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SEKILAS PANDANG
AT-TAYIBAH AL-MULTAZAM GROUP

KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah... Kita memuji-Nya,
memohon pertolongan dari-Nya, dan memohon
ampun kepada-Nya. Kami juga berlindung kepadaNya dari kejahatan diri kami dan keburukan amal
perbuatan kami. Barangsiapa diberi hidayah oleh
Allah maka dialah orang yang mendapat hidayah.
Dan barangsiapa dibiarkan sesat oleh Allah maka
dialah orang yang tersesat.
Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang
benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa
Muhammad adalah hamba dan utusan Allah.
Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah
kepada beliau.
Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang
tercurah kepada kita dan juga karunia-Nya. Terutama nikmat tau ik untuk mengikuti sunnah
Rasul-Nya dan para sahabat yang lebih dahulu
dalam meneladani sunnah beliau, dan para penerus
mereka yang mengajarkan sunnah ini dari generasi
ke generasi hingga akhir zaman.
Kami dari At Tayibah Al Multazam Group,
sebuah perusahaan yang berkonsisten melakukan
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pelayanan ibadah haji dan umroh, yang selama
ini mengikuti perjalanan dan dinamika dunia
pertravelan, yang subhaanallah akhir-akhir ini
menyaksikan bencana yang luar biasa. Baik yang
disebabkan oleh teknis maupun non teknis, yang
datang dari niat buruk sebagian oknum maupun
dari kejahilan para pelaku travel itu sendiri.
Sebagai pengusaha travel haji dan umroh,
tentu kami mengharapkan suatu iklim usaha
kondusif yang memberikan kemudahan, jaminan
keamanan, serta perasaan nyaman terhadap
seluruh kaum muslimin yang hendak melaksanakan
ibadah haji dan umroh. Iklim yang kondusif ini
sangat diharapkan baik oleh calon jemaah, biro
penyelenggara, maupun instansi terkait seperti
Kementrian Agama.
Alhamdulillah, atas nikmat dan tau ik dari
Allah subhanahu wa ta’ala, kami menemukan
suatu skema pembayaran yang kami sebut dengan
Tahapan Haji & Umroh Berencana. Harapan kami,
dengan program ini, seluruh kaum muslimin
dapat dengan mudah, aman, dan nyaman dalam
melaksanakan ibadah umroh.
Semoga Allah subhanahu wa ta’ala memberkati
usaha ini dan senantiasa membimbing langkah kita
semua untuk berta’awun ‘alal birri wat taqwa demi
12

menggapai keridhaan dan Jannah-Nya. Aamiin.
Jakarta, Rabi’ul Awwal 1440 H
Rizky Sembada, ME
CEO Al Multazam Group
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SAMBUTAN
KETUA DEWAN PENASEHAT

،إن اﺤﻟﻤﺪ ﷲ ﺤﻧﻤﺪه وﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ وﻧﺴﺘﻐﻔﺮه وﻧﺴﺘﻬﺪﻳﻪ

 ﻣﻦ،وﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺮﺷور أﻧﻔﺴﻨﺎ وﺳﻴﺌﺎت أﻋﻤﺎﺠﺎ
.  وﻣﻦ ﻳﻀﻠﻞ ﻓﻼ ﻫﺎدي، ﻳﻬﺪه اﷲ ﻓﻼ ﻣﻀﻞ

 وأﺷﻬﺪ أن، أﺷﻬﺪ أﻻ ﻪﻟ إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺮﺷﻳﻚ
 ﺻﻰﻠ اﷲ،ﺤﻣﻤﺪا ﻋﺒﺪه ورﺳﻮ ﻻ ﻧﻲﺒ وﻻ رﺳﻮل ﺑﻌﺪه

ﻋﻠﻴﻪ وﺒﻟ آ وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ ﺳﺎر ﺒﻟ ﻧﻬﺠﻪ إﻰﻟ ﻳﻮم
 أﻣﺎ ﺑﻌﺪ،ا ﻳﻦ

Sebagai seorang mukmin, kami yakin sepenuhnya bahwa syariat Allah adalah yang terbaik
bagi umat manusia. Terbaik bukan hanya dalam
hal ibadah untuk kepentingan akhirat, namun juga
meliputi sisi muamalah dan kemaslahatan dunia
pada umumnya.
Jika kita perhatikan dengan obyektif, banyaknya
kasus penipuan jemaah haji dan umroh yang kita
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saksikan akhir-akhir ini, sering kali disebabkan
oleh kelalaian pihak-pihak terkait, baik dari
ka langan masyarakat maupun biro travel itu
sendiri. Banyak diantara biro travel tersebut
yang mengabaikan rambu-rambu syariat dalam
berbisnis, seperti tidak memiliki izin resmi dari
pemerintah, menjual sesuatu (paket umroh)
sebelum memiliki komponen-komponennya,
menerapkan sistem MLM dan skema Ponzi dalam
menjual paket umroh, maupun penggunaan visa
yang tidak tepat untuk haji dan umroh.
Berbagai pelanggaran terhadap syariat tadi jelas
menimbulkan bencana, karena setiap perbuatan
maksiat pasti memiliki akibat buruk yang cepat
maupun lambat pasti akan dirasakan.
Oleh karena itu, kami merasa bahagia sekali
selaku dewan penasehat di Al Multazam Group,
karena dapat turut serta secara langsung dalam
mengarahkan, mengoreksi, dan memantau aktivitas
perusahaan ini agar senantiasa sesuai syariat.
Alhamdulillah, melalui diskusi yang intens
antara CEO Al Multazam Group dengan para
asatidzah dan pakar syariat; kami akhirnya
berhasil merumuskan sebuah skema pembayaran
haji & umroh yang sangat sesuai dengan konsep
utama syariat, yaitu bagaimana mendatangkan
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kemaslahatan atau memperbanyaknya; sekaligus
bagaimana mencegah kemudharatan atau
menguranginya.
Skema ini memberikan sejumlah kemaslahatan
bagi jamaah, seperti terjaminnya uang mereka
sekaligus memberi kemudahan bagi mereka untuk
mewujudkan impian berkunjung ke Baitullah.
Skema ini juga memberikan kemaslahatan bagi
pihak travel karena mereka tak perlu khawatir
adanya jemaah yang sudah berangkat namun
belum lunas sekaligus menaikkan kepercayaan
masyarakat terhadap travel-travel yang jujur dan
amanah, sebab kenyataannya mereka juga terkena
imbas dari penipuan travel-travel besar yang
terungkap akhir-akhir ini.
Di samping itu, skema yang kami rumuskan
ini dapat mencegah terjadinya penipuan atau
kecurangan pihak travel dalam menggunakan dana
jemaah untuk kepentingan pribadi pemilik travel.
Bahkan, bukan hanya pihak travel maupun
jemaah yang merasakan manfaatnya, namun
Kementrian Agama dan Kepolisian pun juga lebih
nyaman. Sebab bila sistem ini telah diterapkan
secara nasional, bisa dipastikan tidak akan ada
lagi kasus-kasus penipuan terhadap jemaah haji
maupun umroh. Sehingga jelaslah tugas Kementrian
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Agama selaku pengawas penyelenggaraan ibadah
umroh akan lebih ringan. Kepolisian juga jelas
diuntungkan karena tidak perlu lagi menangani
kasus-kasus penipuan yang menelan korban
ratusan ribu jemaah.
Semoga komitmen kami untuk tetap berpegang
dengan syariat ini diberkati oleh Allah dan dapat
memberi solusi terbaik bagi kaum muslimin di
tanah air.
Wabillaahit tau iq.
Jakarta, Rabi’ul Awwal 1440 H

Dr. Sofyan Fuad Baswedan, Lc, M.A.
Ketua Dewan Penasehat Al Multazam

18

MOTO PERUSAHAAN
Syi’ar, Dakwah, dan Ma’isyah
Syi’ar artinya bahwa ibadah haji dan umroh
merupakan salah satu ciri khas ajaran Islam
yang membedakannya dari ajaran agama lainnya
di seluruh penjuru dunia. Dalam hal ini, kami
termotivasi dan terinspirasi oleh irman Allah yang
artinya, ‘Barangsiapa mengagungkan syi’ar-syi’ar
Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan
hati.’ (QS. Al Hajj: 32)
Adapun dakwah artinya mengajak, karena
dalam menjalankan usaha ini, kami senantiasa
mengajak kaum muslimin untuk umroh dan mempromosikan ibadah umroh yang sesuai tuntunan
Rasulullah. Disamping itu, 50% dari keuntungan
dari bisnis ini kami alokasikan untuk kepentingan
dakwah.
Sedangkan Ma’isyah artinya penghidupan.
Karena dengan menjalankan bisnis ini, setiap pihak
yang bera iliasi dengan kami baik sebagai cabang,
agen, maupun konsorsium akan mendapatkan
penghasilan.
19

Istilah maisyah sengaja kami letakkan di akhir
karena rezeki telah dijamin oleh Allah subhanahu
wa ta’ala sehingga tidak perlu terlalu dipikirkan.
sedangkan syiar dan dakwah merupakan bagian dari
ibadah yang tidak lain adalah tujuan diciptakannya
manusia sehingga kami dahulukan.

20

DEWAN PENASEHAT
Salah satu keistimewaan At Tayibah Al
Multazam Group adalah adanya dewan penasehat
perusahaan, yang terdiri dari sejumlah asatidzah
dan ahli agama. Fungsi dewan penasehat ialah
memastikan bahwa produk-produk yang dijual oleh
At Tayibah Al Multazam Group telah sesuai dengan
aturan syariat.
Dewan penasehat juga bertindak sebagai penengah antara Kantor Pusat dengan mitra-mitranya
ketika terjadi perbedaan penafsiran terhadap poinpoin MoU kerjasama kemitraan. Selain itu, dewan
penasehat juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan
sosial dan dakwah yang disponsori oleh At Tayibah
Al Multazam Group.
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KRONOLOGI SISTEM TAHAPAN HAJI & UMROH
BERENCANA
Sejak lebih dari lima tahun silam, kami telah
memikirkan bagaimana cara memudahkan kaum
muslimin untuk menunaikan ibadah Umroh dengan
aman, nyaman, dan sesuai tuntunan (Sunnah).
Tantangan yang kami hadapi saat itu adalah banyaknya travel-travel umroh yang menawarkan paket
umroh dengan biaya sangat murah bahkan tidak
masuk akal, atau dengan cara-cara yang tidak sesuai
syariah. Akibatnya, ribuan bahkan ratusan ribu
umat Islam tergiur mendaftar pada travel-travel
tersebut. Sebagian memang berangkat, akan tetapi
banyak di antara mereka yang kemudian menjadi
korban.
Seiring dengan terungkapnya kasus-kasus
penipuan akibat ketidakamanahan sejumlah travel
umroh sejak tahun 2013 lalu, kepercayaan umat
terhadap travel-travel travel umroh menurun
drastis. Maka kami berpikir keras bagaimana melakukan pencegahan terhadap musibah serupa. Kami
rajin menggelar seminar-seminar di tingkat lokal,
daerah, maupun nasional, dengan menggandeng
22

