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GHOZIYUL FAIQ  

Adalah seorang entrepreneur and business leader yang bergabung di komunitas bisnis MM 

(Meluaskan Manfaat) dengan anggota lebih dari 1.000 pengusaha. 

Pengalaman gagal saya menjalani beberapa bisnis seperti bidang kuliner dan fasion 

menjadikan saya lebih yakin bergabung dengan komunitas bisnis MM karena didalamnya 

membuat saya semakin bertumbuh baik dalam urusan bisnis, kepribadian, keluarga dan lain 

sebagainya. 

Diantara programi kegitan yang dilakukan dalam komunitas MM untuk melangitkan 

bisnis antara lain: 

- TTDS (tahajud, tilawah, dhuha, sedekah), kurikulum wajib dalam komunitas 

- RD (remain dhuha), mengingatkan untuk rutin sholat dhuha 

- SJM (sedekah jum’at MM), rutin sedekah bakda shubuh terutama hari Jum’at 

Komunitas bisnia MM bukan hanya menyediakan program melangitkan bisnis, akan 

tetapi juga bagaimana bisnis bisa membumi seperti kegiatan : 

• MBA (MM campus for business agent)  

• KOM (kelas online MM) 

• KSM (Kelas Sidang MM) 

• RPM (Rush Program MM) 



BISMILLAHIRAHMANNIRAHIM 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Salam kenal para pembisnis yang budiman...... 

Perkenalkan nama saya Faqi😊. Pada tulisan kali ini saya akan menjelaskan ilmu dan 

pengalaman yang sudah saya dapatkan sejak menekuni bidang bisnis. 

Ada satu Quots yang sangat mak-jleb bagi saya tentang dunia perbisnisan, bunyinya begini 

“Bisnis itu bukan sekedar untung dan rugi, akan tetapi tentang syurga dan neraka”. Dari 

quots tersebut kita harus betul-betul merenungkan bahwa bisnis itu bukan sekedar kegiatan 

yang dilakukan di dunia, akan tetapi kelak bisa memasukan kita ke syurga atau neraka.!!😱 

 

Ngomongin soal bisnis, hari ini kita melihat... bahkan banyak kita dapati para pembisnis yang 

memulai bisnisnya dengan cara tidak diridhai oleh RAABNYA. Contoh diantaranya adalah 

memulai bisnis dengan HUTANG RIBA😱. Padahal Allah telah melarang hambanya terhadap 

riba sebagaimana firman-NYA dalam Q.S Al-Baqarah : 275 yang artinya : 

“ALLAH telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” 

Dari ayat diatas, kita sangat memahami bagaimana ALLAH telah meridhoi jual beli dan 

murka terhadap riba. Maka wajib bagi kita sebagai seorang muslim untuk menjauhi RIBA 

yang dosanya ngeRIBAngeeeet😱😱😱. 

 

Mungkin ada yang berkata “saya tidak memulai bisnis dengan hutang riba kok mas faiq” 

“yuups👏 baguessss👍🏻👍🏻.  Tapi jangan sampai berhenti di awal saja, kita perlu mengoreksi 

apakah bisnis yang kita jalani tidak melalaikan kepada RAABNYA.?” 

Inilah salah satu kegelisahan para pembisnis muslim. Ketika melihat seseorang pembisnis 

yang mengaku dirinya muslim, akan tetapai karena sibuk mengurusi bisnisnya hingga ia lalai 

terhadap kewajiban kepada RAABNYA. 

Makanya diperlukan satu gerakan untuk mengajak dan memberikan pemahaman agar tidak 

salah kaprah dalam memulai bisnis dan menjalankanya. 

 

Sebagai seorang muslim saya yakin 100% bahwa semua urusan sudah ada panduanya di 

dalam Al-Quran dan As-sunnah termasuk dalam urusan bisnis sekalipun. Sebagai mana 

firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 208 yang artinya : 

“ Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara 
keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia 
musuh yang nyata bagimu.” 



Dari ayat diatas kita bisa pahami bahwa islam sudah mengatur segala urusan dan jangan 

sampai kita mengikuti langkah-langkah setan. 

“mas Faiq, kenapa kebanyakan orang-orang non muslim mereka sukses dalam bisnisnya 

padahal mereka melalaikan urusan dengan RAABNYA.?” 

