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RAHASIA WANITA BERBISNIS 
 

 

Bismillah, karya tulisan saya yang ketiga ini dipersembahkan untuk keluarga tercinta saya. 

Juga saya persembahkan untuk orang-orang, yang tidak ada hubungan darah dengan saya 

tapi terasa seperti keluarga sendiri. You know who you are. Kemudian saya tujukan untuk 

kaum lelaki yang menyayangi Ibunya, yang mencintai Istri serta saudara perempuannya. 

Tentu untuk semua kaum wanita hebat diluar sana, kalian luar biasa. 

Siapa bilang wanita itu lemah? Ketika wanita sudah menjadi Ibu, ia sanggup melakukan apa 

saja demi buah hatinya. Ibu rela bertaruh nyawa demi keluarganya. Tapi sayangnya banyak 

orang tidak menyadari, bahwa wanita juga mempunyai keistimewaan dan potensi terbaik 

yang sudah Allah berikan pada masing-masing wanita. 

Rasulullah SAW sering mengingatkan dengan sabda-sabdanya agar umat Islam menghargai 

dan memuliakan kaum wanita. Di antara sabdanya: 

ا  ً ْيْ
َ

َساِء خ
ِّ
ْوُصوا ِبالن

َ
 ِاْست

 “Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita.” (HR Muslim: 3729) 

  

KEISTIMEWAAN WANITA 

Keistimewaan wanita terdapat dalam 

hadits dari Abi Hurairah RA, berkata bahwa 

Rasulullah SAW bersabda, “apabila 

seorang wanita telah melaksanakan Shalat 

lima waktunya, menjalankan puasa, 

menjaga kemaluannya, dan taat pada 

suaminya, maka dia akan masuk surga dari 

pintu manapun yang disukainya”. 

Masya Allah, beruntungnya kita menjadi wanita bisa masuk surga dari pintu mana saja. Selain 

keistimewaan wanita tersebut, ternyata ada lagi beberapa keistimewaan wanita lainnya. 



 

 Ibu adalah madrasah pertama 

Ibu merupakan orang pertama yang mengajarkan banyak hal pada anaknya. Mengajarkan 

norma-norma agama dan kehidupan pada anaknya. Tentu Ayah juga berperan penting 

dalam tumbuh kembang seorang anak. 

 Wanita adalah gerbang bangsa 

Ibu yang cerdas akan melahirkan anak cerdas juga sebagai generasi penerus bangsa. Maka 

sebagai Ibu kita harus terus belajar mengembangkan diri agar melahirkan generasi 

penerus bangsa dan agama yang tangguh dan beradab. 

 Seorang Ibu mempunyai kedudukan tinggi dalam Islam 

Ini telah dijelaskan dalam satu hadis dari Abu Hurairah ra berkata: 

“Seseorang datang kepada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, ‘Wahai 

Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi 

wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut kembali bertanya, ‘Kemudian siapa 

lagi?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Orang tersebut bertanya 

kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu.’ Orang tersebut bertanya 

kembali, ‘Kemudian siapa lagi,’ Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Kemudian 

ayahmu. (HR. Bukhari) 

Maka alangkah baiknya keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, bisa kaum wanita 

manfaatkan sebaik-baiknya. Selamat membaca dan semoga dengan adanya tulisan ini bisa 

membuka mindset semua wanita diluar sana. Bahwa wanita hebat, wanita punya kekuatan 

luar biasa yang perlu dikembangkan. Agar bisa menghasilkan kebermanfaatan bagi banyak 

orang disekitar kita. Tanpa harus meninggalkan kodratnya. 

 

 

 

 

 



 

KEKUATAN WANITA 

Saya mengajak Anda untuk mengetahui apa saja sebenarnya kekuatan wanita yang 

sesungguhnya. Bukan kuat seperti tokoh heroik itu, ya. Insya Allah dengan mengetahui 

kekuatan wanita, akan membuat kita makin bersyukur kepada Allah SWT. 