instansi pemerintah terkait dari kalangan Polri
maupun Kementerian Agama. Bahkan tidak jarang
pula kami mengundang perwakilan dari TNI
maupun ormas ormas dengan harapan mereka
dapat membantu kami dalam mengedukasi kaum
muslimin secara lebih luas.
Edukasi yang kami berikan meliputi perhitungan realistis biaya umroh sekaligus teknis keberangkatan mulai dari bagaimana cara mendapatkan
tiket, proses mengurus visa, dan jaminan keamanan
bahwasannya jamaah benar-benar mendapatkan
hotel serta seluruh akomodasi selamat di tanah suci.
Kami juga mengedukasi agar kaum muslimin
tidak terjebak dalam propaganda umroh murah,
umroh dengan sistem MLM, skema Ponzi, atau
semisalnya, yang menyebabkan sejumlah ketidakpastian. Ketidakpastian disini meliputi tentang
jadwal keberangkatan, status kehalalan pembiayaan
umroh itu sendiri, maupun ketidakpastian akomodasi selama di tanah suci.
Hal itu terbukti dengan banyaknya fakta yang
kita temukan di lapangan terkait jemaah yang gagal
berangkat maupun jemaah yang sudah berangkat
namun terlantar di Arab Saudi. Banyak diantara
mereka yang tidak mendapatkan hotel, diusir dari
hotel, dan bahkan ada yang tidak mendapatkan
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tiket pulang. Tentunya ini merupakan beban moril
bagi kami sesama kaum muslimin dan juga bagi
pemerintah.
Kendatipun kami telah melakukan pencegahan
melalui seminar-seminar, akan tetapi karena
keterbatasan media massa maupun jejaring sosial
yang mengekspos acara-acara kami, ditambah
dengan luasnya wilayah yang harus kami edukasi
dan juga masifnya oknum-oknum Travel yang
mempromosikan paket paket umroh yang penuh
risiko; akhirnya langkah kami ini belum membuahkan hasil yang signi ikan.
Mulai tahun 2015 terungkaplah sejumlah
oknum travel yang gagal memberangkatkan
jamaahnya. Jumlah mereka yang gagal berangkat
sangat variatif mulai dari puluhan, ratusan, ribuan,
puluhan ribu bahkan ada yang ratusan ribu. Kenyataan ini jelas sangat memukul perasaan kami
sebagai sesama muslim, sekaligus menjadi musibah
yang sangat meresahkan kaum muslimin secara
umum, di samping juga sangat menyibukkan
pemerintah.
Walaupun pemerintah telah melakukan langkah-langkah nyata dengan memroses hukum para
pemilik travel umroh bermasalah tersebut, akan
tetapi ini belum menyelesaikan masalah, karena
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tetap saja uang yang dibayarkan oleh jemaah yang
gagal berangkat tidak dapat kembali. Kemudian,
apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan
memberlakukan Peraturan Menteri Agama nomor
8 tahun 2018 kami nilai ada baiknya karena membantu menutup celah bagi travel-travel yang tidak
berizin untuk beroperasi, sekaligus melarang travel
resmi untuk bekerjasama dengan yang tidak berizin.
Akan tetapi, ini pun masih kami anggap kurang
efektif dalam mencegah terjadinya kasus-kasus
serupa. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa
sepanjang tahun 2017-2018 ini, justru travel-travel
raksasa berizin resmi-lah yang bermasalah hingga
menyebabkan gagal berangkatnya ratusan ribu
jamaah.
Oleh karena itu, kami berpikir keras bagaimana
menciptakan sistem pendaftaran dan pembiayaan
ibadah haji dan umroh yang aman, syar’i, dan
nyaman; baik bagi kami selaku biro haji dan umroh
maupun bagi calon jemaah sekaligus bagi pemerintah.
Setelah melalui kajian berkali-kali yang melibatkan direktur perusahaan dan sejumlah pakar
syariah di dewan penasehat perusahaan, akhirnya
kami menemukan sistem tabungan yang kami
namakan dengan Tahapan Haji & Umroh Berencana
(THUB) At Tayibah Al Multazam Group.
25

Harapan kami, sistem Tahapan Haji & Umroh
Berencana At Tayibah Al Multazam Group ini dapat
membantu program pemerintah dalam mengawasi
dan menyelenggarakan ibadah haji dan umrah
dengan mudah, aman, dan juga nyaman insya Allah.
Selain itu, tujuan utama kami adalah membantu
kaum muslimin untuk dapat dengan mudah
menuju ke Baitullah tanpa adanya halangan dan
kendala, seperti karena ketidakmampuan mereka
dan kekhawatiran mereka tentang ketidakamanan
ataupun ketidakamanahan travel yang akan mereka
pilih.
Berhubung hal ini tidak mampu kami kerjakan
sendiri, maka kami perlu menggandeng suatu
instansi yang tentunya berkompeten dalam hal
tersebut. Yang kami maksudkan disini hal ini adalah
bagaimana suatu lembaga bisa membantu memberikan jaminan keamanan terhadap pembayaranpembayaran yang diberikan oleh calon jamaah
umroh maupun haji, dan hal ini hanya dapat terealisasi ketika kita bekerja sama dengan bank.
Hanya saja, kendala kemudian muncul tentang
sistem bank yang tidak bisa mengakomodasi permintaan kami. Maka kami pun mencari terobosanterobosan bagaimana caranya sistem yang kami
inginkan dapat terealisasi dan dapat diterima oleh
26

bank, sehingga apa yang kami harapkan tentang
pelayanan serta pelaksanaan ibadah haji dan umroh
bisa terealisasi dengan baik.
Alhamdulillah, atas izin Allah kami diberikan suatu kemudahan sehingga berhasil mengga bungkan sistem yang kami gagas dan bisa
diadaptasi oleh sistem perbankan. Hanya saja, dari
sekian kali meeting yang kami lakukan dengan
berbagai bank syariah di Indonesia, baru dengan
Bank Muamalat-lah kami dapat bersinergi dalam
mengaplikasikan sistem kami tersebut.
Kami optimis sekaligus berharap bahwa sistem
ini mendapat dukungan dari Pemerintah yang
dalam hal ini adalah Kemenag. Karena jelas sekali
bahwa sistem ini adalah satu-satunya yang paling
aman dalam pembayaran haji dan umroh insya
Allah.
Ini bukanlah klaim sepihak yang tanpa bukti,
namun memang demikianlah faktanya. Sistem yang
kami temukan ini telah berhasil menutup semua
celah yang mungkin dimanfaatkan oleh pihak travel
maupun calon jemaah untuk berbuat tidak amanah.
Lebih dari itu, kami mengharapkan bahwa di
kemudian hari nanti, mekanisme pembayaran biaya
umrah dan haji --terutama haji plus-- semuanya
memakai pola dan sistem yang kami temukan demi
27

keamanan, kenyamanan, serta jaminan terhadap
calon jamaah umroh maupun haji yang telah
bertekad kuat dan melakukan pembayaran demi
mewujudkan cita-cita mereka.
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PENUTUP
Semoga Allah subhanahu wa ta’ala mengabulkan
semua harapan dan cita-cita ini, memberkati setiap
langkah kita semua dalam melayani tamu-tamu
Allah dan mencatatnya dalam timbangan amal
shalih kita semua di akhirat kelak.
Mekkah, Rabi’ul Awwal 1440 H

Rizky Sembada, ME
CEO At Tayibah Al Multazam Group
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PENDAHULUAN
Untuk memudahkan kaum muslimin dalam
menunaikan ibadah haji mapun umroh dengan
aman dan nyaman, kami di At Tayibah Al Multazam
Group meluncurkan produk unggulan yang kami
namai dengan Tahapan Haji & Umroh Berencana.
Sengaja kami menyebutnya dengan istilah
‘tahapan’ bukan tabungan, karena skema yang
kami gagas ini selain dapat digunakan oleh mereka
yang harus menabung terlebih dahulu untuk
melunasi biaya haji/umrohnya, ia juga dapat
dinikmati oleh mereka yang telah memiliki biaya
haji/umroh namun khawatir gagal berangkat
dan menjadi korban penipuan travel yang tidak
bertanggungjawab.
Dengan mengikuti skema THUB kami, dijamin
setiap jemaah akan merasa aman, nyaman, serta
dimudahkan dalam mengangsur maupun menyetorkan biaya haji dan umrohnya kepada perusahaan
kami.
Sedangkan istilah ‘berencana’ sengaja kami
semat-kan, karena pada dasarnya program ini
ditujukan bagi mereka yang benar-benar meren35

canakan perjalanan suci mereka ke Baitullah untuk
menunaikan haji maupun umroh. ‘Berencana’ juga
memiliki pengertian bahwa peserta harus siap
mengikuti program ini sesuai dengan mekanisme
yang direncanakan oleh perusahaan.

Jenis Tahapan
Secara garis besar, kami memiliki dua macam
tahapan, yaitu Tahapan Berjangka dan Tahapan
Reguler.
Tahapan Berjangka adalah sistem pembiayaan
ibadah Haji atau Umroh yang jangka waktunya
ditentukan terlebih dahulu di awal, dengan besar
angsuran yang disesuaikan dengan jenis paket
maupun jangka waktunya.
Sedangkan Tahapan Reguler adalah sistem
pembiayaan ibadah Haji atau Umroh yang tidak
ditentukan jangka waktunya. Tahapan Reguler ini
merupakan solusi aman bagi calon jemaah yang
telah memiliki sejumlah uang untuk biaya haji
maupun umroh dan tidak bermaksud menabung.
Sistem ini merupakan solusi jitu bagi mereka yang
ingin segera berangkat namun tak ingin uangnya
hilang karena disetorkan ke biro travel yang tidak
amanah sehingga ia gagal berangkat.
Dengan program Tahapan Reguler ini, calon
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jemaah dapat memilih paket-paket umroh reguler
yang ditawarkan oleh At Tayibah Al Multazam
Group setiap bulannya. Ada syarat dan ketentuan
khusus bagi yang ingin mengikuti program ini.
Biaya pendaftaran yang ditetapkan untuk Tahapan
Berjangka tidak sama dengan biaya pendaftaran
untuk Tahapan Reguler.
Berikut ini adalah penjelasan terkait tahapan
umroh jenis pertama yang akan diikuti dengan
tahapan umroh jenis kedua dalam booklet berikutnya.
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TAHAPAN UMROH BERJANGKA
Definisi
Tahapan Umroh Berjangka adalah sebuah
skema pembayaran biaya umroh dengan jangka
waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Yang kami
uraikan disini adalah skema standar berjangka 3
(tiga) tahun.

Syarat Mengikuti Program
1. Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran program. Formulir disediakan oleh
Kantor Pusat maupun cabang resmi At Tayibah
Al Multazam Group dan juga Kantor Bank
Muamalat di seluruh Indonesia.
2. Sehat jasmani dan rohani sebelum mendaftar
maupun menjelang keberangkatan dengan
menunjukkan medical check up.
3. Laki-laki atau wanita yang beragama Islam dan
berakal sehat.
4. Warga Negara Indonesia.
5. Sanggup dan ikhlas dalam mengikuti program
ini.
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6. Membayar biaya pendaftaran dengan rincian
terlampir. Biaya tersebut harus disetorkan ke
pihak Bank Muamalat.
7. Agen At Tayibah Al Multazam Group yang belum
pernah umroh bersama At Tayibah Al Multazam
Group, tidak dapat menjual paket umroh THUBnya kepada orang lain walaupun telah lunas.
8. Khusus bagi muslimah yang usianya di
bawah 45 tahun saat hendak berangkat,
dipersyaratkan didampingi oleh suami atau
mahramnya sebagai ketentuan mendapatkan
visa umroh dari Kedubes Arab Saudi.
9. Melunasi biaya pendaftaran dan administrasi
sesuai paket yang dipilih peserta.

