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BAB III 

PELAKSANAAN SISTEM KEMITRAAN HAK USAHA 

PENYELENGGARA PERJALANAN UMRAH DAN HAJI PLUS 

PT.ARMINAREKA PERDANA 

 

A. Gambaran Umum PT.Arminareka Perdana Penyelenggara Perjalanan 

Umrah dan Haji plus 

1. Profil Penyelenggara Perjalanan Umrah dan Haji Plus 

a. Sejarah Singkat berdirinya Arminareka Perdana 

PT. Arminareka Perdana adalah Biro legal formal yang 

didirikan pada tanggal 9 Pebruari 1990 di Jakarta oleh Bapak 

Drs.H.Gurril Mz dan Ibu Hj Corry Mundzakkar dengan Bapak 

Sholichin GP sebagai Penasehat yang berkantor Pusat di gedung 

menara salemba Lt. V, Jl. Salemba Raya No. 05, Jakarta Pusat 

10440. 

PT. Arminareka Perdana bergerak di bidang Travel 

perjalanan ibadah Haji Plus dan Umrah juga di bidang 

ketenagakerjaan wanita(TKW) untuk berbagai Negara. Perusahaan 

ini telah memegang hak atas penyelenggaraan umrah dengan No. 

Izin umrah D 142-2009 dan penyelenggara haji plus D 80-2009. 

Izin ini di evaluasi oleh pihak kementrian agama RI secara periodik 

dalam kurun waktu. 
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b. VISI dan MISI  

Visi dan Misi dari PT.Arminareka Perdana Via ARUS (PT. 

Armina Utama Sukses) sebagai berikut : 

a) Mewujudkan keinginan dan niat para mitranya untuk 

berangkat umrah dan haji, 

b) Meningkatkan taraf hidup keluarga dan masyarakat, 

c) Memberikan solusi haji dan umrah dengan berbagai 

kemudahan. 

MISI : 

1. Memberi support dan konsultasi kepada usaha-usaha syari’ah 

antara lain : Support dan pengembangan Program PT. 

Arminareka Perdana dan PT. Armina Utama Sukses dalam 

memberikan kemudahan kepada Ummat Islam untuk 

menunaikan ibadah umrah dan haji. 

2. Memberikan solusi & Peluang menuju “Perubahan Kehidupan 

yang lebih baik & barokah” 

c. LegalitasPerusahaan: 

- No. Surat Izin Usaha Biro Perjalanan Umum : Kep. 

21/BPU/II/90 

- NPWP : 01.342.510.3-432.000 

- No. Izin Domisili : 300/75/KI IB/XI/2007 

- No. Izin Umrah : D / 142 Tahun 2009 

- No. Izin Haji : D / 80 Tahun 2009 
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- Sertifikasi Syariah MUI Nomor U-333/DSN-MUI/X1/2010. 

Merupakan Anggota AMPHURI (Asosiasi Muslim 

Penyelenggara Haji Umrah Republik Indonesia)Terdaftar di 

Ministry of Hajj Saudi ArabiaSejak tanggal 5 November 2010, 

PT. Arminareka Perdana telah mendapatkan Sertifikat sebagai 

LEMBAGA BISNIS SYARIAH dari Dewan Syariah Nasional 

- Majelis Ulama Indonesia ( DSN-MUI ). 

d. Struktur Organisasi PT.Arminareka Perdana 

a) Direksi & Staff : 

Direktur Utama : Ir. Hj. Darnelly Guril, Msc.  

Direktur Marketing : H. Subaebasni, SE.  

Sekretaris Direksi : P. Widhiastuti, SP 

Komisaris : H. Heru Syam 

Presenter : Dhani Kusuma 

Presenter :Lili Sukarli 

Presenter :Rita Andayani 

Presenter :Maulina Pabelu 

Presenter :Muchlis Raya 

IT : Muhammad Sultomi 

Staff IT : Irwan Syahputra, S.Kom 

Bagian Umrah & Haji : Hj. Wiwi Sobarsari 

Administrasi : Siska Nurfianti 

Keuangan : Hj. Ismeini Lestari 
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Keuangan : Fitri Nurul Aini 