1. Well Motivated 

Pernah hadir disebuah kajian Islam? Seminar parenting atau seminar bisnis? Siapa yang paling 

banyak hadir? Wanita. Karena wanita memang mudah termotivasi. Dalam organisasi-

organisasi di sekolah, di kampus sampai organisasi kemasyarakatan, wanita memegang 

peranan yang penting untuk keberlangsungan sebuah organisasi. Luar biasa bukan? 

 

 Multi Tasking 

Wanita bisa mengerjakan beberapa tugas 

dalam 1 waktu. Berbeda dengan laki-laki 

yang memang harus fokus pada 1 hal. 

Pernah lihat Ibu-ibu menyapu sambil 

gendong bayi? Sementara mesin cuci 

sedang berputar. Salam hormat buat Ibu-

ibu rumah tangga  full dan juga Ibu-ibu 

dengan profesi lainnya, salut. 

 Good in Detail 

Bapak-bapak sering bosan menunggu Istri berdandan ketika akan pergi kondangan? 

Karena hakikatnya wanita  memang detail dalam segala hal yang menurutnya penting.  

 Konsisten Melakukan Apa Yang Disukai 

Wanita bisa konsisten melakukan apapun yang menjadi kesukaannya. Apalagi kalau 

kesukaannya bisa menghasilkan uang.  

 

 



 

 Good In Networking 

Wanita mudah bergaul, jaringannya luas. Wanita mudah membaur dan mudah menjalin 

pertemanan dengan siapa saja. 

 Good In Listening 

Siapa yang lebih suka curhat ke Ibu dari pada Bapak? Karena wanita memang pendengar 

yang baik.  Suka mendengarkan curhatan orang lain dan bisa memberikan solusi. Itulah 

wanita. 

 Bicara 20 Ribu Kata Per Hari 

Terungkap kalau wanita berbicara sekitar 20 ribu kata per hari, atau kelebihan 13 ribu 

dibandingkan rata-rata pria. Dalam sebuah penelitian menunjukkan tingginya kadar 

protein FOXP2 di dalam otak manusia. Protein itu merupakan protein bahasa sehingga 

wanita jadi lebih banyak bicara. 

 

Jadi selain mempunyai kelebihan menjadi pendengar yang baik, wanita juga ternyata bicara 

20 ribu kata per hari. Bayangkan kalau sebanyak itu perkataan wanita tapi lebih banyak 

mudharatnya? Maka cara tepat untuk menghabiskan jatah 20 ribu kata itu adalah lewat 

kebersamaan dalam pengasuhan dan mendidik anak-anak, lewat dakwah dan penawaran 

bisnis.  

Karena saya adalah seorang pebisnis, maka yang saya akan bahas disini adalah seputar bisnis. 

Namun, perlu kita perhatikan bahwa berbisnis bagi wanita muslim bukanlah suatu kewajiban. 

Bukan juga Sunnah, tapi hukumnya boleh. Selama tidak merendahkan kehormatan suami. 

KENAPA WANITA PERLU BERBISNIS? 

1. Harapan hidup wanita lebih lama dibanding pria. 

Berdasarkan riset, secara umum wanita meninggal lebih lama dibanding pria. 

Bahkan faktanya, 57% mereka yang berusia di atas 65 tahun adalah wanita. Bila dilihat 

lebih detail, mereka yang berusia 85 tahun ke atas 67%-nya adalah wanita. Secara 

global, data menyebutkan usia harapan hidup wanita tujuh tahun lebih lama dibanding 

pria. 



 

Belajar dari data tersebut, bagaimana jadinya kalau itu terjadi pada kita? Kalau 

Anda yang lebih dulu ditinggal meninggal sang suami, lalu gimana kelanjutan 

kehidupan keluarga? Saya bukan ingin menakuti, tapi kita perlu berpikir jauh kedepan. 

Kalau sudah merintis bisnis dari sekarang, akan lebih mudah untuk bertahan nantinya. 

Tentu  agar tidak menjadi beban bagi orang lain dimasa depan. 