Mekanisme Pendaftaran
Setiap peserta dapat mendaftarkan dirinya
baik secara langsung ke kantor Bank Muamalat
atau melalui Kantor Pusat maupun Kantor Cabang
At Tayibah Al Multazam Group yang ada di
seluruh Indonesia. Peserta harus mengisi formulir
pendaftaran dan menandatanganinya kemudian
membayar biaya pendaftaran yang besarnya sesuai
dengan paket yang dipilih.
Setiap peserta tahapan akan mendapatkan
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dua rekening di Bank Muamalat, yaitu Rekening
Induk yang dapat diisi dan ditarik secara bebas
(dengan fasilitas SMS Banking, Mobile Banking, dan
ATM); dan Rekening Tahapan. Bagi peserta THUB
yang telah memiliki rekening tabungan di Bank
Muamalat, maka ia cukup membuka satu rekening
saja, yaitu rekening tahapan.
Biaya pendaftaran pertama-tama akan disetorkan seluruhnya ke Rekening Induk peserta.
Kemudian, peserta akan melakukan pemindahbukuan ke Rekening Perusahaan dengan besaran
tertentu sebagai biaya administrasi mengikuti
program ini. Nominal yang dipindahbukukan bersifat variatif sesuai dengan jenis program dan paket
yang dipilih.
Setelah itu, peserta melakukan pemindahbukuan
untuk kedua kalinya ke Rekening Tahapan (THUB)
peserta. Nominal yang dipindahbukukan juga
menyesuaikan jenis program dan paket yang dipilih.
Nominal ini merupakan saldo awal atau DP peserta.
Setiap peserta harus menyebutkan referal
(pihak yang mengajaknya untuk bergabung ke
program ini) saat pendaftaran. Referal yang
dimaksud terbagi menjadi tiga, yaitu: Kantor Pusat,
Peserta lain, dan Bank Muamalat.
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Tiap peserta program ini akan diberi nomor
identitas (ID THUB) oleh Bank Muamalat. Nomor
inilah yang harus dicantumkan oleh calon pendaftar
saat pendaftaran jika ia direkomendasikan oleh
peserta lain.
Pihak yang merekomendasikan akan mendapatkan fee dari perusahaan. Fee tersebut
akan ditransfer ke Rekening THUB pihak yang
merekomendasikan setelah peserta yang direkomendasikannya benar-benar menyetorkan biaya
pendaftaran. Besarnya fee yang diberikan menyesuaikan dengan jenis program dan paket yang
dipilih oleh pendaftar baru.
Tiap kantor cabang Bank Muamalat juga
memiliki nomor identitas tersendiri. Nomor inilah
yang harus dicantumkan oleh calon pendaftar
saat pendaftaran jika ia diajak oleh pihak Bank
Muamalat setempat.
Pendaftar yang tidak mencantumkan nomor
identitas referalnya saat pendaftaran, maka Kantor
Pusat At Tayibah Al Multazam lah yang dianggap
sebagai referalnya (yang merekomendasikannya).
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Jenis Paket Tahapan Umroh Berjangka


Paket Silver



Paket Gold



Paket Platinum

Biaya Pendaftaran dan Administrasi
Besar biaya pendaftaran pada dasarnya
bersifat leksibel sesuai kebijakan perusahaan.
Saat melakukan pendaftaran, peserta diharuskan
membayar biaya pendaftaran yang besarnya sesuai
dengan paket yang dipilih. Biaya pendaftaran yang
berlaku saat ini adalah sbb:
• Paket Silver : Rp 3.500.000,- Terdiri dari Rp
1.800.000,- sebagai DP umroh (saldo awal
rek. tahapan), Rp 100.000,- (saldo minimal
rek. induk), dan Rp 1.600.000,- sebagai biaya
administrasi & pendaftaran.
• Paket Gold : Rp 4.350.000,- Terdiri dari Rp
2.300.000,- sebagai DP umroh (saldo awal
rek. tahapan), Rp 100.000,- (saldo minimal
rek. induk), dan Rp 1.950.000,- sebagai biaya
administrasi & pendaftaran.
• Paket Platinum : Rp 5.200.000,- Terdiri dari
Rp 2.800.000,- sebagai DP umroh (saldo awal
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rek. tahapan), Rp 100.000,- (saldo minimal
rek. induk), dan Rp 2.300.000,- sebagai biaya
administrasi & pendaftaran.
Bagi yang telah mengikuti putaran pertama
dari program ini kemudian mendaftarkan dirinya
pada putaran yang kedua, maka dia mendapatkan
potongan biaya administrasi dengan besaran
menyesuaikan jenis paket, sbb:
1. Paket Silver

: Rp 1.100.000,-

2. Paket Gold

: Rp 1.450.000,-

3. Paket Platinum

: Rp 1.800.000,-

• Diskon ini berlaku untuk putaran kedua dan
kelipatannya.
• Bagi yang telah mengikuti putaran kedua
dari program ini kemudian mendaftarkan
dirinya pada putaran yang ketiga, maka
biayanya akan kembali seperti semua (tidak
ada potongan).
• Jadi, biaya administrasi akan kembali normal
tiap peserta menyelesaikan dua putaran,
yaitu pada putaran ketiga, kelima, ketujuh,
kesembilan, dan seterusnya.
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Mekanisme Pembayaran Cicilan
• Cicilan dapat dibayarkan melalui dua cara, yaitu:
1. Setoran tunai via kantor Bank Muamalat di
seluruh Indonesia, transfer via ATM maupun
EDC Bank Muamalat yang disediakan oleh
Cabang-cabang At Tayibah Al Multazam Group
di seluruh Indonesia.
2. Melalui fee rekrutmen alias MGM (Member
Get Member). Tiap kali peserta THUB berhasil
mendaftarkan seorang CJU ke dalam program
THUB ini, maka ia akan mendapatkan fee
yang besarnya sama dengan 1 x cicilan dari
paket baru yang direkrut tersebut. Misalnya:
Ahmad terdaftar sebagai peserta Tahapan
Umroh Berjangka 3 tahun paket Silver. Ahmad
kemudian berhasil merekrut seorang peserta
THUB paket Gold dan seorang peserta THUB
paket Platinum. Ahmad akan mendapatkan fee
sebesar Rp 675 ribu dan Rp 825 ribu. Namun
bila Ahmad merekrut dua orang peserta THUB
paket Silver, maka ia mendapat fee 2 x Rp 600
ribu = Rp 1,2 juta.
• Cicilan yang berasal dari fee rekrutmen akan
direkap tiap tiga hari sekali. Misalkan: Si A
mendaftarkan diri pada hari Senin, lalu pada
hari Selasa merekrut seorang, kemudian pada
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hari Rabu merekrut 2 orang, sedangkan pada
hari Kamis merekrut 5 orang; maka pada hari
Kamis total fee rekrutmen yang akan ditransfer
ke rekening THUB A adalah 8 (delapan) fee.
• Cicilan yang berasal dari setoran tunai memiliki
kode khusus yang membedakannya dari cicilan
yang berasal dari fee rekrutmen.
• Untuk tiap 1 x transaksi cicilan yang dibayarkan
melalui setoran tunai, transfer, maupun fee
rekrutmen; dianggap mewakili setoran sebulan
walaupun dilakukan dalam interval waktu
kurang dari satu bulan. Misalnya: Ahmad dalam
satu bulan berhasil merekrut 5 orang peserta
baru dalam THUB, maka Ahmad dianggap sudah
membayar cicilan selama 5 bulan kedepan.
Sehingga bila dalam lima bulan berikutnya
Ahmad tidak membayar cicilan, Ahmad tidak
terkena sanksi pemblokiran. Ahmad baru
terkena sanksi pemblokiran bila ia tidak
membayar cicilan sama sekali dalam 3 (tiga)
bulan berikutnya.
• Saat pelunasan (misalnya: cicilan ke-36 pada
Tahapan Umroh Berjangka 3 tahun), besarnya
cicilan mengikuti harga paket dalam USD dengan
kurs tukar USD saat pelunasan. Bisa lebih banyak
dari cicilan tetap bulanannya dan bisa juga lebih
sedikit dari itu.
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• Jika jumlah total cicilannya lebih besar dari harga
paket yang dikurs-kan ke rupiah saat pelunasan,
maka pihak pusat akan memberikan selisihnya
sebagai cash back.

Jangka Waktu Tahapan
Tahapan ini memiliki jangka tertentu, mulai
dari 7 (tujuh) bulan hingga 5 (lima) tahun, yang
terhitung sejak tanggal pendaftaran peserta. Jangka
waktu standar yang diterapkan oleh perusahaan
adalah hingga 3 (tiga) tahun atau 36 kali cicilan
atau bila saldo telah mencukupi untuk biaya umroh
(mana yang lebih cepat).

Aturan Pemberangkatan Jemaah
Peserta tahapan yang saldonya telah cukup
untuk biaya umroh, wajib menentukan jadwal
keberangkatan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan
hingga 6 (enam) bulan berikutnya. Sedangkan bagi
yang saldonya belum cukup harus menentukan
jadwalnya sejak membayar cicilan ke-30 (bila
jangkanya 3 tahun).
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Pihak yang Menangani Pendaftaran
Pendaftaran dapat dilakukan di setiap kantor Bank
Muamalat di seluruh Indonesia maupun di kantor
cabang At Tayibah Al Multazam Group di seluruh
Indonesia. Perusahaan akan menyediakan call center
yang siap menjelaskan seluk-beluk program THUB
ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan para calon
peserta.

Mekanisme Pemblokiran Rekening Tahapan
Bila peserta tidak membayar cicilan selama
tiga bulan berturut-turut atau menunggak cicilan
selama tiga bulan tanpa dirapel; maka rekening
THUB-nya akan diblokir dan ia tidak dapat
melanjutkan program THUB ini. Konsekuensi dan
ketentuan pasca pemblokiran ini adalah sbb:
1. Biaya administrasi pendaftaran menjadi hangus.
2. DP umroh (saldo awal) dan semua cicilan yang
berasal dari setoran tunai, transfer, maupun
EDC (mesin gesek) dapat dicairkan melalui
pengajuan ke Kantor Pusat At Tayibah Al
Multazam Group.
3. Semua cicilan yang berasal dari fee rekrutmen
tidak dapat dicairkan, namun peserta THUB
yang terblokir dapat menjualnya dengan harga
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yang sama dengan akumulasi fee rekrutmen
tersebut kepada CJU lain (yang belum terdaftar
dalam THUB ini).
4. Peserta terblokir diberi tenggang waktu
maksimal 1 x 30 (tiga puluh) hari sejak
pemblokiran untuk mencari CJU lain. Bila
dalam waktu tersebut peserta terblokir tidak
mendaftarkan CJU lain dalam THUB ini, maka
semua fee rekrutmen tidak dapat dicairkan
namun dapat dijual dalam kondisi tertentu.
5. Peserta yang mengambil alih THUB terblokir ini
harus membayar biaya pendaftaran + DP Umroh
yang besarnya sesuai dengan jenis paket yang
dipilih.

Syarat Peserta Program THUB
• Peserta haruslah terdaftar sebagai Calon Jemaah
Umroh (CJU) di kantor pusat atau salah satu
cabang resmi At Tayibah Al Multazam Group.
• Sehat jasmani dan rohani sebelum mendaftar
maupun menjelang keberangkatan (dengan
menunjukkan medical check-up)
• Laki-laki atau wanita yang beragama Islam dan
telah baligh.
• Umur maksimal saat pendaftaran 62 tahun.
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• Warga negara Indonesia.
• Sanggup dan ikhlas dalam mengikuti program
ini.
• Mengisi dan menandatangani formulir
pendaftaran program.
• Membayar setoran awal dengan rincian
(TERLAMPIR)
• Khusus bagi muslimah yang usianya di bawah
45 tahun saat hendak berangkat, dipersyaratkan
didampingi oleh suami atau mahramnya sebagai
ketentuan untuk mendapatkan visa umroh dari
Kedutaan Arab Saudi.
• Melunasi biaya pendaftaran & administrasi
sesuai paket yang dipilih CJU.
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HARGA PAKET & FASILITAS
Harga Paket Dalam Dollar
Silver

: USD 1655

Gold

: USD 1850

Platinum : USD 2250
Asumsi kurs Rp 14.000,-/ USD
Ketentuan, harga paket umroh mengikuti
luktuasi nilai tukar rupiah atas Dollar saat
Pelunasan.

