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Merupakan sebuah penamaan perusahaan jasa di bawah PT Vindra Sushantco
Putra yang berpengalaman di bidang hukum bisnis dan ekonomi Islam dengan
layanan produk berupa Drafting Kontrak Syariah, Pendaftaran Hak Kekayaan
Inteletual (merek), Penyelesaian Kredit Bermasalah, Penyelesaian Piutang/Utang,
Mediasi, dan Audit Standar Bisnis Syariah.

DRAFTING KONTRAK SYARIAH
Dengan drafting kontrak yang sesuai dengan syariah, diharapkan bisnis atau usaha
yang dilakukan juga akan sesuai dengan syariah. Lalu Mengapa Harus Bisnis
Syariah?
Pertama, karena bisnis syariah adalah bisnis yang menjunjung tinggi hal-hal yang
mulia dan mengedepankan kejujuran, keadilan, jauh dari perkara tipu muslihat dan
kezaliman. Ini adalah hal-hal universal yang diinginkan oleh setiap manusia dalam
kehidupannya. Dan syariah telah memberikan seperangkat aturan yang lengkap
agar semua nilai-nilai mulia itu bisa direalisasikan.
Kedua, bagi setiap muslim bisnis sesuai syariah adalah kewajiban dari Allah
subhanahu wa ta’ala. Karena aktivitas bisnis merupakan ativitas perbuatan
manusia yang terkait dengan pengelolaan (tasharuf) terhadap harta benda yang
berhubungan dengan manusia lainnya. Sedangkan Allah subhanahu wa ta’ala
telah mewajibkan setiap muslim untuk selalu memperhatikan setiap perbuatannya
tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya aktivitas bisnis.
Ketiga, dengan berbisnis sesuai syariah maka hati akan menjadi tenang, kesuksesan
pun tidak sekedar karena faktor sunatullah bisnis saja seperti perencanaan yang
benar, skill bisnis yang baik dan sebagainya, namun juga karena akan selalu
mendapat pertolongan dari Allah subhanahu wa ta’ala.

KENAPA AKAD SYARIAH HARUS
PENGACARAMUSLIM.COM
1. Memberikan keberkahan dalam usaha yang dijalankan (sesuai syariah)
2. Terlindungi secara legal formal karena menyesuaikan dengan hukum yang
berlaku di Indonesia.
3. Dibuat oleh ahli hukum syariah bersertikat dan dibantu oleh konsultan master
ekonomi syariah.
4. Tidak ada batasan halaman, sehingga perjanjian akan lebih detail/spesik.
5. Biaya yang sangat terjangkau bila dibandingkan dengan value atau nilai dan
fasilitas yang didapat.
Beberapa klien yang menggunakan jasa PENGACARAMUSLIM.COM
1. Perjanjian Properti Bapak Fuza (Pengusaha Properti Pontianak)
2. Perjanjian Franchise Simply Fresh Laundry (Waralaba laundry kiloan pertama di
Indonesia)
3. Perjanjian Franchise Arfa barbershop (Waralaba potong rambut pria dengan
sekitar 60 outlet)
4. Perjanjian Endorser oleh-oleh Surabaya Patata (Bisnis oleh-oleh artis di Surabaya)
5. Perjanjian Franchise Kuch2Hotahu (Waralaba makanan)
6. Perjanjian Kerjasama Usaha Ayam Geprek Mbok Moro
7. Perjanjian Properti Bapak Andy (Pengusaha Properti Surabaya)
8. Perjanjian Pertambangan Pasir Bapak Nadvi (Pengusaha Tambang)
9. Perjanjian Kerjasama Warung Nenek (Bisnis Resto di Medan)
10. Perjanjian Kerjasama Gerai Hawa (Bisnis Busana Muslim Teuku Wisnu)
11. Perjanjian Kerjasama Woku-Woku (Bisnis Fashion Artis Online)
12. Perjanjian Endorser Salmat
13. Perjanjian Kerjasama Resto di Malang
14. Dan lain-lain.
Testimoni
FUZA AULIA BARISILA (CEO PROVEET)
“Ketika memulai suatu usaha salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan
adalah akad/kontrak. Kontrak tersebut harus kuat dan jelas secara hukum. Dan
yang paling utama tidak bertentangan dengan syariat.
Berakad dengan akad yang syari membuat hati tenang, bisnis berkah, dan pasti
ada solusi terbaik terhadap masalah yang ada, apapun itu.
Dengan adanya kantor hukum yang bisa membuat akad yang sesuai dengan
syariat, Alhamdulillah saya tidak perlu pusing lagi untuk menyesuaikan kontrak
yang ada agar sesuai syari karena telah dibantu oleh pengacaramuslim.com
Yang pertama di Indonesia yang membuat akad berlandaskan syariat.”

“
Solusi
Islami
”
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