2. Pandemi yang mengakibatkan banyak kepala keluarga kehilangan pekerjaannya. 

Banyak suami di PHK. Banyak perusahaan gulung tikar. Cari lowongan 

pekerjaan makin sulit. Lalu kita wanita, yang sudah menjadi seorang Istri apalagi Ibu, 

pasti tahu banget. Gimana rasanya ketika harga kebutuhan makin naik tapi tidak 

diimbangi dengan naiknya pendapatan. 

Akhirnya mau tidak mau, demi dapur tetap ngebul. Banyak Ibu yang banting 

setir berusaha menghasilkan uang dengan cara apapun, termasuk berbisnis dari 

rumah. 

3. Ketika suami tidak bertanggungjawab. 

              Misalnya suami selingkuh kemudian bercerai atau semena-mena terhadap 

istri. Ini tentu bukan harapan kita semua. Tapi mengantisipasi lebih baik tentunya. 

Kalau wanita sudah mandiri secara finansial, tentu tidak  mengandalkan pendapatan 

dari suami saja. 

 

Dalam agama Islam, kita tahu sosok wanita yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Ya, Siti 

Khadijah adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa surat di Al-Quran 

disebutkan bahwa Khadijah adalah wanita yang begitu mulia dan merelakan semua hartanya 

di jalan dakwah. Khadijah juga seorang wanita yang taat pada sang suami dan ia mau 

bersama-sama berjuang di jalan Allah bersama sang suami. 

  Atas apa yang ia lakukan ini, ia dikatakan sebagai wanita yang dijamin surga oleh 

Allah. Sama seperti Rasulullah SAW, Khadijah merupakan seorang wanita yang bekerja 

sebagai pedagang sukses.   

Kemudian Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, persentase perempuan yang bekerja di 

sektor informal, khususnya UMKM, sangat besar. Serta memiliki peran signifikan dalam 



 

perekonomian dan sektor ketenagakerjaan. Jadi, kalau teladan kita Siti Khadijah saja 

berbisnis. Kemudian dengan melihat data ini, masihkah Anda berdiam diri menjadi penonton 

saja? Jelas ada baiknya, wanita juga bisa mencari nafkah.  

 

ADAB WANITA KETIKA BERBISNIS 

Setelah setuju bahwa wanita perlu 

berbisnis, Anda juga harus tahu ada adab 

yang perlu kita jaga sebagai wanita ketika 

menjalankan bisnis. Tentu perlu menjadi 

perhatian bagi para suami juga, yang akan 

memberi izin istrinya untuk berbisnis atau 

bekerja. Berikut ini beberapa poin 

pentingnya : 

 Tidak Meremehkan Suami 

Setinggi-tingginya jabatan seorang istri 

pada bisnis atau pekerjaannya, ia tetaplah 

seorang istri dibawah kepemimpinan 

suaminya. Maka harus tetap menghormati 

suami walaupun mungkin istri 

berpenghasilan lebih tinggi dari suaminya. 

 Tidak Membebani Orang Tua 

Misalnya dengan menitipkan anak pada orang tua. Menitipkan anak apalagi usia balita 

yang sedang aktif-aktifnya pada orang tua kita, tentu menguras tenaga dan emosi. Jadi 

kalaupun akan menitipkan anak pada orang tua, pastikan tidak full seharian dan ada orang 

lain yang mendampingi. 

 

 

 



 

 Memprioritaskan 3A 

Apa itu 3A? Di bisnis yang saya jalani bersama komunitas MM, kami punya 3 prioritas. 

Yang pertama Allah dan Rasul-nya, anak dan keluarga, kemudian amal jariyah. Jadi kami 

selalu berusaha memprioritaskan 3 hal ini agar keluarga terurus, bisnisnya jalan terus. 

 Tidak bercampur baur dengan laki-laki 

Menjaga kehormatan diri dengan tidak bercampur baur dengan laki-laki ketika bekerja 

atau berbisnis, agar tidak menimbulkan fitnah. 

 Pastikan suami ridho 

Semua usaha akan sia-sia, kalau suami tidak ridho istrinya berbisnis atau bekerja. 