Tabungan Umroh
Biaya Pendaftaran & Administrasi
Silver

: Rp 3.500.000,- (ADM Rp 1.600.000)

Gold

: Rp 4.350.000,- (ADM Rp 1.950.000)

Platinum : Rp 5.200.000,- (ADM Rp 2.300.000)
Angsuran per Bulan
Silver

: Rp 600.000,-

Gold

: Rp 675.000,-

Platinum : Rp 825.000,-
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Paket Silver 9 hari
Biaya Pendaftaran & Administrasi

: Rp 1.600.000,-

Saldo minimal di rekening induk

: Rp 100.000,-

Saldo awal di rekening THUB

: Rp 1.800.000,-

Total

: Rp 3.500.000,-

Angsuran Rp 600.000,-/bulan
Dengan fasilitas:
• Tiket pesawat internasional Lion Air/Etihad/
Oman PP kelas ekonomi start Jakarta (landing
Jeddah/Madinah)
• Tiket pesawat domestik PP senilai maksimal Rp
1.000.000,- Jika harga tiket kurang dari Rp 1 juta
maka tidak ada pengembalian. Namun jika lebih
dari Rp 1 juta maka CJU berkewajiban membayar
selisihnya.
• Visa umroh non progressif
• Hotel selama di Madinah dan Makkah *3 Quad
(sekamar berempat)
• Perlengkapan Umroh (1 koper bagasi 24 inch, 1
tas kabin trolley, 1 tas selempang, 1 set kain ihrom
(lk)/ 2 jilbab syar’i (pr), buku panduan manasik,
kain seragam batik untuk dua setel baju)
• Transportasi Bus AC selama di tanah suci
• City tour standar Mekkah dan Madinah
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• Makan tiga kali sehari
• Biaya Muthawwif
• Handling di semua bandara
• Bimbingan manasik sebanyak tiga kali (setahun
sekali)
• Bagasi internasional maks 20 Kg
• Zam-zam 5 liter
• Asuransi untuk selama di tanah suci (persyaratan
pemerintah RI)
• Biaya pengiriman perlengkapan hingga maksimal
Rp 200.000,-

Paket Gold 9 hari
Biaya Pendaftaran & Administrasi

: Rp 1.950.000,-

Saldo minimal di rekening induk

: Rp 100.000,-

Saldo awal di rekening THUB

: Rp 2.300.000,-

Total

: Rp 4.350.000,-

Angsuran Rp 675.000,-/bulan
Fasilitas sama dengan paket silver kecuali dalam
tiga hal:
• Tiket pesawat internasional Saudi Airlines PP
kelas ekonomi start Jakarta (landing Madinah)
• Hotel Madinah *4 dan Mekkah *3 (Quad) tanpa
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shuttle bus / *5 Dar El Eiman Grand / *5 lainnya
dengan shuttle bus (turun di samping hotel Elaf
Mashaer)
• Bagasi internasional maks 30 Kg
Senilai US$ 1.850 (±Rp 25.900.000, dengan asumsi
1 US$= Rp 14.000).

Paket Platinum 9 hari
Biaya Pendaftaran & Administrasi

: Rp 2.300.000,-

Saldo minimal di rekening induk

: Rp 100.000,-

Saldo awal di rekening THUB

: Rp 2.800.000,-

Total

: Rp 5.200.000,-

Angsuran Rp 825.000,-/bulan
Fasilitas sama dengan paket gold kecuali dalam
dua hal:
• Hotel Madinah *5 dan Mekkah *5 (Quad), yang
jaraknya dari halaman mesjid sekitar 50-100 m.
• Perlengkapan (koper bagasi bahan ibre 24 inch,
koper trolley roda 4 ibre 18 inch, dll sama dengan
paket silver)
Senilai US$ 2.250 (±Rp 31.500.000, dengan asumsi
1 US$ = Rp 14.000). Fasilitas sama dengan paket
gold
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PENUTUP
Demikianlah ulasan singkat kami tentang
skema Tahapan Umroh Berjangka At Tayibah
Al Multazam Group. Semoga melalui sistem ini
kaum muslimin dapat mewujudkan cita-cita mulia
mereka untuk berkunjung ke Baitullah dengan biaya
terjangkau tanpa merasa galau.
Wabillaahit tauϔiq,
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DEFINISI
Tahapan Umroh Reguler adalah sebuah sistem
pembayaran paket umroh yang aman dan nyaman.
Sistem ini dikhususkan bagi calon jemaah yang
hendak berangkat umroh dalam tempo selambatlambatnya 6 (enam) bulan setelah pendaftaran.
Peserta harus menyetorkan sejumlah uang ke
rekening Tahapan Umroh Regulernya, yang akan
didebit secara periodik ke rekening perusahaan,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Syarat Peserta
1. Menyerahkan paspor yang masih berlaku
(minimum 9 bulan sebelum keberangkatan)
dengan nama 2 suku kata seperti : RIZKY
SEMBADA.
2. Kartu keluarga bagi suami istri dan anakanaknya (fotocopy).
3. Surat nikah bagi suami istri (fotocopy).
4. Akte kelahiran bagi yang membawa putra/putri
(fotocopy).
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5. Kartu kuning/ Kartu kesehatan / Vaksin
meningitis.
6. Wanita (berusia kurang dari 45 tahun) harus
berangkat bersama mahramnya.
7. Fotocopy KTP.
8. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 = 8 lembar
(tampak muka 80% latar belakang putih.
9. Booking seat (DP) sebesar 5 juta rupiah untuk
paket harga Normal, dan DP sebesar 10 Juta
rupiah untuk semua paket harga promo.
10. Pelunasan biaya umroh paling lambat 45 hari
sebelum tanggal keberangkatan.
11. Jemaah yang akan berangkat umroh harus
mematuhi jadwal keberangkatan dan kepulangan sesuai dengan paket yang ditentukan
biro.
12. Jemaah tidak dibenarkan menambah jumlah
hari di tanah suci, karena visa umroh mempunyai batas waktu. Bila jemaah tidak patuh pada
jadwal kepulangan yang telah ditentukan, maka
dia akan dikenakan penalti berupa denda yang
harus dibayar oleh yang bersangkutan.
13. Paspor jemaah adalah tanggung jawab masingmasing. Jika pada saat kepulangan jemaah
kehilangan paspornya, maka semua biaya
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kepengurusan ditanggung oleh yang bersangkutan.

Mekanisme Pendaftaran
Peserta mendaftarkan dirinya dengan mengisi
dan menandatangani formulir yang dapat diambil
di Kantor Pusat maupun cabang resmi At Tayibah
Al Multazam Group serta kantor Bank Muamalat
terdekat.
Setelah mengisi dan menandatangani formulir,
peserta harus menyetorkan sejumlah uang ke
Bank Muamalat terdekat. Pihak Bank Muamalat
akan membukakan baginya dua rekening, yaitu
Rekening Induk dan Rekening Tahapan Reguler, yang
keduanya atas nama si pendaftar.
Rekening Induk adalah rekening biasa yang
dapat dikredit (diisi) maupun didebit (ditarik)
secara bebas oleh pemiliknya dengan fasilitas SMS
Banking, Mobile Banking, dan ATM. Sedangkan
Rekening Tahapan adalah rekening yang hanya bisa
dikredit namun tidak bisa didebit secara sepihak
oleh peserta.
Nominal uang yang disetorkan ke Rekening
Induk minimal sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas
juta rupiah). Peserta juga dapat membayar lunas
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paket yang dipilihnya pada saat pendaftaran. Pada
tahap ini, peserta harus menentukan schedule
keberangkatan.
Setelah menyetorkan sejumlah uang tersebut,
peserta melakukan pemindahbukuan ke Rekening
Perusahaan (At Tayibah Al Multazam Group)
sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai
biaya administrasi.
Peserta kemudian melakukan pemindahbukuan
dari rekening induknya ke Rekening Tahapan
Umroh Reguler milik peserta. Nominal yang
dipindahbukukan tersebut adalah saldo awal atau
DP umroh yang besarnya minimal Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah).
Maksimal 3 (tiga) hari setelah pendaftaran,
kantor cabang Al Multazam terdekat akan menghubungi peserta untuk memberikan kode booking
block seat (PNR) dan perlengkapan umroh. Pada
tahap ini, sejumlah uang akan didebit kembali ke
rekening perusahaan sebagai biaya DP tiket.
Peserta harus melunasi sisa biaya selambatlambatnya 30 hari sebelum tanggal keberangkatan.
Setelah pelunasan tersebut, maka akan didebit
sejumlah uang untuk biaya pelunasan tiket, booking
hotel, akomodasi, visa, dan lain-lain. Pada tahap ini
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peserta akan mendapatkan semua haknya termasuk
ittenerary perjalanan.
Bila jumlah peserta THUB Reguler di daerah
tersebut sebanyak 15 (lima belas) orang atau
lebih, dan semuanya berangkat pada tanggal
yang sama atau berdekatan*, maka akan diadakan
manasik oleh cabang Al Multazam terdekat
sebelum keberangkatan. Namun jika jumlah
pesertanya kurang dari 15 orang, maka bimbingan
manasik akan diberikan pada hari keberangkatan
dan atau saat berada di Madinah (kondisional).
*Catatan: Kriteria berdekatan ialah dalam
bulan yang sama walaupun berbeda tanggal.
Atau dalam bulan yang berbeda namun
selisihnya tidak lebih dari 30 hari.
Bagi setiap agen At Tayibah Al Multazam
Group yang berhasil mendaftarkan seorang
peserta dalam THUB Reguler akan mendapatkan
fee Rp 1.000.000,-.
Aturan pembatalan dan penalty dalam THUB
Reguler ini sama dengan aturan pembatalan CJU
pada paket non THUB (terlampir dalam formulir
pendaftaran).
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Aturan Keagenan
Agen harus terdaftar secara resmi di kantor
pusat At Tayibah Al Multazam Group dan
menandatangani MoU keagenan.
Fee agen Al Multazam Group yang berhasil
mendaftarkan seorang peserta dalam THUB
Reguler ini adalah Rp 1.000.000,- (satu juta
rupiah).
Fee dibayarkan 50% setelah CJU melakukan
p e n d a f t a ra n T H U B Re g u l e r d a n s i s a nya
diberikan setelah keberangkatan.
Bila terjadi pembatalan oleh CJU, maka sisa
fee tidak akan diberikan kepada agen.

Pembatalan Paket Umrah
Apabila terjadi sesuatu hal yang tidak terduga
bagi calon jamaah umroh dan terpaksa membatalkan
diri maka dikenakan biaya pembatalan bila
telah dilakukan issued untuk visa, tiket maupun
akomodasi umrah:
a.

Pembatalan setelah proses tiket dikenakan
biaya penggantian tiket.

b. Pembatalan setelah proses akomodasi umrah
dikenakan biaya penggantian akomodasi
umrah.
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c.

Pembatalan setelah proses visa dikenakan biaya
penggantian visa.

d. Perihal pembatalan keberangkatan sudah
dilampirkan pada form pendaftaran, dimana
aturan dan syarat sudah ditentukan besarannya.
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PENUTUP
Demikianlah ulasan singkat kami tentang
sistem Tahapan Umroh Reguler At Tayibah Al
Multazam Group. Semoga sistem ini memudahkan
setiap kaum muslimin yang berniat umroh dalam
waktu dekat dan telah siap secara inansial.
Wabillaahit tauϔiq,
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Contoh Form Hibah Bersyarat :

ﺑﺳﻡ ﷲ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺭﺣﻳﻡ
PERJANJIAN HIBAH BERSYARAT
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Alamat
Jabatan

: Rizky Sembada, ME
: Komplek Windan Baru, RT 4 RW 7, Kel. Gumpang, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah.
: Direktur PT At Tayibah Al Multazam Group

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
Nama
: ................................................................................... Kode Area Cabang .............................
Alamat
: ................................................................................................................................................
Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian sebagai berikut:
1. Pihak pertama adalah pemberi hibah bersyarat.
2. Pihak kedua adalah penerima hibah bersyarat.
Pasal 1: Kewajiban Pihak Pertama
1. Memberikan hibah kepada Pihak Kedua senilai Rp 3.500.000,- untuk pembukaan rekening THUB.
2. Memberikan fee rekrutmen sesuai paket yang dipilih peserta yang direkrutnya (min Rp 600.000,-).
3. Melaksanakan kewajiban sesuai SOP THUB yang berlaku bagi peserta lain (non penerima hibah).
Pasal 2: Hak Pihak Pertama
1. Mendapatkan minimal 5 (lima) peserta THUB baru dalam 3 (tiga) bulan pertama secara akumulasi.
2. Membatalkan hibah bersyarat apabila Pihak Kedua tidak memenuhi poin 1.
Pasal 3: Kewajiban Pihak Kedua
1. Merekrut minimal 5 (lima) peserta baru dalam program THUB dalam waktu 3 (tiga) bulan pertama secara
akumulasi.
2. Merekrut minimal 1 (satu) orang peserta baru dalam program THUB atau menyetorkan cicilan dalam bulan-bulan
berikutnya hingga 36 (tiga puluh enam) kali cicilan atau maksimal 36 bulan.
3. Memberikan penjelasan kepada calon peserta yang akan direkrut terkait SOP THUB.
Pasal 4: Hak Pihak Kedua
1. Mendapatkan hibah sebesar Rp 3.500.000,- bila memenuhi target (pasal 3 ayat 1).
2. Menerima fee rekrutmen untuk setiap peserta baru yang didaftarkan sesuai jenis paket yang dipilih.
3. Berangkat umroh setelah melunasi cicilan paket.
4. Mendapatkan haknya sebagai peserta sesuai SOP THUB.
Perjanjian ini dibuat atas dasar saling ridho dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Kedua belah pihak berjanji
untuk melaksanakan semua klausul perjanjian ini dengan sepenuh hati.
Ditanda tangani di ..............................., hari ......... tanggal .... / ..... / .................
Pihak Pertama

Pihak Kedua
meterai

Rizky Sembada

Direktur

..............................

