


Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan 

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat 
berat siksaan-Nya.

(Q.S Al-Maidah: 2)

Landasan Pemikiran (1)



Landasan Pemikiran (2)

Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam bersabda,

“Barang siapa meringankan sebuah kesusahan (kesedihan) seorang mukmin 
di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barang 

siapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan 
memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup ‘aib 

seseorang, Allah pun akan menutupi ‘aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan 
senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut menolong 

saudaranya.”

(HR. Muslim no. 2699)



Landasan Pemikiran (3)

“Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak 
bermanfaat dan berguna bagi manusia yang lain. Sedangkan perbuatan yang 

paling dicintai Allah adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain 
atau menghapus kesusahan orang lain, atau melunasi utang orang yang 
tidak mampu untuk membayarnya, atau memberi makan kepada mereka 
yang sedang kelaparan dan jika seseorang itu berjalan untuk menolong 
orang yang sedang kesusahan itu lebih aku sukai daripada beri’tikaf di 

masjidku ini selama satu bulan.”

(HR. Thabrani)



VISI
Terwujudnya sistem ekonomi
global yang dilandasi 
semangat tolong menolong



MISI
1. Mewujudkan produk properti 

yang harganya terjangkau umat 
manusia

2. Mewujudkan bisnis yang 
memenuhi semua barang yang 
dibutuhkan manusia

3. Mewujudkan bisnis yang 
memenuhi jasa yang 
dibutuhkan manusia

4. Mewujudkan perusahaan 
raksasa multinasional yang 
menguasai hajat hidup umat 
manusia



Program Read1 Group

Toko Sagala Aya

Jasa Sagala Rupa Perusahaan 
Distribusi Energi 

Suprarasional

Properti



1. Properti

1. Membeli ruko atau 
membangun ruko kemudian
menjual ke berbagai
perusahaan atau Lembaga 
Pendidikan secara cash atau 
kredit

2. Membeli atau membangun
rumah kemudian menjual
ke berbagai kalangan secara
cash atau kredit



2. Toko Sagala Aya (TOSAYA)

1. Menjual segala barang 
yang ada di dunia

2. Bekerja sama dengan 
pabrik-pabrik besar

3. Bekerja sama dengan 
warung-warung kecil di 
seluruh dunia



3. Jasa Sagala Rupa

1. Melayani segala macam jasa yang 
dibutuhkan manusia

2. Bekerja sama dengan perusahaan-
perusahaan besar

3. Bekerja sama dengan setiap orang di 
seluruh dunia



4. Lembaga Distribusi 
Energi Suprarasional

1. Lembaga ini berperan memakmurkan masjid-
masjid agar masjid-masjid bisa menghasilkan 
energi Suprarasional yang besar

2. Lembaga ini mendorong adanya transfer energi 
Suprarasional yang merata di seluruh dunia, agar 
bumi bisa lebih nyaman untuk ditempati

3. Lembaga ini mengajak manusia untuk lebih 
banyak mengumpulkan energi Suprarasional 
daripada uang dan menjadikan energi 
Suprarasional sebagai alat tukar bukan uang



Proses Mewujudkan Program 
Read1 Group

1. Memperbesar dan memperkuat Jaringan 
Suprarasional

2. Membangun investasi besar di bidang properti

3. Membangun wadah untuk bertransaksi bagi 
pemilik produk dan pemilik jasa melalui 
teknologi big data

4. Read1 Group berperan menentukan harga 
modal + keuntungan seikhlasnya untuk harga 
produk yang dijual dan biaya seikhlasnya untuk 
jasa yang diberikan serta makelar 0% ketika 
menjadi penghubung

5. Sosialisasi tentang cara menghasilkan dan 
memanfaat energi Suprarasional



Semoga Informasi ini Bermanfaat

Terima Kasih


