kesalahpahaman sangat mungkin terjadi 
dan waspadalah terhadap gejala-gejalanya.

• Dengarkan, dengarkan, dengarkan dan dengarkan lagi.

• Ujilah pemahaman anda terhadap pesan.

• Bagikan pendapat, perasaan dan persepsi yang dihasilkan 



Kiat Komunikasi Efektif
 Gunakan umpan balik

 Saluran komunikasi yang 
banyak

 Mengenali siapa penerima 
pesan

 Komunikasi tatap muka

 Menyadari dampak bahasa 
tubuh (komunikasi non verbal)

 Menanggapi isi pembicaraan

 Sopan dan wajar

 Menghormati semua orang

 Mengendalikan emosi

 Dll 



ORGANIZATIONAL SKILLS

 Manajemen Waktu

 Meningkatkan Motivasi

 Menjaga Kesehatan & Penampilan



MANAJEMEN WAKTU



STRATEGI 
PENJADWALAN

Buat daftar kegiatan

Alokasikan waktu

Evaluasi

Buat skala prioritas

Perkirakan kebutuhan waktu



TIPS PEMANFAATAN WAKTU

Doing Tomorrow’s Things 

mengerjakan sesegera mungkin apa 

yang bisa dikerjakan; siapa tahu 

ada tambahan tugas mendadak

Trik 5 menit  jika malas, katakan 

pada diri akan mengerjakan 5 menit 

saja, biasanya akan lebih lama 

mengerjakannya



MENINGKATKAN 
MOTIVASI



• Emosi positif meningkatkan kekuatan otak, 
keberhasilan dan kehormatan diri.

Emosi 

Positif

Kekuatan 

Otak

Keberhasilan
Kehormatan 

Diri

(Diambil dari Quantum Learning)

MENGAPA MOTIVASI PENTING?



CIRI 
SASARAN 
EFEKTIF



Miliki motivator internal & eksternal;

Evaluasi tanggung jawab;

Jangan menghindar;

Buat skala prioritas.

MEMBANGKITKAN 

KEMBALI 

MOTIVASI



BERPIKIR 
KREATIF



Jika 

melakukan 

kesalahan, 

belajarlah dari 

kesalahan itu.

Jangan hanya 

meratap dan 

menyesal. 



ESENSI PEMECAHAN MASALAH

1. Rumuskan masalah

2. Temukan alternatif solusi

3. Analisa tiap alternatif

4. Pilih alternatif “terbaik”

5. Laksanakan pilihan solusi

6. Evaluasi hasil



Pengampu:

Dr.Hj Marissa Haque Fawzi, S.H, M.Hum, M.B.A, M.H, M.Si



Oleh: 
Tim PKM STIE Indonesia Banking School

Disampaikan pada Pondok Pesantren 
Darussalam Rajapolah Kab. Tasikmalaya.

The Challenge 
Sharia Milennial 

Entrepreneurship



Whoa!

Apakah Anda mengenali sosok
Entrepreneur Inspiratif di 

sebelah kanan ini?



Sosok Entrepreneur 
Inspiratif terhebat
sepanjang masa..
Nabi Muhammad saw.



1. Nabi Muhammad saw adalah seorang Entrepreneur 
sejati.

2. Kemakmuran negara diukur dari persentase
Entrepeneurnya (David Mclelland).

3. Pada era “Adaptasi Kebiasaan Baru”, banyak yang 
terpaksa menjadi Entrepreneur.

4. Siapa yang dapat merespon terhadap kebutuhan
dengan cepat, maka dialah yang akan menang.

Beberapa Hal Menarik dari Entrepreneurship



Wirausaha dalam Islam?

Segala aktivitas bisnis yang 
diusahakan secara

peniagaan dalam rangka
memproduksi suatu barang

atau jasa yang tidak
bertentangan dengan

syariat, memiliki dasar yang 
kuat berdasarkan Quran 

dan Hadist.

Mercury

Mercury is the closest planet to the Sun 
and the smallest one in the Solar

Venus

Venus has a beautiful name and is the 
second planet from the Sun



Modal Utama 
Kewirausahaan syariah
1. Passion
2. Uniqueness produk/ jasa
3. Shiddiq (transparan)
4. Amanah (menunaikan hak orang lain 

dengan penuh tanggung jawab).
5. Tabligh (leadership, kemampuan

mengkomunikasikan visi dan misi).
6. Fathonah (cerdas, knowing your business)
7. Gigih
8. Excellent Service
9. Bebas dari transaksi haram



Sisi lain Pandemi..
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