Bagaimana kalau ada sebuah bisnis yang terbukti baik visi dan misinya untuk menang 

dunia akhirat, tapi suami belum ridho? Berdoa kepada Allah adalah kuncinya, minta 

kepada Allah yang Maha Membolak-balik hati manusia. 

 

POTENSI MASALAH KETIKA WANITA BERBISNIS 

Walaupun bekerja atau berbisnis adalah sebuah kebaikan. Tapi tentu ada beberapa potensi 

yang mungkin akan dihadapi para wanita ketika berbisnis, terutama bagi Ibu-ibu. Silakan 

disimak berikut ini. 

1. Durasi Berkurang Untuk Anak 

Jangan sampai salah menempatkan prioritas. Berikan dulu hak anak, baru bisnis 

kemudian. 

2. Komunikasi Berkurang Dengan Pasangan 

Ketika lelah, istri mudah menaikkan intonasi nada bicara pada suami. Ini menjadi 

pengingat buat saya pribadi. Anak dan suami perlu perhatian dari kita, maka pilihlah bisnis 

yang praktis. Pilih bisnis yang tidak menguras tenaga, pilih yang tidak produksi sendiri. 

Lebih detailnya saya bahas, apa saja ciri-ciri bisnis yang tepat dijalankan dimasa pandemi 

seperti sekarang. 

 



 

CIRI-CIRI BISNIS PRAKTIS ANTI KRISIS 

Untuk memulai sebuah bisnis, kita perlu keberanian. Tapi untuk membesarkan bisnis, perlu 

ilmu. Jadi, kalau mau bisnis untuk jangka waktu yang lama. Anda harus tepat memilih bisnis 

dari awal. Pertama, pastikan Anda punya Mentor.  Agar apa? Agar tidak buang-buang waktu 

karena kebanyakan percobaan. Cari saja bisnis yang Mentornya terbukti sudah mencetak 

ribuan pengusaha sukses. Kalau sudah ketemu Mentornya, perhatikan ciri-ciri bisnisnya, 

apakah sesuai kriteria berikut ini? 

1. Produk Sarat Manfaat 

Anda tentu yakin bahwa kita hidup bukan hanya di dunia, ada akhirat sebagai tujuan 

akhir kita. Maka apa yang akan jual hari ini dan seterusnya di dunia, pastikan adalah 

produk yang halal dan sarat manfaat. Bukan cenderung membuat orang konsumtif. 

Karena semua itu ada pertanggungjawabannya. 

2. Margin Oke 

Wanita mana yang tidak suka uang? Kalau ada bisnis yang menjual produk dengan 

profit sekitar 50 ribu – 70 ribu per pcsnya, bukankah itu keren? Margin yang besar juga 

memudahkan kita untuk berbagi pada tim kita. Karena kalau untuk dinikmati sendiri 

saja sedikit, emang rela bagi-bagi? 

3. Produk Bermutu Internasional 

Siapa yang mau pakai produk abal-abal untuk diberikan pada keluarga tercinta? Orang 

tua yang baik, tentu akan memberikan yang terbaik pula untuk keluarganya. Jadi 

pilihlah bisnis yang menjual produk bermutu internasional, agar minim komplain dan 

repeat ordernya tinggi. Karena kalau produk habis, konsumen akan membeli ulang 

karena kualitasnya. Bisnis bisa berjalan baik kalau pembelian ulangnya tinggi. 

4. Modal Ringan 

Kalau Anda pemula, tidak disarankan untuk memulai bisnis dengan modal yang besar. 

Karena, pemula biasanya modal dan kesabarannya terbatas. Jadi pilih saja bisnis 

online, yang tidak perlu sewa ruko belasan juta untuk memulai bisnisnya. Cari disekitar 

Anda peluang bisnis dengan modal 1 jutaan, pasti ketemu. 



 

 

 

 

5. Full Mentoring 

Jangan mau bisnis sendirian. Seperti 

yang saya sebutkan di atas. Carilah 

bisnis yang ada Mentornya, yang full 

bimbingan. Cari bisnis yang Mentornya 

fokus membina dari hati, karena 

sesuatu yang dari hati akan sampai 

pula kehati. Kesuksesan datangnya 

dari Allah, tapi dengan belajar dari 

orang berpengalaman, tentu 

kesempatan kita akan lebih besar. 