“karena kita kurang paham dengan sejarah. Kenapa kita tidak melihat bagaimana sejarah 

islam melahirkan pembisnis-pembisnis handal sekelas Abdurahman bin auf, Utsman bin 

Affan dan para sahabat lainya. Mereka telah sukses dalam bisnisnya bahkan melahirkan 

pembisnis handal yang kaya raya, yang kekayaanya mereka gunakan untuk 

memperjuangkan agama ALLAH. 

Dari merekalah kita harus mencontoh bagaimana mental, cara berpikir dan perjuangan 

dalam berbisnis agar tetap sukses didunia sampai ke syurga. 

 



#MELANGITKAN BISNIS 

Sudah paham, bagaimana cara seharusnya dalam berbisnis.? Mau langsung take 

action..!!!🏃♂️🏃♂️🏃♂️ uupps.........sabar dulu😁 masih ada materi yang harus saya sampaikan. 

Penasaran apa penasaran banget.?😅 yuuks grescep lanjutin bacanya. 

 

3A adalah rumus prioritas di dalam bisnis yang harus dimiliki para pembisnis 

Saya akan jabarkan satu-persatu yaa.... 

Apa saja yang dimaksud 3A..? 

1. Allah dan Rasulnya 

Sebagai seorang muslim, hal yang harus di perhatikan dalam berbisnis adalah memakai 

paduan Al-Quran dan As-sunnah. “kenapa harus seperti itu.?”  

 “karena didunia ini kita mengejar satu kalimat yaitu “RIDHO ALLAH”. Jika ALLAH sudah 

ridha pada hambanya, maka pasti semua urusan akan dimudahkan. 

Maka apapun yang kita lalukan dalam berbisnis harus selalu mengingat kalimat dibawah 

ini : 

LIBATKAN ALLAH DAHULU 

LIBATKAN ALLAH LAGI 

LIBATKAN ALLAH TERUS 

Jika sudah tertancap dan teringat selalu kalimat diatas dalam diri kita...InsyaAllah 

aman👌🏻 

Diantara cara untuk selalu melibatkan Allah adalah 

• Selalu meluruskan niat bisnis hanya karena Allah 

• Bangun di 1/3 malam untuk meminta kekuatan dari Allah (shalat malam) 

• Sedekah subuh, karena orang yang sedekah pagi akan didoakan para malaikat 

• Shalat duha minimal 2 rakaat 

• Tilawah. Targetkan satu hati satu juz 

 

2. Anak dan keluarga 

“loh kok...🤔apa hubunganya anak dan keluarga dalam bisnis mas faiq.?” 

“beuuuh...anak dan keluarga itu sangat berpengaruh besar dengan bisnis kita. Makin 

mereka mendukung bisnis kita, maka akan semakin berkah dan berlimpah bisnis yang 

kita jalankan” 



 

Jangan mau jadi orang yang ngomong “saya bekerja/ berbisnis karena cinta anak dan 

keluarga” akan tetapi realita kehidupanya justru membuatnya tidak bisa mendidik 

istrinya untuk menjadi istri shalehah, makin romantis, makin taat padanya dan tidak bisa 

memberikan kasih sayang kepada anaknya dikarenakan berangkat pagi-pagi buta dan 

pulang larut malam.  

Apakah itu yang disebut cinta keluarga.?? 

Apakah itu yanh disebut berbisnis untuk keluarga.?? 

So...yuuks benahi lagi bisnis kita, pahami lagi apa makna cinta keluarga.!!! 

Diantara cara untuk memperbaiki hubungan dengan anak dan keluarga adalah : 

• Mengkhususkan waktu untuk mereka 

• Mempelajari ilmu parenting dengan ahlinya 

• Menjaga komunikasi dengan mereka 

• Mendoakan kebaikan bagi mereka 

 

3. Amal jariyah 

Kita tidak selamanya bisa bekerja maka bisnis adalah salah satu solusinya. 

Kita tidak selamanya hidup di dunia, maka harus punya amalan yang bisa terus mengalir 

walupun jasad telah tiada. 

Kata Rasulullah S.A.W “Jika manusia mati, maka terputuslah semua amalanya kecuali 3 

perkara (1) sedekah jariyah (2) ilmu yang bermanfaat (3) anak shaleh yang selalu 

mendoakan orang tuanya (H.R Muslim) 

Dari hadist diatas memberikan pemahaman kepada kita agar memiliki amalan yang tidak 

terputus salah satunya adalah bersedekah. Maka wajib bagi para pembisnis untuk 

melakukan sedekah. 

