


Firdaus Memorial Park (FMP) adalah pemakaman
muslim Berbasis wakaf, yang asri, ramah lingkungan
dan sesuai dengan konsep syariah.



JAWABAN BAGI MEREKA YANG MENCARI TEMPAT 
PERSINGGAHAN TERAKHIR SEKALIGUS TABUNGAN 

FMP menjadi solusi bagi mahal dan terbatasnya lahan makam di 
perkotaan, terutama untuk masyarakat membutuhkan. Di sini, setiap
pewakaf mendapat manfaat berupa lahan pemakaman untuk
dirinya sendiri dan juga untuk dhuafa. Insya Allah, bersama-sama
kita tebar maslahat wakaf, dan Menghindari jual-beli makam.



APA YANG DITAWARKAN PROGRAM FMP?

1. Persinggahan terakhir yang asri, nyaman, dan
sesuai Syariah.

2. Kesempatan mengalirkan kebaikan tak terputus
meski meninggal melalui program wakaf 9 in 1



Konsep Pemakaman
Firdaus Memorial Park

Asri
FMP adalah lahan yang indah dan
enak dipandang mata. Konsep
pemakaman muslim ini jauh dari
kesan kumuh dan menyeramkan.



Konsep Pemakaman
Firdaus Memorial Park

Nyaman
Suasananya yang tenang dan
tentram, insya Allah membuat khusyu
dan nyaman siapapun yang 
berziarah.



Konsep Pemakaman
Firdaus Memorial Park

Sesuai Syariah
Sesuai tuntunan Rasulullah SAW, di 
antaranya: larangan mendirikan
bangunan di atasnya, mencegah
peziarah melaksanakan ibadah di 
atasnya, dan menginjak makam.



Konsep Pemakaman
Firdaus Memorial Park

Ramah Lingkungan
Sesuai tuntunan Rasulullah SAW, di 
antaranya: larangan mendirikan
bangunan di atasnya, mencegah
peziarah melaksanakan ibadah di 
atasnya, dan menginjak makam.



BENEFIT JIKA BERWAKAF



9in1 Wakaf adalah Sebuah program wakaf in one 
package, yang kebaikannya dialirkan untuk program:

Wakaf Pemakaman Muslim Firdaus Memorial Park

Wakaf Rumah Sakit Ibu dan Anak RBC

Wakaf Masjid dan Pesantren Tahfizh Daarul Aulia

Wakaf Kuttab Al-Fatih - Sinergi Fondation

Wakaf Integrated Farm

Wakaf Pesantren Yatim

Wakaf Sumber Air (Sumur)

Wakaf Qard

Wakaf Produktif



Sebuah program pembebasan lahan
pemakaman yang asri, nyaman dan ramah
lingkungan, sesuai Syariah.

Sebuah institusi kesehatan yang 
memberikan pelayanan kesehatan secara
Cuma-cuma bagi dhuafa.

Sebuah program pesantren tahfizh yang 
menyiapkan generasi penghafal Al Quran.



Sebuah institusi pendidikan dasar gratis 
berkualitas untuk semua kalangan, berbasis Iman
dan Quran dengan mengedepankan adab
sebelum ilmu.

Program wakaf peternakan terintegrasi di 
Subang, Jawa Barat.

Sebuah program pesantren yang 
diperuntukkan bagi yatim dan dhuafa.



Program penyediaan sumber air bagi masyarakat
yang kesulitan memenuhi kebutuhan air di 
wilayah pelosok Indonesia dan wilayah konflik
seperti Gaza, Palestina.

Lembaga keuangan syariah
berbasis wakaf.

Program inisiasi pengelolaan dan pengembangan 
usaha wakaf di berbagai sektor halal yang 
berkesesuaian dengan Syariah. Profit dari hasil 
usaha wakaf produktif, akan menunjang seluruh 
operasional 8 program wakaf sosial lainnya.



SEBUAH AMALAN YANG JENIUS! 
BERWAKAF DI FIRDAUS MEMORIAL 
PARK, 1 KONTRIBUSI WAKAF, 
UNTUK 9 KEBAIKAN BAGI SESAMA

Mari raih persinggahan terakhir terbaik, 
yang asri, nyaman, dan sesuai Syariah, 
sekaligus alirkan kebaikan untuk
sesama dengan berwakaf.



081 321 200 100



Tabungan Wakaf
Untuk anda yang sangat ingin berpartisipasi untuk
program wakaf Firdaus Memorial Park yang 
merupakan bagian dari program 9in1 Wakaf, tetapi
terkendala dengan cara menunaikannya.

Kami berikan kemudahan dalam mengikuti
program wakaf tersebut dengan cara membuka
Tabungan Wakaf selama 1 (satu) tahun. Besaran
tabungan wakaf setiap bulannya diserahkan
kepada kemampuan pewakaf.

081 321 200 100



TESTIMONI





Jika seseorang meninggal dunia, maka
terputuslah amalannya kecuali tiga perkara
(yaitu): Sedekah Jariyah, ilmu yang 
dimanfaatkan, atau anak yang sholeh

(HR Muslim)



Hubungi Kami:

081 321 200 100