Data Enrty : Khumaedi Priyo Leksono 

Kasir : Diana Manifestari 

Logistik : Budi Mulyanto 

OB : Andi Dirgantara 

b) Tim Pembimbing Ibadah : 

1. Drs. K.H. Nuruddin Munawar 

2. K.H. Ikin Ahmad Sodikin 

3. K.H. Dave Ariant Yusuf 

4. Drs. H.M. Arif Sholahuddin 

5. Ust. H. Abdullah Amsyir 

c) Tim Pelaksana Di Saudi Arabia 

1. Reservasi hotel, bus, catering di Mekkah dan Jeddah : 

Khalid Nasir 

2. Reservasi hotel, bus, catering di Madinah : Wisnu 

3. Handling airport Jeddah : Wadut dan Khalid Nasir 

d) Tim Muthawif Di Saudi Arabia 

H. Marzuan,  H. Safari,  H. Tohir, H. Dofir, H. Badrun, Wadut. 

e. Syarat Jamaah 

1) Ada Niat atau keinginan untuk ibadah umrah dan haji, 

2) Mengisi formulir dan Fc. KTP, 
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3) Melakukan pembayaran : tanda jadi (DP) yaitu terbagi untuk 

umrah DP sebesar Rp. 3.500.000 dan untuk Haji Plus DP 

sebesar Rp. 5.000.000. 

Dalam hal ini dihimbau kepada setiap jamaah dilarang 

menerima atau menitipkan pembayaran DP atau pelunasan umrah 

dan haji kepada perorangan Agen dan perwakilan. Kerugian yang 

disebabkan hal-hal tersebut diatas tidak menjadi tanggung jawab 

perusahaan.Adapun Bank Pendukung: 

Bank BCA   No: 751-0172-820 

Bank Mandiri (US$) No: 156.0001408576 

        (Rp) No: 156.0001408550 

Bank Syariah Mandiri  No: 0690038383 

Bank BNI   No: 0147752748 

Bank BRI   No: 0528-01-000088-30-3 

f. Hak Sebagai Calon Jamaah 

a. Kartu perlindungan jamaah 

Dari usia 0-65 tahun 

Meninggal biasa   : Rp.7.000.000 

Meninggal kecelakaan  : Rp.50.000.000 

Perawatan karena kecelakaan  : Rp.2.000.000 

(dapat diperpanjang = Rp.100.000,- per 1 tahun, usia maksimal 

65 tahun). 

b. ID Card + staterkit (legalitas perusahaan) 
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c. Mendapatkan:  

- Souvenir pendaftaran: pria memperoleh baju koko, 

sedangkan untuk wanita mukena 

- Souvenir keberangkatan : traveling bag, kain ihram (pria), 

bahan batik, mukena dan bergo (wanita), buku manasik, ikat 

pinggang (pria), tas gantung. 

d. Voucher:dimana voucher ini nantinya berlaku tanpa batas dan 

dapat diwariskan. DP umrah USD 350, DP haji USD 500. 

Kegunaan voucher ini sebagai pengurang biaya paket umrah 

dan haji plus yang harus dibayar pada saat keberangkatan. Dan 

untuk sisa pembayaran dapat dilakukan dengan cara cash, 

dicicil (angsuran), referensi (hak usaha). 

e. Hak usaha jamaah 

Hak usaha jamaah adalah hak yang diberikan oleh 

perusahaan kepada setiap jamaah untuk memasarkan produk 

umrah dan haji plus, dan apabila dapat mereferensikan jamaah 

ke perusahaan.Hak usaha ini merupakan program solusi umrah 

atau haji yakni program pemberdayaan jamaah dengan 

memberikan kemudahan kepada umat untuk mewujudkan 

niatnya ke tanah suci tanpa kendala biaya dan bahkan bisa 

meningkatkan kesejahteraan keluarga. 

g. Persyaratan Calon Jamaah  

1. Persyaratan umrah yakni meliputi :  
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a) Paspor dengan nama tiga kata seperti Siti Zahra Nurdin 

dan masih berlaku minimal delapan (8) bulan sebelum 

keberangkat. 

b) Kartu keluarga asli (bagi suami istri dan keluarga) 

c) Surat nikah asli (bagi suami istri), yang usia istrinya 

dibawah 45 tahun. 

d) Akta kelahiran asli (bagi bapak yang membawa 

putrinya). 