Diantara amal jariah yang bisa dilakukan para pembisnis antara lain : 

• Mengajarkan ilmu bisnisnya 

• Membuat sumur 

• Membangun masjid/ pesantren 

• Mewakafkan Al-quran 

Jadi......pertanyaanya adalah “sudah punya amal jariah apa hari ini.?” 

 

 



#MEMBUMIKAN BISNIS 

Setelah kita paham dan ngerti bagaimana cara untuk melangitkan bisnis, jangan lupa bahwa 

kita hidup di bumi, maka bisnis yang kita jalankanpun harus membumi (meluas). 

“loh mas faiq, apakah bisnis harus meluas.?” “ apanya yang harus meluas.?” 

Tentu harus doong...meluaskan kebermanfaatanya. 

Kata Rasulullah S.A.W “Sebaik-baik mausia adalah yang paling bermanfaat bagi orang 

lain”(H.R Ahmad) 

Jadi...karena kita adalah manusia pembisnis, wajib bagi kita untuk memberikan 

kebermanfaatan untuk sebanyak-banyaknya orang. 

Diantara ciri kebermanfaatan bisnis adalah sebagai berikut : 

• Menjadi solusi pendidikan 

• Menjadi solusi financial 

• Menjadi solusi kesehatan 

• Menjadi solusi keluarga 

Mari tanyakan pada diri sendiri “bisnis saya sudah menjadi solusi untuk apa.?” 

Jangan sapmapai bisnis yang kita jalankan menjadikan orang lain tambah tidak mau belajar, 

makin boros keuanganya, makin membuat tidak sehat, makin jauh dari keromantisan 

keluarga. 

Jikalau kita belum mengetahui bagaimana bisnisnya mampu bermanfaat, maka harus 

mempelajari ilmunya titik. Sekali lagi “mempelajari ilmunya”. 

Belajarlah dengan orang yang kopeten di bidangnya. cari gurunya, ikuti arahanya....kalo 

bingung belajar dimana...yuuks belajar bareng di komunitas MM aja😊 



 

#KETIKA KEKUATAN BUMI DAN LANGIT BERSATU 

Salah seorang sahabat bernama Abdurrahman bin auf adalah seorang saudagar kaya raya 

yang dijamin masuk syurga. Kisahnya yang terkenal adalah bagaimana ia memiliki mental 

kaya.  

Ketia beliau diperintahkan untuk hijrah dari makkah menuju madinah. Pada saat itu orang-

orang kafir mencegat dan memberikan tawaran kepadanya “wahai Abdurahman bin auf, jika 

kamu ingin tetap tinggal di makkah, maka kami akan membiarkan harta kekayaanmu tetap 

menjadi milikmu. Akan tetapi ketika engkau memilih pergi berhijrah menuju madinah maka 

kami akan merampas seluruh harta kekayaanmu dan membiarkan kamu pergi hanya dengan 

pakaian yang melekat di badanmu.” 

Beliaupun menjawab “aku akan tetap memilih berhijrah walaupun aku pergi ke madinah 

hanya dengan memakai pakaian yang melekat di tubuhku”  

Apa yang ia katakanpun betul-betul ia lalukan karena ia yakin ketika ia tinggalkan sesuatu 

karena mengharap ridha Allah, maka Allah  akan ganti yang jauh lebih baik. 

Sesampainya di Madinah ia dipersaudarakan oleh Rasulullah S.A.W dengan sahabat anshar. 

Mengetahui bahwa abdurahman bin auf telah jatuh miskin sahabat ansharpun memberikan 

tawaran kepadanya “wahai Abdurahman bin auf, saya dengar bahwa kamu dahulu adalah 

orang yang kaya raya. Lalu setelah engkau berhijrah ke Madinah engkau menjadi jatuh 

miskin...maka ambillah separuh dari harta kekayaanku. dan jika engkau ingin 

menikah..pilihlah satu diantara dua istriku yang paling engkau sukai, aku akan ceraikan dan 

setelah habis masa iddahnya lalu nikahilah ia” 

Mendengar tawaran semenarik itu, ia justru tidak mengambilnya. Ia katakan dengan bahasa 

yang paling santun dan sopan kepada sahabat anshar tersebut “Jazakallahukhairan  wa 

Barakallau mallikanwa ahlika”(Semoga Allah membalas mu dengan kebaikan dan semoga 

Allah berikan keberkahan pada hartamu dan keluargamu) dan ia meminta ditunjukan 

dimana arah pasar agar ia bisa berniaga” 

Itulah salah satu mental kaya sahabat Abdurrahman bin auf. Tidak mau menggantungkan 

dirinya kepada orang lain, ia akan berusaha semaksimal kemampuan yang dia miliki untuk 

BERDIKARI (Berdiri diatas kaki sendiri). 

