


Landasan Pemikiran (1)

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah 

tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan 

selalu berbuat dosa.”

(QS. Al Baqarah: 276)



Landasan Pemikiran (2)

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka 
berilah tangguh sampai dia berkelapang. Dan menyedekahkan 
(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu 

mengetahui.”

(QS. Al Baqarah: 280)



Landasan Pemikiran (3)

“Barang siapa memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam 
kesulitan, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, dia akan dinilai 

telah bersedekah. Jika utangnya belum bisa dilunasi lagi, lalu dia masih 
memberikan tenggang waktu setelah jatuh tempo, maka setiap harinya dia 

akan dinilai telah bersedekah dua kali lipat nilai piutangnya.”

HR. Ahmad, Abu Ya’la, Ibnu Majah, Ath Thobroniy, Al Hakim, Al 
Baihaqi. Syaikh Al Albani dalam As Silsilah Ash Shohihah no. 86 

mengatakan bahwa hadits ini shohih



Visi
Mewujudkan musnahnya riba dan 
suburnya sedekah melalui peningkatan 
kecerdasan otak di dada umat



Misi 
1. Terwujudnya kesadaran tentang 

bahayanya riba dan pentingnya 
sedekah dalam kehidupan 

2. Terwujudnya Pinjaman Tanpa Bunga 
sebagai pilihan masyarakat meminjam 
uang

3. Terwujudnya Bank Islam berbasis 
wakaf berskala Internasional



Program Bang Read1

03 

01 02 

Pinjaman 
Tanpa Bunga

(PINTAB)
Pinjaman
Usaha Syariah 
(PINUS)

Sedekah 
Gotong Royong 
(SEGORO)



Pinjaman Tanpa Bunga (PINTAB)

1. Pinjaman Tanpa Bunga (PINTAB) diberikan untuk keperluan non usaha

2. Pinjaman ini diberikan kepada guru, tenaga kesehatan, ojek online, taksi 
online, petani, dan karyawan swasta 

3. Orang yang bisa mendapat PINTAB adalah yang sudah mengikuti 
pelatihan Suprarasional dan memenuhi syarat yang dibuat oleh Bang 
Read1



Pinjaman Usaha Syariah (PINUS)

1. Pinjaman Usaha Syariah (PINUS) adalah 
pinjaman uang kepada perseorangan
atau Lembaga/UMKM untuk 
mengembangkan usahanya

2. Pinjaman bisa berupa murabahah (jual
beli), mudharabah, musyarakah, ijarah wa 
iqtina (sewa dengan perubahan
kepemilikan), mutanaqishah (capital 
sharing/join modal)



Sedekah Gotong Royong (SEGORO)

1. Sedekah Gotong Royong (SEGORO) 
berfungsi untuk menolong peminjam 
yang meninggal dunia yang belum 
melunasi hutangnya kepada Bang 
Read1

2. Dana SEGORO digunakan untuk 
melunasi PINTAB dari peminjam yang 
meninggal dunia



Kelebihan Program Bang Read1

1. Bebas Riba

2. Jika peminjam PINTAB meninggal dunia maka PINTAB dianggap lunas

3. Menambah pahala karena bisa menolong orang lain

4. Mendapat pembinaan mencerdaskan otak di dada



Sumber Dana Bang Read1

1. Perusahaan milik Raden Ridwan Hasan Saputra

2. Anggota Jaringan Suprarasional yang bersedekah dan berwakaf uang 
ke Bang Read1

3. Anggota masyarakat yang sudah mengikuti pelatihan Suprarasional 
dan mau berwakaf uang ke Bang Read1

4. Setiap orang yang berwakaf uang di Bang Read1 akan mendapatkan 
sertifikat wakaf. Jika akad yang dilakukan adalah wakaf uang 
sementara, sertifikat wakaf ini digunakan untuk mengambil kembali 
uang wakaf saat jangka waktu wakafnya sudah selesai



Syarat Mengikuti Program Bang Read1

1. Mengikuti pelatihan Suprarasional

2. Persyaratan lengkapnya akan disampaikan saat mengikuti 
pelatihan



Semoga Informasi ini Bermanfaat

Terima Kasih