Penerima Hibah
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‹ÈuÜ÷ ]<‡∑Ü÷ ]<!]<‹äe
PERJANJIAN HIBAH BERSYARAT
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

: Rizky Sembada, ME

Alamat : Komplek Windan Baru, RT 4 RW 7, Kel.
Gumpang, Kartasura, Sukoharjo, Jawa
Tengah.
Jabatan : Direktur PT At Tayibah Al Multazam
Group
Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
Nama

: ........................... Kode Area Cabang ...............

Alamat : ..................................................................................
..................................................................................
Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian
sebagai berikut:
1. Pihak pertama adalah pemberi hibah bersyarat.
2. Pihak kedua adalah penerima hibah bersyarat.
Pasal 1: Kewajiban Pihak Pertama
1. Memberikan hibah kepada Pihak Kedua senilai
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Rp 3.500.000,- untuk pembukaan rekening
THUB.
2. Memberikan fee rekrutmen sesuai paket yang
dipilih peserta yang direkrutnya (min Rp
600.000,-).
3. Melaksanakan kewajiban sesuai SOP THUB
yang berlaku bagi peserta lain (non penerima
hibah).
Pasal 2: Hak Pihak Pertama
1. Mendapatkan minimal 5 (lima) peserta THUB
baru dalam 3 (tiga) bulan pertama secara
akumulasi.
2. Membatalkan hibah bersyarat apabila Pihak
Kedua tidak memenuhi poin 1.
Pasal 3: Kewajiban Pihak Kedua
1. Merekrut minimal 5 (lima) peserta baru dalam
program THUB dalam waktu 3 (tiga) bulan
pertama secara akumulasi.
2. Merekrut minimal 1 (satu) orang peserta
baru dalam program THUB atau menyetorkan
cicilan dalam bulan-bulan berikutnya hingga
36 (tiga puluh enam) kali cicilan atau maksimal
36 bulan.
3. Memberikan penjelasan kepada calon peserta

yang akan direkrut terkait SOP THUB.
Pasal 4: Hak Pihak Kedua
1. Mendapatkan hibah sebesar Rp 3.500.000,bila memenuhi target (pasal 3 ayat 1).
2. Menerima fee rekrutmen untuk setiap peserta
baru yang didaftarkan sesuai jenis paket yang
dipilih.
3. Berangkat umroh setelah melunasi cicilan
paket.
4. Mendapatkan haknya sebagai peserta sesuai
SOP THUB.
Perjanjian ini dibuat atas dasar saling ridho dan
tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.
Kedua belah pihak berjanji untuk melaksanakan
semua klausul perjanjian ini dengan sepenuh hati.
Ditanda tangani di ..............................., hari ......... tanggal
.... / ..... / .................
Pihak Pertama

Pihak Kedua
meterai

Rizky Sembada

..............................

Direktur

Penerima Hibah
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REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN
Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:
Nomor dan tanggal permohonan

: EC00201860228, 19 Desember 2018

Pencipta
RlZKY SEMBADA SAPTA PUTRA, M.E., Dr. SOFYAN
SIDDIK FUAD BASWEDAN, Lc, M.A.,

Nama

:

Alamat

: WINDAN BARU, Jalan Hamzah 3, RT.004 RW.007, Kel.
Gumpang, Kec. Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57169,
Sukoharjo, Jawa Tengah, 57169

Kewarganegaraan

: Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama

: PT. ATTAYIBAH

Alamat

: Jalan Slamet Riyadi Kartasura, Gang Windan Kudusan No.1,
Gumpang, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57169, Sukoharjo,
Jawa Tengah, 57169

Kewarganegaraan

: Indonesia

Jenis Ciptaan

: Buku

Judul Ciptaan

: TAHAPAN HAJI PLUS BERJANGKA KUOTA KEMENAG
RI

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama : 19 Desember 2018, di Sukoharjo
kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah
Indonesia
Jangka waktu pelindungan

: Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut
pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan

: 000129648

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

TAHAPAN HAJI PLUS BERJANGKA
KUOTA KEMENAG RI
AT-TAYIBAH AL-MULTAZAM GROUP

Disusun Oleh:
Rizky Sembada, ME
Dr. Sofyan Fuad Baswedan, Lc, M.A.

TAHAPAN HAJI PLUS BERJANGKA
KUOTA KEMENAG RI
Definisi
Tahapan Haji Plus Kuota Kemenag RI adalah
sebuah program yang bertujuan untuk memudahkan
kaum muslimin dalam menunaikan ibadah haji
dengan fasilitas hotel bintang lima, melalui tahapan
pembayaran dengan jangka waktu antara tujuh
hingga sembilan tahun, dengan jumlah angsuran
maksimal 84 kali.
Jangka waktu dapat bertambah seiring dengan
kebijakan pemerintah RI.
Begitu mendaftar dalam program ini, peserta
langsung mendapatkan kuota dan jadwal keberangkatan.

Mekanisme Pendaftaran
Saat pendaftaran, peserta wajib mengisi dan
menandatangani formulir yang disediakan oleh
Bank Muamalat maupun Kantor Pusat dan cabang
resmi At Tayibah Al Multazam Group di seluruh
Indonesia.
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Peserta kemudian menyetorkan sejumlah uang
dalam USD maupun rupiah, dan akan mendapatkan
dua rekening di Bank Muamalat, yaitu Rekening
Induk yang dapat diisi dan ditarik secara bebas
seperti rekening biasa dengan fasilitas SMS
Banking, Mobile Banking, dan ATM; serta Rekening
Tahapan Haji Plus Reguler. Rekening Tahapan ini
hanya bisa diisi dan tidak dapat ditarik saldonya,
kecuali untuk kepentingan haji atau dalam kondisi
darurat yang ditentukan oleh Perusahaan.
Peserta bebas memilih apakah hendak
membuka rekening dalam US Dollar ataukah dalam
rupiah saja. Bila peserta hanya membuka rekening
rupiah, maka semua nominal pembayaran dalam
US Dollar akan dikurs-kan ke rupiah pada saat
pendaftaran dan pelunasan.
Peserta wajib menyetorkan uang pendaftaran
dalam jumlah tertentu dalam US Dollar maupun
Rupiah sebagai biaya administrasi, biaya notaris,
biaya kuota resmi PIH, dan saldo awal.
Begitu peserta menyetorkan sejumlah uang
ke rekening induknya, peserta harus melakukan
pemindahbukuan sejumlah uang ke rekening
perusahaan sebagai biaya administrasi dan biaya
notaris.
Peserta kemudian melakukan pemindahbukuan
76

kedua kalinya dari rekening induk ke rekening
tahapan hajinya. Nominal yang dipindahbukukan
pada tahap ini akan menjadi saldo awalnya.
Rekening Tahapan ini memiliki nomor identitas
yang dapat digunakan untuk merekomendasikan
pendaftar baru. Dengan merekomendasikan
pendaftar baru menggunakan nomor identitas
tersebut, ia akan mendapatkan fee minimal Rp
3.000.000,- atau menyesuaikan harga.
Bila sebelumnya peserta telah memiliki
rekening di Bank Muamalat, maka ia tinggal
membuka rekening Tahapan Haji Reguler Kuota
Kemenag RI.
Berikutnya, peserta wajib membayar angsuran
bulanan dalam jumlah tertentu. Total jumlah
angsuran maksimal 84 kali angsuran.

Contoh Skema Pembayaran
Semua harga dan pembiayaan terkait paket
Tahapan Haji Plus Kuota Kemenag RI ditetapkan
oleh perusahaan dan hanya mengikat selama satu
tahun. Harga, DP, dan angsuran dapat berubah
sesuai kebijakan pihak-pihak terkait.
Bila diasumsikan bahwa harga paket Haji Plus
Kuota Kemenag RI adalah 14.000 USD. Maka peserta
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harus menyetorkan uang sebesar 4.500 USD (empat
ribu lima ratus US Dollar) ditambah Rp 2.000.000,(dua juta rupiah). Kemudian dari setoran tersebut
akan dilakukan pemindahbukuan sejumlah uang
dengan rincian sbb:
1. 4 . 0 0 0 U S D ( e m p a t r i b u U S D o l l a r )
dipindahbukukan ke rekening Kemenag untuk
mendapatkan kuota resmi PIH.
2. 500 USD (lima ratus US Dollar) dipindahbukukan
ke rekening perusahaan sebagai biaya
administrasi dan pendaftaran Tahapan Haji
Plus Kuota Kemenag RI.
3. R p 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ( s a t u j u t a r u p i a h )
dipindahbukukan ke rekening perusahaan
sebagai biaya notaris.
4. R p 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ( s a t u j u t a r u p i a h )
dipindahbukukan ke rekening Tahapan Haji
peserta sebagai saldo awal.
Peserta harus membayar angsuran Rp
1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
setiap bulannya sebanyak maksimal 84 kali. Hal
ini dengan asumsi bahwa nilai tukar rupiah adalah
Rp 14.000,-/USD.
Fee bagi peserta yang merekomendasikan
peserta lain dalam program ini adalah minimal Rp
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3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau menyesuaikan
harga paket.

Mekanisme Pembayaran & Aturan Pembatalan
• Pembayaran dapat dilakukan melalui dua cara,
yaitu:
1. Setoran tunai via kantor Bank Muamalat di
seluruh Indonesia, transfer via ATM maupun
EDC Bank Muamalat yang disediakan oleh
Cabang-cabang Al Multazam Group maupun
Bank Muamalat di seluruh Indonesia.
2. Melalui fee rekrutmen. Tiap kali peserta
berhasil mendaftarkan seorang CJH (calon
jemaah haji) ke dalam program ini, maka
ia akan mendapatkan fee yang besarnya
menyesuaikan harga paket, minimal Rp
3.000.000,- (tiga juta rupiah).
Misalnya: Ahmad terdaftar sebagai peserta
Tahapan Haji Plus Kuota Kemenag RI. Ahmad
kemudian berhasil merekrut 2 (dua) orang
peserta lain dalam program ini, maka Ahmad
akan mendapatkan fee minimal sebesar Rp
6.000.000,- (enam juta rupiah).
• Fee rekrutmen akan ditransfer ke rekening
perekrut maksimal 3 (tiga) hari setelah orang
79

yang direkrutnya resmi terdaftar dalam program
ini.
• Pembayaran yang berasal dari setoran tunai
memiliki kode khusus yang membedakannya
dari fee rekrutmen.
• Saat pelunasan, besarnya uang yang harus
dibayarkan mengikuti harga paket dalam USD
dengan kurs tukar USD terhadap Rupiah saat
itu.
• Peserta wajib melunasi semua biaya paling
lambat 1 (satu) tahun menjelang keberangkatan.
• Peserta yang belum melunasi biaya setelah
keluarnya visa, maka akan tercancel dengan
sendirinya dan setoran awal, biaya administrasi,
plus notarial akan hangus (senilai total 4.500
USD + Rp 1 juta).
• Saldo yang tersisa di rekening peserta setelah
dipotong notarial, setoran awal, dan administrasi
akan dikembalikan.
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PENUTUP
Demikianlah uraian singkat kami tentang
program Tahapan Haji Berjangka Kuota Kemenag
RI. Semoga dengan dibukanya program ini, akan
semakin banyak kaum muslimin yang dimudahkan
dalam mengumpulkan biaya untuk naik haji dan
menyalurkannya dengan aman dan nyaman.
Wabillaahit tauϔiq,
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REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN
Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:
Nomor dan tanggal permohonan