Setelah ditunjukanya arah pasar, langsunglah sahabat Abdurahman bin auf menuju pasar 

tersebut. Ia gunakan keilmuanya dalam berdagang dengan mengambil barang milik orang 

lain dahulu lalu iapun menjualnya. Saking menguasai ilmu dagangya dalam waktu satu bulan 

ia sudah memiliki kios dagang sendiri. 

Berlanjut tiga bulan kemudian ternyata ia sudah memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, 

disebutkan bahwa kapak yang ia miliki terbuat dari emas. 

Setahun kemudian ia telah menjadi orang kaya di penduduk madinah. ALLAHUAKBAR 



Hikmah yang bisa diambil : ia tidak memiliki modal, dia tidak memiliki relasi/kenalan di 

Madinah, ia tidak memproduksi. Yang ia punya adalah mental kaya dan kesungguhan dalam 

berbisnis sehingga ALLAH bukakan kemudahan-kemudahan dalam bisnisnya. 

Berlanjut kisahnya bahwa pada suatu hari Abdurahman bin auf mendengar sabda Rasulullah 

S.A.W 

“Abdurahman bin auf akan masuk syurga terakhir, dikarenakan dirinya terlalu kaya. Karena 

orang paling kaya akan paling lama hisabnya di akhirat. 

Mendengar kata-kata seperti itu, bergetarlah dirinya karena saking takutnya kepada ALLAH. 

Ia pun berfikir bagaimana caranya bisa jatuh miskin agar diakhirat lebih cepat hisabnya dan 

ia lebih dahulu masuk syurga. 

Kebetulan pada saat itu adalah waktu terjadinya perang tabuk. Yang mana para sahabat di 

kota Madinah meninggalkan pohon kurma yang sedang berbuah bagus dan lebat. Saat 

peperangan telah usai dan para sahabat pulang menuju madinah mereka dapati bahwa 

kurma yang tadinya bagus dan lebat telah berubah menjadi busuk dan tidak layak dijual. 

Sehingga para sahabatpun kebingungan.!!! 

Disitulah kesempatan Abdurahman bin auf untuk menjadikan ia kembali miskin. Dibelilah 

semua kurma busuk itu dengan harga setandar kurma biasa, akhirnya penduduk 

madinahpun bergembira karena tidak jadi merasakan kerugian karena kurma busuknya. 

Begitupun Abdurahman bin auf merasa sangat gembira sebab ia telah berhasil jatuh miskin. 

Namun Allah punya rencana dahsyat. Selang beberapa hari, datanglah utusan dari yaman, 

bahwa raja yaman sedang mencari kurma busuk. Dikarenakan kondisi di Yaman sedang 

mengalami wabah penyakit menular yang obatnya hanya bisa dengan kurma busuk. 

Utusan raja yamanpun memborang semua kurma busuk itu dengan harga 10x lipat. 

ALLAHUAKBAR✊✊✊ 

Hikmah besar yang bisa kita ambil adalah bahwa rezeqi Allah itu sudah tertakar dan takakan 

pernah tertukar maka jangan khawatir dan perlu diingat bahwa sedekah tak akan pernah 

menjadikan seseorang jatuh miskin sebagaimana sahabat Abdurahman bin auf. 

Semoga apapun bisnis yang sedang anda jalani saat ini, bisa menghantarkan kepada 

kesuksesan dunia dan akhirat, bisa membahagiakan anak dan keluarga dan bisa menjadi 

amal jariah yang tidak pernah putus 

Jika sudah tau ilmunya alangkah baiknya langsung mengamalkanya, agar keberkahan ilmu 

bisa langsung dirasakanya. 

Jika belum punya bisnis ataupun sudah punya bisnis tapi ingin menambah produk yang 

terbukti laris, boleh bergabung berbisnis bareng komunitas MM kami buka pintunya lebar-

lebar. 



Jika anda mendapat kebaikan dari e-book ini maka silahkan sebarluaskan, agar manfaatnya 

makin meluas. Bisa jadi juga ada orang berubah hidupnya wasilah kita membagikan 

kebaikan-kebaikan. 

Jika ingin komunikasi lebih lanjut sama saya boleh dilanjut via : 

WA 》》0831-4567-4356 

FB 》》Ghoziyul faiq 

IG 》》Ghoziyul_faiq 

 