Daripada berjalan sendirian. 

6. Go Online 

Jangan ngaku gaptek kalau setiap hari Anda bisa buka WA, FB dan IG. Dengan 

memanfaatkan 3 media sosial ini, Anda sudah bisa memulai bisnis online. Cari 

produk yang kecil, hemat space ketika disimpan dan ringan ongkir ketika dikirim 

keluar pulau bahkan keluar negeri. 

 

TUJUAN BERBISNIS 

Tibalah kita pada penghujung E-book ini. Dari semua penjelasan saya tentang keistimewaan 

wanita, kemudian kekuatan yang ada pada diri wanita yang mungkin awalnya kurang kita 

sadari. Lalu saya ajak Anda untuk menyadari pentingnya berbisnis. Tentu berbagai respon 

hadir dihati dan pikiran Anda. Ada yang setuju dengan saya, bahwa bisnis itu penting. Ada 

juga yang merasa perlu diyakinkan lagi tentang pentingnya berbisnis. 

 



 

Baik, untuk lebih meyakinkan diri Anda bahwa kita perlu berbisnis, simak hadist sebagai 

penutup berikut ini. 

Rasulullah SAW telah bersabda : 

 

 ِ ِ تَعَالَى أَْنفَعُُهْم ِللنَّاِس , َوأََحبُّ األَْعَماِل إِلَى َّللاَّ تَعَالَى ُسُروٌر تُْدِخلُهُ َعلَى ُمْسِلٍم أََحبُّ النَّاِس إِلَى َّللاَّ

َحاَجٍة , أَْو تََكِشُف َعْنهُ ُكْربَةً , أَْو تَْقِضي َعْنهُ دَْينًا , أَْو تَْطُردُ َعْنهُ ُجوًعا , َوألَْن أَْمِشَي َمَع أَخِ ِفي 

ِدينَِة َشْهًراأََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَْن أَْعتَِكَف فِي َهذَا اْلَمْسِجِد َيْعنِي َمْسِجدَ اْلمَ   

“Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi 

manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain 

bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya atau 

menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk 

sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beri’tikaf di masjid ini (masjid Nabawi) selama 

sebulan penuh.” (HR. Thabrani). 

Jadi berdasarkan hadits diatas, silakan jawab pertanyaan saya berikut : 

1. Apakah Anda ingin menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi orang lain? 

2. Apakah Anda ingin membuat saudara muslim kita lebih bahagia? 

Foto diatas adalah saat kami dari komunitas MM melakukan peresmian sekolah tepian 

ke 8, kami punya impian membangun 1000 sekolah tepian dari hasil sedekah. 

Anak-anak disana bahagia sekali punya ruang kelas yang lebih layak untuk mereka 

belajar. 

3. Apakah Anda ingin mengangkat kesusahan orang lain, membayarkan hutang saudara 

kita bahkan menghilangkan laparnya? 

Jika jawaban dari semua pertanyaan itu adalah “YA” maka dengan berbisnis, Insya Allah Anda 

bisa melakukan semua kebaikan itu.  

Kita tentu tahu bagaimana keutamaan beribadah di Masjid Nabawi, setiap muslim pasti 

menginginkan beribadah di masjid ini, karena pahalanya seribu kali dibanding masjid-masjid 

lainnya. 



 

Namun ternyata ada yang lebih besar pahalanya dari beribadah di masjid Nabawi. Bahkan 

lebih utama dari i’tikaf satu bulan penuh di dalamnya. Yaitu ikut berperan dalam 

membahagiakan orang lain dengan membebaskan dari beban hidup yang dipikulnya. 