: EC00201860225, 19 Desember 2018

Pencipta
RIZKY SEMBADA SAPTA PUTRA, M.E., Dr. SOFYAN
SIDDIK FUAD BASWEDAN, Lc, M.A.,

Nama

:

Alamat

: WINDAN BARU, Jalan Hamzah 3, RT.004 RW.007, Kel.
Gumpang, Kec. Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57169,
Sukoharjo, Jawa Tengah, 57169

Kewarganegaraan

: Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama

: PT. ATTAYIBAH

Alamat

: Jalan Slamet Riyad I Kartasura, Gang Windan Kudusan No.1,
Gurnpang, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57169, Sukoharjo,
Jawa Tengah, 57169

Kewarganegaraan

: Indonesia

Jenis Ciptaan

: Buku

Judul Ciptaan

: PROSEDUR PEMBUKAAN KANTOR CABANG - AT
TAYIBAH AL MUTAZAM GROUP

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama : 19 Desember 2018, di Sukoharjo
kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah
Indonesia
Jangka waktu pelindungan

: Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut
pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan

: 000129645

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

PROSEDUR PEMBUKAAN KANCAB
AT-TAYIBAH AL-MULTAZAM GROUP

MUQADDIMAH
Sebagai perusahaan yang berkomitmen mengedukasi kaum muslimin tentang keutamaan haji dan
umroh, serta mensosialisasikan penyelenggaraan
ibadah haji dan umroh yang aman, nyaman, dan
sesuai tuntunan; tentunya kami tidak dapat
bergerak sendirian. Hal ini sangatlah wajar,
mengingat luasnya
wilayah Republik Indonesia yang terbentang
dari Sabang sampai Merauke, sehingga keberadaan
jaringan kantor cabang dan agen yang membantu
kami dalam mensosialisasikan itu semua mutlak
diperlukan.
Di samping itu, sistem ekonomi dari umat,
oleh umat, dan untuk umat yang kami bangun
mengharuskan kami untuk berbagi tugas dan
faidah dengan mitra-mitra kami. Oleh karena itu,
kami merumuskan pola kerjasama kemitraan
antara Kantor Pusat dengan Kantor Cabang dalam
rangka mewujudkan kerjasama ta’awun ‘alal birri
wat taqwa (tolong-menolong dalam kebajikan dan
ketakwaan).
Pola kemitraan yang kami kembangkan ini telah
melalui berbagai kajian syar’i dan uji lapangan.
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Dalam hal ini, kami berpedoman pada nasehat
Amirul Mukminin Umar bin Khatthab terkait
َ إ َّن َﻣ َﻘ
kerjasama, dimana
beliau berpesan bahwa (ﺎﻃﻊ
ِ
ِ
ْ
ُ ُّ “ )اﺤﻟ ُ ُﻘﻮق ِﻋﻨْ َﺪPembatas hak seseorang terletak
اﻟﺮﺸوط
ِ
pada syarat yang disepakati.”
Kendatipun demikian, kami tetap memasukkan
klausul evaluasi tahunan dan addendum yang
mengisyaratkan bahwa apa yang telah kami
tuangkan dalam perjanjian kemitraan ini tidak
bersifat kaku, namun menyesuaikan dengan situasi
dan kondisi di lapangan.
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PERSYARATAN KANTOR CABANG
1.

Muslim/muslimah yang berusia 20 tahun
ke atas dan tidak dalam ikatan dinas, atau
perusahaan milik muslim/muslimah yang
berkomitmen terhadap dakwah. -------------------------------------------------------------------------

2.

Bersedia menyediakan kantor (sewa atau milik
sendiri) di lokasi yang strategis. ---------------------------------------------------------------------------

3.

Bersedia menyediakan 1 (satu) kendaraan
(mobil)untuk dibranding standar perusahaan
Al Multazam Grop. -------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Bersedia menyediakan operasional kantor
cabang (pegawai, kendaraan operasional,
layanan jamaah, fasilitas kantor). -------------------------------------------------------------------------
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HAK DAN KEWAJIBAN KANTOR PUSAT
1. Hak KANTOR PUSAT adalah : --------------------1.1. Mempromosikan dan menjual Paket Haji
dan Umroh di wilayah Kantor Cabang
dengan sepengetahuan Kantor Cabang,
baik secara direct selling maupun membuka
agen baru secara independen. ----------------1.2. Memfollow-uppromosi yang berlangsung di
wilayah Kantor Cabang. ----------------------1.3. Kantor Pusat berhak membuka jaringan
konsorsium (travel yang sudah berjalan/
kelompok - kelompok KBIH) di wilayah
Kantor Cabang. ---------------------------------2. Kewajiban KANTOR PUSAT adalah : -------------2.1. Wa j i b m e m b e r a n g k a t k a n j a m a a h
(yang sudah membayar lunas) kepada
perusahaan sesuai dengan jadwal, dalam
keadaan apapun (kecuali karena bencana
alam/perusahaan dalam keadaan rugi
yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan
yang muncul oleh instansi terkait) di luar
wewenang pihak travel yang berdasar bukti
otentik, sebagai contoh: -----------------------90

2.1.1. Kebijakan visa yang tiba-tiba naik
dari pihak KBSA. -----------------------2.1.2. Kebijakan kenaikan hargat iket dari
pihak maskapai. ------------------------2.1.3. Kebijakan kementerian agama, dll. -2.2. Memberikan training dan bimbingan
kepada Kantor Cabang melalui seminar dan
manasik serta meeting - meeting khusus
(Rakorwil, Rakorda, Rakornas), --------------2.3. Memberikan informasi yang akurat dan
benar mengenai kegiatan yang dilaksanakan
oleh Kantor Pusat berkaitan dengan
promo-promo yang sedang berlangsung, --2.4. Memberikan faedah kepada Kantor Cabang
atas perolehan calon jamaah di wilayah
Kantor Cabang untuk penjualan direct
selling maupun konsorsium yang direkomen dasikan oleh Kantor Cabang di
wilayah Kantor Cabang. Nilai faedah ini
bersifat variatif dan diatur dalam perjanjian
terpisah ------------------------------------------2.5. Membayar semua pajak yang timbul atas
pembukaan Kantor Cabang, kecuali pajak
pribadi, pajak karyawan cabang, pajak
perusahaan (PPh) cabang, PBB cabang,
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pajak reklame cabang, dan pajak sewa
bangunan cabang apabila menyewa. ---------

92

HAK DAN KEWAJIBAN KANTOR CABANG
1. Hak Kantor Cabang adalah :------------------------1.1. Menerima komisiatas penjualan produk
Kantor Pusat di wilayah Kantor Cabang
seperti dijelaskan pada Kewajiban Kantor
Pusat ayat 1.1. -----------------------------------1.2. Bonus,
yaitu kompensasi tambahan atas penjualan
produk dengan syarat telah mencapai
penjualan dalam jumlah tertentu sebagai
berikut :
1.2.1. Bonus Free Produk Paket Umroh dan
Haji Khusus : ---------------------------1.2.1.1. Jumlah penjualan pro duk
dengan harga promo sebanyak
49 pax mendapat free 1 (satu)
pax, untuk orang ke 50 (Lima
Puluh), dengan catatan yang
satu merupakan pembimbing
umroh dan berangkat dalam
satu kali keberangkatan dan
tidak berlaku akumulasi. -------
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1.2.1. Bonus Kendaraan : ----------------------1.2.2.1. Jumlah penjualan produk
dengan akumulasi selama 3
(tiga) bulan berturut-turut
sebanyak 200 (dua ratus) pax
mendapat 1(satu) unit sepeda
motor HondaVario (khusus
penjualan direct selling khusus
di wilayah Kantor Cabang). ----1.2.2.2. Jumlah penjualan produk
dengan akumulasi selama
2 (dua) tahun berturut –
turut sebanyak 1000 (seribu)
pax mendapat 1 (satu) unit
mobil Daihatsu Xenia (khusus
penjualan direct selling khusus
di wilayah Kantor Cabang). ----1.2.2.3. Satu pax penjualan hanya
berlaku untuk satu kali dalam
akumulasi penghitungan
untuk mendapatkan bonus
kendaraan. ----------------------1.3. KANTOR CABANG berhak mendapatkan
harga nett paket haji dan umroh dengan
faidah yang variatif, dan Kantor Cabang
boleh menaikkan dengan persetujuan
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KANTOR PUSAT (Harga nett maupun faidah
dapat berubah sesuai kondisi dan akan
diberitahukan melalui SK terpisah). -------1.4. KANTOR CABANG berhak mendapatkan
fee dengan besaran variatif dari setiap
calon jamaah umroh yang mendaftar ke
Bank Muamalat setempat secara langsung
setelah pelunasan dan berangkat (ID
Nasabah di daerah setempat). ---------------1.5. KANTOR CABANG berhak membuka
Keagenan dan mengelolanya sendiri di
wilayahnya setelah melakukan MoU dengan
Kantor Pusat.------------------------------------1.6. Setiap agen berhak melakukan penjualan
produk secara nasional dan tetap mendapatkan haknya. ---------------------------------1.7. KANTOR CABANG berhak melakukan
penjualan produk secara langsung ke
konsumen di luar wilayah Kantor Cabang
dan berbagi faidah dengan cabang dimana
ia mendapatkan calon jamaah tersebut
berdasarkan kesepakatan, KANTOR
CABANG berfungsi sebagai Agen dengan
hak yang melekat pada agen tersebut. ------1.8. Mendapatkan 2 (dua) paket Umroh VIP low
season. -------------------------------------------95

1.9. KANTOR CABANG berhak mengusulkan
model iklan, broadcast, vlog, dan media
promosi lainnya ke kantor pusat, namun
tidak boleh menyebarkannya tanpa persetujuan dari pusat. ---------------------------2. Kewajiban KANTOR CABANG adalah : -----------2.1.

Menyediakan tempat yang strategis untuk
kantor (yang mudah dijangkau publik dan
representative) dengan detail ruangan
satu front of ice, satu ruang direksi, dan
satu ruang meeting. ---------------------------

2.2.

Menyediakan mebeler dan peralatan
kantor yang dibutuhkan untuk kantor
pelayanan cabang yang standarnya
ditetapkan oleh Kantor Pusat. --------------

2.3.

Menyediakan satu unit mobil operasional
yang siap dibranded (icon perusahaan)
sesuai standar yang ditetapkan Kantor
Pusat. --------------------------------------------

2.4.

Menyediakan alat-alat promosi, baik
brosur, prospectus, banner, spanduk dan
alat-alat promosi lainnya yang diperlukan.

2.5.

Membayar komitmen pembukaan cabang
dengan besaran yang menyesuaikan
dengan kondisi wilayah Kantor Cabang
dan banyaknya nasabah Bank Muamalat
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yang beroperasi di wilayah tersebut.-----2.6.

Mempromosikan semua produk KANTOR
PUSAT yang dikelola Kantor Cabang, baik
melalui presentasi, pameran / bentuk
promosi lainnya yang diperlukan. ---------

2.7.

Melakukan Grand Opening selambatlambatnya 3 bulan setelah MOU. -----------

2.8.

Mengelola dan membimbing para agen di
wilayahnya tersebut. --------------------------

2.9.

