
PT. BISMILLAH HIJRAH BERSAMA

Pengantar
Property Syariah Hijrah Land menspesialisasikan usaha property berdasarkan prinsip Syariah
yang bertujuan untuk menjadi penyedia property dengan akad murni Syariah menghindari
semua skema Ribawi . Berorientasi pada keterbukaan dan kejujuran, serta meniadakan
unsur unsur Gharar dalam setiap Akad.

Visi
Memberi solusi dan jalan keluar untuk umat yang ingin memiliki properti, pendidikan,
keuangan dan aktifitas lainya yang bebas dari segala unsur riba dan akad bathil di era
keterbukaan informasi dan dahsyatnya pengaruh ribawi saat ini.

Misi
1. Mewujudkan Kawasan Islami yang Modern. Membantu umat dalam kepemilikan

properti secara Syar’i, berkomitmen untuk memfasilitasi dan mengajak seluruh
penghuni untuk bersama sama membentuk kawasan dan lingkungan yang Islami,
tersedianya sarana prasarana serta fasilitas yang mendukung tumbuh kembangnya
keilmuan yang berwawasan Islam dan Generasi Rabbani yang kuat. Lingkungan yang
baik akan tumbuh Generasi yang baik.

2. Memaksimalkan pilar-pilar ekonomi umat. Berikhtiar secara maksimal dalam
menentukan target dengan profesional dan proporsional

3. Menumbuhkan organisasi bisnis, networking dan memberi kesempatan setiap penghuni
untuk berkarya sesuai keahlian dan komunitas positif yang dimiliki.

4. Makmur dan saling bersinergy menuju Umat Muslim yang Kuat menuju Rahmatan
Alamin.

5. Mewujudkan “THE HOME OF MOSLEM ENTEPRENEUR” dengan :
• Memfasilitasi
• Pendampingan
• Konsultasi
Hingga lahirnya Pengusaha-pengusaha Muslim yang kuat.

Produk
 Properti Syariah
 Koperasi Syariah
 Lembaga Pendidikan Syariah
 Management dan Agen Marketing Syariah

Keunggulan Produk
Tanpa Bunga
Tanpa Riba
Tanpa Denda
Tanpa Sita
Tanpa BI Cheqing
Memberi kemudahan umat untuk memiliki rumah

Proyek Saat Ini
Perumahan Hijrah Land Mojokerto





Type : Mubarok (36/72)



Type : Rawda (40/77)



Type : Grand Azka (45/60 - 2 lantai)



ROW Jalan
ROW 7 meter
ROW 8 meter
ROW 12 meter
Penggunaan ROW untuk berm jalan, badan jalan, saluran dan jalur utilitas

Saluran
 Saluran air pembuangan dari rumah tangga dialirkan ke Resapan sebelum dialirkan ke

saluran lingkungan
 Saluran lingkungan primer dan sekunder
 Saluran lingkungan lebih untuk melancarkan aliran air hujan
 Saluran terbuka dan tertutup

Jalan
 Penggunaan paving stone dengan ketebalan dan kekuatan yang menyesuaikan dengan

kondisi dan letak jalan
 Paving K 275 dan K 300 tebal min 6 cm
 Penggunaan Kansteen jalan sebagai pembatas badan jalan dengan berm