Luruskan niat, manfaatkan semua keistimewaan dan kekuatan kita sebagai wanita untuk 

meraih ridho Allah. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan lewat berbisnis dengan komunitas 

MM yang mempunyai visi misi untuk menang dunia akhirat. Salam hormat untuk semua 

pembaca E-book ini, bukanlah sebuah kebetulan Anda bisa membacanya. Mungkin itu adalah 

salah satu cara Allah, memberikan petunjuk untuk solusi dari permasalahan yang sedang Anda 

hadapi sekarang. Semoga bermanfaat dan jangan biarkan Anda sendiri yang mendapatkan 

manfaat dari E-book ini.  

Salam Dari Keluarga Pejuang Agama Allah! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TENTANG PENULIS 

 

RIZKI NURUL AZIMAH 

Adalah seorang  mantan karyawan disebuah 

perusahaan swasta selama lebih dari 10 tahun, 

sekaligus ibu rumah tangga dengan 2 orang anak.  

Kini ia  fokus menjadi Entrepreneur dan Business 

Leader disebuah komunitas bisnis bernama MM 

(Mencetak Miliarder). Sebuah komunitas bisnis 

online pertama dengan konsep Marketing With Love 

yang beranggotakan lebih dari 1000 orang.  

 

Rizki Nurul Azimah berani mengambil keputusan 

untuk keluar dari zona nyaman dari karyawan 

menjadi pengusaha. Karena ia yakin bahwa hidup 

adalah tentang pilihan, maka ia pilih yang 

mendekatkan dirinya dengan keluarga dan Allah SWT. 

Selama menjadi mitra dari komunitas MM ia sudah berhasil mencetak pengusaha. Beberapa 

prestasinya yaitu 

 Reward Logam Mulia 3x 

 The Best ITP pada acara Milad MM ke 8 tahun 2021 

 

Selain aktivitas berjualan, komunitas MM mempunyai berbagai macam program kegiatan 

unggulan, diantaranya: 

1. TTDS (Tahajud, Tilawah, Duha, Sedekah) sebagai kurikulum wajib bagi setiap anggota 

komunitas MM 

2. Remind Dhuha, mengingatkan semua mitra untuk Dhuha setiap hari 

3. Sepasang Bidadari (meminta ridho dari orang tua dan pasangan) 

4. SJM (Sedekah Jum’at Mulia) kegiatan sedekah setiap hari Jum’at yang salah satu 

hasilnya untuk membangun sekolah tepian di Indonesia bersama ACT. Sudah 9 sekolah 

terbangun dari hasi program SJM 

5. GGS (Gerak-gerak Sehat) untuk mengingatkan anggotanya untuk rutin berolahraga 



 

6. Umroh Berjamaah (saat ini sudah lebih dari 300 anggota komunitas MM yang sudah 

umroh dan mengumrohkan) 

7. Kurban Berjamaah (lebih dari 1500 hewan kurban pada tahun 2021) 

8. Membagikan 11.800 makanan sehat lewat ACT 

 

 

MM menghantarkan anggotanya untuk terus meluaskan manfaat dengan berbisnis online. 

Berbagai macam pembinaan rutin diantaranya: 

 ATM (Acara Tahajud MM) tahajud 

di rumah masing-masing 

dilanjutkan pembinaan jam 3 pagi 

 MBA (MM Campus For Business 

Agent) Pembinaan untuk mitra 

baru 

 KOM (Kelas Online MM) kelas 

peluang usaha  

 Leadership Class (Pembinaan 

khusus Leader) 

 Business Coaching  

Dan program-program lainnya yang 

mengarahkan mitra untuk lebih 

memprioritaskan 3A. Allah dan Rasul-nya, 

anak dan keluarga, amal jariyah. Insya 

Allah bersama MM bisa menang dunia akhirat! 

Untuk mendapatkan tips seputar bisnis silakan follow media sosialnya . Untuk Anda yang 

membutuhkan informasi selengkapnya tentang cara bergabung dibisnis yang ia jalankan 

bersama komunitas MM, silakan hubungi kontak WA 0896 0137 7415.  

 

“Tidak masalah kamu terlambat memulai sebuah perubahan. Yang salah adalah ketika 

kamu tidak berani mengambil keputusan untuk mencoba sesuatu hal yang baru” Rizki Nurul 

Azimah 