Berkoordinasi dengan KANTOR PUSAT
untuk proses teknis, mulai dari pendaftaran hingga pemberangkatan. -------------

2.10. Wajib memasukkan setiap calon jamaah
yang didapatkan Kantor Cabang ke Kantor
Pusat (bukan ke travel lain). ---------------2.11. A. Setiap pembayaran penjualan Paket
Umroh dan Haji Khusus yang diterima
oleh KANTOR CABANG harus langsung
ditransfer ke rekeningKANTOR PUSAT
sebelum jamaah diberangkatkan, kecuali
uang pendaftaran. Sebagai bukti bahwa
KANTOR CABANG sudah menyerahkan
uang tersebut, maka KANTOR PUSAT
mengeluarkan Nomor Regristasi calon
jamaah. Dengan dikeluarkannya nomor
regristasi tersebut, maka calon jamaah
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tersebut dinyatakan sudah terdaftar
sebagai calon jamaah Umroh dan Haji
Khusus pada KANTOR PUSAT. -----------B. Jemaah mendaftarkan dirinya dalam
program THUB Reguler maupun Berjangka, dengan menyetorkan sejumlah
uang ke rekening sendiri, sesuai dengan
syarat dan ketentuan yang berlaku. ------2.12. K A N T O R C A B A N G b e r k e w a j i b a n
memenuhi target rekrutmen di lingkup
cabang (diatur dalam perjanjian terpisah)
apabila cabang melakukan blockseat. -----2.13. KANTOR CABANG wajib menyediakan
1 SDM yang bertanggungjawab
terhadap operasional cabang dan telah
mendapatkan serti ikasi dari kantor
pusat untuk bekerja dicabang yang sudah
ditentukan. ------------------------------------2.14. Menyediakan 1 (satu) nomor HP khusus
untuk komunikasi dan marketing kantor
cabang. ------------------------------------------
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JANGKA WAKTU
1. Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu 5
(lima) tahun, yaitu terhitung pada tanggal
perjanjian ini ditandatangani oleh kedua
belah pihak dan setiap 1 (satu) tahun sekali
diadakan evaluasi. Dan menyesuaikan dengan
tanggal MOU lama dari cabang lama yang telah
bergabung (Perjanjian Lama). ---------------------2. Perjanjian ini berakhir pada saat berakhirnya
jangka waktu yang telah disepakati dan dapat
diakhiri sewaktu-waktu oleh Kantor Pusat
apabila ada pelanggaran berat yang dilakukan
oleh Kantor Cabang, sebagai contoh: -------------2.1. Mengambil dan merekrut calon jamaah
dengan menaikkan harga di luar batas
ketentuan yang disepakati. ------------------2.2. Mengambil dan merekrut calon jamaah
kemudian dimasukkan ke travel lain. -----2.3. Membuka perusahaan baru (semisal,
bergerak dalam bidang usaha yg sama)
pada jangka waktu perjanjian masih
berlaku. ------------------------------------------2.4. Bekerjasama dengan perusahaan/travel
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lain yang melakukan usaha padabidang
yang sama. --------------------------------------2.5. Kantor Cabang tidak melakukan upaya
penjualan sama sekali dalam 3 (tiga) bulan
berturut-turut. ---------------------------------3. Apabila terjadi pemutusan kerjasama dari
Kantor Pusat yang diakibatkan karena salah
satu dari kesalahan besar tersebut, maka biaya
kemitraan dinyatakan hangus atau hilang. ------4. Jika salah satu pihak meninggal dunia, maka
perjanjian ini berlaku bagi ahli waris dari pihak
yang meninggal dunia. -------------------------------
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FORCE MAJEURE
1. Yang dimaksud dengan Force Majeure (keadaan
kahar) adalah keadaan atau peristiwa yang
terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan
manusia pada umumnya, baik langsung maupun
tidak langsung yang mengakibatkan para pihak
tidak mampu melaksanakan baik sebagian
ataupun seluruh dari kewajibannya, yaitu : -----1.1. Bencana Alam. ----------------------------------1.2. Gempabumi. -------------------------------------1.3. Banjir. --------------------------------------------1.4. Angin topan. -------------------------------------1.5. Gunung Meletus. -------------------------------1.6. Huru hara, kerusuhan, dan peperangan. ---1.7. Kebakaran yang bukan disebabkan oleh
kelalaian atau kesalahan kedua belah pihak.
1.8. Peraturan Pemerintah Pusat maupun
Daerah yang tidak memungkinkan lagi isi
Perjanjian ini dilaksanakan atau dilanjutkan. -----------------------------------------------2. Apabila terjadi Force Majeure (keadaan kahar)
dimaksud selama pelaksanaan pekerjaan, maka
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pihak yang terkena diharuskan melaporkan
kejadian tersebut secara tertulis kepada pihak
yang lainnya dalam waktu5 (lima) hari kerja
sejak force majeure (keadaan kahar) tersebut
terjadi dengan melampirkan surat keterangan
telah terjadi force majeure dari pihak yang
berwenang. -------------------------------------------3. Jika jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
ayat 2 Pasal ini telah dilampaui sedangkan
laporan belum juga disampaikan, maka Force
Majeure (keadaan kahar) tersebut dianggap
tidak pernah ada dan pihak yang terkena tetap
harus melaksanakan kewajibannya sesuai isi
Perjanjian ini. -----------------------------------------
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PEMBATALAN PERJANJIAN
1. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara
sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya. ------2. Perjanjian ini hanya dapat dibatalkan apabila
terjadi pelanggaran berat (seperti diatur dalam
klausuljangka waktu ayat 2) dan keadaan
memaksa lainnya, seperti bencana alam yang
terjadi diluar kemampuan manusia atau
terjadi pelanggaran yang membuat salah satu
pihak atau kedua belah pihak tidak mampu
menjalankan perjanjian ini. -----------------------3. Jika salah satu pihak wan prestasi, maka akan
diberikan teguran 1 (pertama), teguran 2
(kedua), kemudian sanksi berupa pembatalan
perjanjian, kecuali apabila Kantor Cabang
melakukan kesalahan berat (khusus kesalahan
berat akan dilakukan pemutusan perjanjian
secara sepihak, tanpa ada surat peringatan)
sesuai yang telah tercantum pada klausul Jangka
Waktu ayat 2. ------------------------------------------
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MASA TENGGANG
1.

Sekurang-kurangnya 2 (Dua) tahun setelah
kerjasama berakhir baik karena telah selesainya kontrak kerjasama maupun oleh sebab
lain, KANTOR CABANG berjanji tidak akan
membuka usaha tour and travel yang bergerak
di bidang layanan Umroh dan Hajji khusus baik
secara langsung maupun tidak langsung. -------

2.

Apabila KANTOR CABANG melanggar ketentuan
ayat 1 di atas maka KANTOR CABANG bersedia
membayar ganti rugi kepada pihak pertama
sebesar 10 kali lipat dari biaya administrasi
kemitraan. ---------------------------------------------

3.

Ayat 1 & 2 dalam klausul ini dinyatakan tidak
berlaku, jika kerjasama berakhir dikarenakan
wan prestasi atau kesalahan fatal yang dilakukan Kantor Pusat (tidak terpenuhinya kwajiban
Kantor Pusat, tanpa adanya alasan yang dibenarkan) sesuai yang telah tercantum pada
klausul Hak dan Kewajiban Kantor Pusat ayat
2.1. ------------------------------------------------------
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PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1.

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan
perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan
menyelesaikan secara musyawarah untuk
mufakat. -----------------------------------------------

2.

Apabila musyawarah untuk mufakat tidak
dapat menyelesaikan perselisihan, maka kedua
belah pihak sepakat untuk menunjuk PIHAK
KETIGA sebagai mediator (secara mediasi). ----

3.

Apabila penunjukan PIHAK KETIGA sebagai
mediator tidak dapat diselesaikan, maka akan
ditempuh proses hukum sesuai hukum yang
berlaku di NKRI. --------------------------------------
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PENUTUP
Demikianlah klausul-klausul dalam MoU antara
Kantor Pusat dengan Kantor Cabang yang telah
direview dan ditelaah oleh dewan penasehat At
Tayibah Al Multazam Group, dan dinyatakan sesuai
dengan kaidah-kaidah syariat.
Wabillaahit tauϔiq,
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= FAQ =
 Tanya : Mengapa harus melibatkan Bank,
apakah tidak bermasalah secara syar’i?
 Jawab : Bank harus dilibatkan karena secara
peraturan hanya Bank-lah yang diizinkan
pemerintah untuk menampung dana masyarakat
dalam waktu lebih dari 6 bulan. Keterlibatan
Bank dalam hal ini telah menjadi sesuatu yang
sifatnya darurat atau hajat yang mendesak,
sehingga secara syar’i tidak dilarang. Apalagi
tidak ada bunga/bagi hasil yang dimasukkan
dalam rekening THUB peserta.
-------------------------------------------------------------- Tanya : Apakah jenis akad yang diterapkan
dalam program THUB ini dan bagaimana hukum
syar’i-nya?
 Jawab : Dalam THUB ini terjadi beberapa akad
yang kesemuanya syar’i. Akad pertama adalah
ijaroh (sewa-menyewa). Yang disewa adalah
sistem THUB yang merupakan suatu manfaat
yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga perusahaan berhak menyewakannya kepada orang
lain dengan harga yang disepakati. Manfaat
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yang dimaksud meliputi biaya administrasi
pendaftaran, saldo minimum di rekening induk
(Rp 100 rb), biaya administrasi cicilan/setoran
hingga 36 x (Rp 36 rb), dan manfaat mengikuti
program tahapan serta hak mendapatkan fee
rekrutmen.
Akad yang kedua adalah ju’alah (sayembara). Artinya, perusahaan seakan membuat
sayembara berhadiah kepada para peserta
THUB, bahwa siapa saja yang berhasil merekrut
peserta baru akan mendapatkan fee sekian. Dalil
dibolehkannya akad ini adalah QS. Al Kah i: 94.
Akad yang ketiga adalah hibah bersyarat.
Yakni pihak perusahaan akan menghibahkan
biaya pendaftaran yang sejatinya adalah milik
perusahaan (sebagaimana yg disebutkan dalam
akad pertama) kepada peserta, dengan syarat
peserta tersebut wafat atau sakit parah.
Akad ini juga berlaku pada jemaah yang
didaftarkan gratis oleh perusahaan dengan
syarat merekrut minimal 5 orang dalam tiga
bulan pertama. Bila gagal, maka perusahaan
akan menggantinya dengan orang lain.
Akad yang keempat adalah qardh (menyerahkan harta kepada pihak yang dapat memanfaatkannya, dan mengembalikan gantinya). Akad
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ini terjadi ketika jemaah menyetorkan DP umroh
(saldo awal) dan atau cicilan ke Bank Muamalat.
Pihak Bank Muamalat boleh memanfaatkan
uang tersebut karena akan menggantinya
dengan yang senilai. Dalam akad ini tidak
ada bagi hasil / bunga yang diberikan kepada
peserta, sehingga insya Allah bebas dari riba.
Akad yang kelima adalah jual beli. Akad
ini terjadi ketika jemaah telah melunasi biaya
paket haji/umroh yang dipilihnya, dan biaya
tersebut disetorkan ke rekening perusahaan
sebagai imbalan dari pembelian tiket pesawat,
akomodasi (Hotel & LA), visa, jasa bimbingan
dan perlengkapan. Calon jemaah adalah pembeli
dan perusahaan adalah penjualnya.
Akad ini juga terjadi ketika calon jemaah
melakukan pembatalan setelah pelunasan.
Karena pada hakikatnya calon jemaah menjual
kembali paket tersebut kepada perusahaan,
sehingga harganya boleh berbeda. Kasusnya
sama dengan pengembalian uang tiket KA yang
dicancel oleh penumpang, yang pastinya tidak
utuh 100% namun dipotong administrasi sesuai
kesepakatan kedua belah pihak.
Dalam akad jual beli ini, ada syarat-syarat
yang telah disepakati oleh kedua belah pihak
di awal akad, salah satunya ialah bahwa peserta
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hanya boleh mengikuti program THUB tersebut
untuk tujuan haji atau umroh, bukan sekedar
menabung atau cari duit semata. Bagi yang ingin
sekedar menabung, maka dapat menggunakan
rekening biasa. Dan bagi yang ingin cari duit saja
maka silakan bekerja dan berusaha yang lainnya.
Oleh karenanya, perusahaan tidak akan membeli
kembali secara tunai, kecuali bila peserta telah
lunas cicilan dan ia pernah berangkat umroh
melalui travel Al Multazam Group.
-------------------------------------------------------------- Tanya : Bagaimanakah hukum menggabungkan
beberapa akad tadi dalam satu akad, apakah
tidak melanggar syariat?
 Jawab : Diperbolehkan menggabungkan
sejumlah akad dalam satu rangkaian selagi
tidak dipersyaratkan adanya akad dalam akad,
dan selama masing-masing akad terse but
diperbolehkan jika berdiri sendiri. Pem bolehan ini berlaku selama tidak ada dalil syar’i
yang melarangnya secara khusus, seperti penggabungan antara jual beli/sewa dengan qardh.
(lihat: Al Ma’ayir Asy Syar’iyyah hal 660)
-------------------------------------------------------------- Tanya : Bukankah tadi dijelaskan bahwa
diantara akad yang terkandung dalam program
110

