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Perjalanann bisnisnya dimulai sejak kuliah. Kala itu ia menjadi delegasi Institut nPertanian Bogor
(IPB) dalam Musyawarah Nasional Ikatan Mahasiswa nTeknologi Pertanian Indonesia (MUNAS
IMTPI) di Bali. â€•Saya dimintai ntolong mahasiswa Universitas Udayana untuk membuatkan jaket
mahasiswa. nSaya hanya berniat membantu memesankan jaket mereka, namun setelah nselesai
mereka memberikan upah sebagai tanda terima kasih. Di situlah nmuncul semangat bisnis saya,â€•
kisah Dian Rangga Jaya, Alumnus Jurusan nTeknologi Pangan dan Gizi, Fakultas Teknologi
Pertanian, IPB. Dengan nbendera K-5sada Corp atau Kalimasada Corporation, Dian membuka
usaha nkonveksi. Mahasiswa di seluruh fakultas IPB pernah menjadi pelanggannya.n Melalui
usahanya itu Dian bisa membayar SPP dan uang kost secara nmandiri.

Alasan lain Dian berbisnis sejak kuliah adalah pengalaman npahit yang dialaminya. Pria yang aktif
di berbagai organisasi nkemahasiswaan ini pernah mengalami kerugian sangat besar pada
kegiatan nyang ia ketuai. â€œAkibat sponsor gagal bayar sebesar Rp 25 juta pada ntahun 2001,
saya harus menanggung dan melunasi hutang organisasi ntersebut. Sedangkan uang kiriman
orang tua hanya Rp 100 ribu tiap nbulannya,â€• lanjut pengusaha emas ini. Karena hutang inilah
Dian harus nberjibaku melakukan berbagai bisnis untuk melunasinya. Keadaan ntertekan, penuh
cobaan, dimarahi dosen dan teman-teman menjadi santapan nharian baginya. Beberapa bisnis
yang pernah dan sedang digeluti ndiantaranya: konveksi, percetakan, kuliner, konsultan, dan bidang
npendidikan.

Bisnis yang Dian tekuni membawa kelimpahan materi, namun ntidak membawa ketenangan hidup.
Dian merasa hidupnya hampa. Dian baru nmenyadai usahanya bercampur riba, gharar dan
aktivitas kezaliman. Hal nitu disadari Dian dan istri saat berguru ilmu muamalah dengan Dr.
nErwandi Tarmizi, MA, pakar Ilmu Muamalah yang baru pulang dari Arab nSaudi. â€œBerangkat
dari disitulah kami mendirikan Sekolah Muamalah nIndonesia. Kami dedikasikan sekolah ini untuk
para pengusaha yang nmerindukan Keberkahan dalam hidupnya. Insya Allooh kita bersama belajar
nbagaimana pengusaha bisa mendapatkan keberkahan, yaitu level diatas nkekayaan,â€• paparnya.
Sekolah ini didirikan untuk membuat sebuah nkomunitas pengusaha yang ingin menerapkan aturan
dan ekonomi Islam ndalam bisnisnya. Di Sekolah Muamalah Indonesia ini banyak para owner
ndan CEO perusahan yang belajar kembali tentang ilmu ekonomi islam. Salahn satu alumninya artis
Teuku Wisnu (Owner Strudell Malang). Selain itu, nDian juga membuka lembaga konsultan
bernama Syariah Wealth Management n(SWM), sebuah lembaga yang akan memberikan arahan
dan menjaga pebisnis ndalam mengelola harta secara Islami. (ris)