THUB ini adalah akad qardh, ijaroh, dan jual beli.
Berarti haram dong?
 Jawab : Akad qardh terjadi antara calon jemaah
dengan Bank Muamalat, sedangkan akad ijaroh
dan jual beli terjadi antara calon jemaah dengan
perusahaan. Artinya, akad qardh, ijaroh, dan jual
beli tersebut tidak terkumpul pada pihak-pihak
yang sama, sehingga tidak ada alasan untuk
diharamkan.
Analoginya sebagai berikut: Ahmad hendak
membeli sesuatu dari Budi, lalu Budi menyuruh
Ahmad agar menghutangi Hamzah senilai
dengan harga barang yang akan dibeli oleh
Ahmad. Kemudian Budi menagih uangnya dari
Hamzah.
-------------------------------------------------------------- Tanya : Apakah kami dapat mengambil tabungan
di tengah jalan saat kami memerlukan?
 Jawab : Tidak, karena rekening THUB ini
dikhususkan bagi jemaah yang menabung
dengan niat umroh saja. Ketentuan dana dapat
diambil dan dikembalikan 100% hanya dalam 3
keadaan yaitu, (tabungan Lunas untuk Umroh,
Meninggal Dunia, Sakit Keras yang peserta tidak
bisa melanjutkan program THUB).
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 Tanya : Bagaimana jika peserta terlambat
melunasi cicilan?
 Jawab : Peserta dapat melunasi cicilan tersebut
pada bulan berikutnya sesuai kelipatan, dengan
maksimal tunggakan tidak melebihi 3 bulan.
-------------------------------------------------------------- Tanya : Kapan peserta wajib menentukan
keberangkatan ?
 Jawab : Keberangkatan wajib ditentukan oleh
peserta saat angsuran ke-30 atau bila saldonya
telah mencukupi (mana lebih cepat).
-------------------------------------------------------------- Tanya : Bagi yang telah mengikuti paket silver
bisakah meng-upgrade ke paket gold atau
platinum?
 Jawab : Bisa, yaitu dengan mengurus secara
langsung ke pihak travel setelah pelunasan.
-------------------------------------------------------------- Tanya : Amankan program ini dan adakah
kaitannya dengan ponzi / MLM ?
 Jawab : Insya Allah aman & tidak ada kaitannya
dengan ponzi/MLM. Karena dalam hal ini para
peserta langsung menyetor ke rekening pribadi
yang dapat diakses secara langsung dan uang
tersebut tidak dapat diambil baik oleh peserta
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yang bersangkutan maupun perusahaan.
Program ini bukan MLM namun MGM (Member
Get Member) yang masuk kategori ju’alah.
-------------------------------------------------------------- Tanya : Jika ingin melakukan pengecekan saldo,
apakah peserta harus datang ke Bank Muamalat?
 Jawab : Tidak, saldo dapat dilihat secara
otomatis dengan aplikasi m-banking Muamalat
(Android/iOS).
-------------------------------------------------------------- Tanya : Bagaimana jika saat kami melunasi
ternyata kurs dollar tidak sama dengan asumsi
awal (Rp 14.000)?
 Jawab : Peserta wajib melunasi dengan kurs
saat itu, karena pelunasannya bersifat dinamis,
alias mengikuti naik turunnya kurs dollar saat
pelunasan.
-------------------------------------------------------------- Tanya : Jika program cicilan mulai berjalan,
dan saya mencicil lewat fee rekrutmen peserta
tabungan, bagaimana saya tahu bahwa fee
tersebut sudah masuk ke rekening THUB saya?
 Jawab : Peserta dapat melihatnya melalui
aplikasi yang disediakan oleh Bank Muamalat
/ datang langsung ke Bank.
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-------------------------------------------------------------- Tanya : Bisakah merekrut calon jemaah untuk
paket yang berbeda dan bagaimana pemberian
Fee- nya?
 Jawab : Bisa. Besarnya fee mengikuti jenis
program dan paket yang dipilih oleh pendaftar
baru. Hal ini berlaku juga bagi peserta THUB
umroh yang merekrut peserta THUB haji
maupun sebaliknya. Nominal fee sesuai ketentuan perusahaan.
-------------------------------------------------------------- Tanya : Apakah pendaftaran program ini
senantiasa terbuka ataukah dibatasi kuota
tertentu?
 Jawab : Pendaftaran senantiasa terbuka, namun
keberangkatannya dibatasi oleh kuota (sama
dengan haji reguler/plus)
-------------------------------------------------------------- Tanya : Bisakah saya daftar di kantor travel saja,
tanpa mendatangi Bank Muamalat?
 Jawab : Bila sekedar mendaftar maka bisa dilakukan
di setiap kantor cabang At Tayibah Al Multazam
Group di seluruh Indonesia. Namun penyetoran
uang tetap dilakukan di Bank Muamalat.
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 Tanya : Jika dalam 2 bulan berhasil merekrut
45 peserta, kelebihan fee-nya apakah bisa
diuangkan atau bagaimana?
 Jawab : Fee tidak bisa diuangkan oleh perusahaan. Kelebihan fee harus dilunasi dan setelah
itu dapat dijual kembali sebagai paket (buy back
oleh perusahaan). Atau dilanjutkan oleh orang
lain dengan memberi kompensasi senilai.
--------------------------------------------------------------• Tanya : ID rekening THUB apakah bisa pindah
tangan apabila selesai?
• Jawab : Tidak bisa dipindahtangankan.
--------------------------------------------------------------• Tanya : Bagaimana mekanisme pengajuan untuk
umroh ketika angsuran hampir selesai?
• Jawab : Saat membayar angsuran ke-30, peserta
sudah harus menentukan tanggal keberangkatannya.
--------------------------------------------------------------• Tanya : Ketika bayar Rp 3,5 juta itu apakah
otomatis menjadi agen, atau adakah syarat lain?
• Jawab : Setiap peserta program THUB otomatis
menjadi agen. Namun agen Al Multazam yang
tidak terdaftar sebagai peserta THUB, tidak akan
mendapatka fee dari program ini.
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-------------------------------------------------------------- Tanya : Sudah 10 kali angsuran dengan merekrut
jamaah, kemudian putus hubungan, bagaimana
nasib saldonya?
 Jawab : Saldo dari fee rekrutmen tidak dapat
dicairkan, namun bisa dijual ke orang lain yang
mau melanjutkan program tersebut hingga
selesai. Kecuali putus hubungan karena wafat
atau sakit keras, maka saldo akan dicairkan
semuanya.
-------------------------------------------------------------- Tanya : Apabila selesai 36 angsuran, apakah bisa
dilanjutkan lagi?
 Jawab : Bisa melanjutkan dengan daftar ulang.
Sekali daftar dapat 2 rekening: Rekening induk
(bisa diisi dan ditarik dengan fasilitas ATM dan
m-banking) dan Rekening tahapan (bisa diisi saja).
-------------------------------------------------------------- Tanya : Baru mencicil 10 kali tapi ingin berangkat umroh bulan berikutnya, bisakah langsung
dilunasi saat itu juga?
 Jawab : Sangat bisa, namun pelunasannya
menyesuaikan harga paket yang ada pada bulan
berikutnya.
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 Tanya : Bolehkah harga paket yang sudah
ditetapkan pusat diubah oleh cabang karena
beberapa alasan?
 Jawab : Harga paket THUB tidak bisa dirubah.
Cabang hanya dapat meminta biaya tambahan
kepada jemaah setelah pelunasan bila ada
layanan tambahan yang diberikan kepada
jemaah.
-------------------------------------------------------------- Tanya : Apakah agen otomatis terdaftar dalam
program atau harus mendaftar terlebih dahulu?
 Jawab : Harus mendaftar dalam program ini
dulu, tidak bisa otomatis.
-------------------------------------------------------------- Tanya : Jika ingin merekrut dalam sebuah
daerah, apakah harus menjadi agen atau seperti
apa?
 Jawab : Kalau sudah jadi peserta THUB, bisa
merekrut dimanapun di seluruh Indonesia dan
tetap mendapatkan fee yang sesuai dengan
ketentuan perusahaan.
-------------------------------------------------------------- Tanya : Apakah Bank Muamalat secara personil
sudah siap untuk menjelaskan program ini di
seluruh Indonesia?
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 Jawab : Insya Allah siap dan akan selalu
berkomunikasi dengan cabang Al Multazam
Group yang ada. Jemaah juga dapat menghubungi
agen-agen resmi maupun call center Al Multazam
Group untuk mendapat kejelasan tentang
program ini, disamping membacanya melalui
website, sosmed, dan buku panduan yang akan
diterbitkan.
-------------------------------------------------------------- Tanya : Bagaimana cara komunikasi Bank
Muamalat daerah kepada cabang Al Multazam
di daerah tersebut?
 Jawab : Cabang akan dilibatkan mulai pada angsuran ke-30. Akan dimunculkan melalui website.
-------------------------------------------------------------- Tanya : Naik turunnya dolar apakah berpengaruh
pada besarnya cicilan?
 Jawab : Besarnya cicilan tidak berubah kecuali
bila saat pelunasan kurs dollar tidak sama
dengan Rp 14.000.- maka cicilan terakhir
harus menyesuaikan dengan kurs saat itu. Bila
ternyata akumulasi saldonya lebih besar dari
nilai jual paket setelah dikurskan kedalam
rupiah, maka peserta mendapatkan cash back.
Peserta juga bisa jadi membayar lebih kecil dari
cicilan bulanannya atau lebih besar darinya.
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-------------------------------------------------------------- Tanya : Mengapa biaya administrasinya begitu
mahal (hampir separuh dari biaya pendaftaran),
padahal ia tidak dapat ditarik kembali kecuali
bila peserta wafat atau sakit keras. Apakah ini
tidak merugikan dan memberatkan peserta?
 Jawab : Untuk bisa dianggap mahal maka harus
ada pembanding yang sejenis. Berhubung
program ini hanya satu-satunya, maka tidak bisa
dianggap mahal. Dalam hal ini peserta juga tidak
dirugikan, karena diantara syarat bergabung
dalam program ini adalah ikhlas dan sanggup
mengikutinya. Sehingga yang merasa keberatan
tidak perlu mendaftar.
-------------------------------------------------------------- Tanya : Mengapa kalau menunggak angsuran 3
bulan rekening THUBnya terblokir?
 Jawab : Karena sedari awal peserta telah
menyatakan sanggup mengikuti program ini,
sehingga ia harus siap dengan resikonya, dan
perusahaan hanya melayani mereka yang serius
menabung untuk haji/umroh.
-------------------------------------------------------------- Tanya : Bagaimana apabila terjadi ledakan
jamaah yang sudah saatnya berangkat?
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 Jawab : Kuota maksimal yang diberangkatkan
pada tahun pertama adalah 250 ribu Jamaah.
Selanjutnya adalah maksimal 500 ribu jamaah
umroh pertahun.
-------------------------------------------------------------- Tanya : Ketika ada cacat permanen, apakah bisa
digantikan oleh orang lain?
 Jawab : Boleh. Dan boleh pula dicairkan.
-------------------------------------------------------------- Tanya : Jika ada 10 agen atau peserta yang
ingin bekerjasama dalam mencicil, bagaimana
skemanya?
 Jawab : Mereka harus mendaftarkan namanamanya ke kantor pusat, lalu berpatungan dalam
membuka satu rekening THUB atas nama salah
satunya, kemudian sama-sama mencicil hingga
genap 36x, lalu membuka rekening THUB lagi
dan memenuhi cicilannya, dan seterusnya hingga
semuanya berangkat umroh melalui perusahaan.
-------------------------------------------------------------- Tanya : Sudah dapat 5 rekrutan dalam waktu 5
hari, kapan jatuh tempo untuk angsuran ke-6?
 Jawab : Jatuh temponya adalah pada bulan ke-6.
Jadi, setiap 1 x merekrut, sama dengan mencicil
untuk 1 bulan.
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