e) Foto berwarna dengan latar belakang putih dan posisi 

kepala atau muka 80%(tidak memakai seragam dinas dan 

untuk wanita berjilbab tidak memakai kerudung putih); 

ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar, ukuran 3x4 sebanyak 5 

lembar. 

f) Dokumen dan pelunasan diserahkan 30 hari sebelum 

keberangkatan. 

g) DP Rp. 3.500.000,- pelunasan sisanya dibayar 1 bulan 

sebelum keberangkatan. 

h) Bila yang berangkat usianya kurang dari 45 tahun tanpa 

didampingi suami atau muhrim akan dikenakan biaya 

muhrim (syarat dan ketentuan berlaku), dan diatas 45 

tahun tidak perlu muhrim hanya foto copy kartu keluarga 

dan foto copy KTP. 



55 

 

i) Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih 

dahulu. 

j) Program dapat berubah sejalan dengan situasi dan 

kondisi setempat, serta tidak mengurangi nilai ibadah. 

k) Jama’ah yang berusia diatas 60 tahun atau dalam 

keadaan sakit harus berangkat dengan pendamping. 

l) Kartu kuning vaksin miningitis. 

2. Persyaratan haji plus 

1) Foto copy KTP 5 lembar, 

2) Foto copy kartu keluarga (KK) 2 lembar, 

3) Foto copy paport (dengan nama 3 kata) 5 lembar, 

4) Foto copy buku nikah atau akte lahir atau ijazah 2 

lembar, 

5) Foto warna dengan background putih, wajah close up 

80% berjilbab untuk wanita, 4x6 = 10 lembar, 3x4 = 40 

lembar, 

6) Setoran awal Rp. 5 juta + US$ 4000, kemudian 

pelunasan sisanya sesuai harga yang berlaku harus 

disetorkan selambat-lambatnya 6 bulan sebelum 

pemberangkatan, 

7) Usia minimal 18 tahun, 

8) Mengikuti peraturan Departeman Agama Republik 

Indonesia, 
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9) Mengisi formulir pendaftaran. 

h. Biaya Umrah dan Haji Plus 

UMRAH STANDAR    : USD 1850 – 1950 

UMRAH EXCECUTIVE  : USD 2150 – 2250 

HAJI PLUS    : USD 7500 – 8000 

Biaya paket umrah belum termasuk : 

1) Airport Tax, Handling dan perlengkapan Rp. 750.000,- 

2) Biaya pembuatan passport dan dokumen perjalanan lainnya 

3) Pengeluaran pribadi seperti laundry, telepon, tip dan lain-lain 

4) Tur atau acara di luar program atas permintaan sendiri 

5) Kelebihan bagasi (overweight) 

6) Vaksin meningitis 

7) Biaya muhrim 

2. Agency Marketing Penyelenggara Umrah dan Haji Plus 

Sejak berdirinya PT. Arminareka Perdana dalam memasarkan 

jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umrah menggunakan 

cara manual. Untuk menangani bidang penyelenggaraan perjalanan 

ibadah haji dan umrah, PT ini membentuk Biro khusus dengan nama 

“Biro Perjalanan Haji dan Umrah PT. Arminareka Perdana“. Dalam 

waktu + 20 tahun , sudah berhasil memberangkatkan sekitar 27.500 

jamaah lebih, baik jamaah umroh atau haji Plus. 

Dan hingga 2010, perusahaan telah memberangkatkan lebih dari 

30.000 jamaah umroh dan Haji ke tanah suci. Adapun dengan perincian 
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memberangkatkan rata-rata 300 jamaah haji plus tiap tahunnya dan 

tahun 2010 sudah terdaftar 450 calon jamaah haji plus serta 

memberangkatkan 300 sampai dengan 700 jamaah umrah untuk tiap 

bulannya di seluruh Indonesia. 

Dalam waktu 20 tahun kami telah mencapai peringkat travel 

terbesar kedua (2) di Indonesia berdasarkan jumlah Net sales Umrah 

Garuda Airline (GA) pada tahun 2009, dan pada tahun 2010 telah 

berhasil mencapai peringkat Pertama Net sales Umrah Garuda 

Airline.(sumber Jawapos, Rabu 1 September 2010). 

Untuk meningkatkan pemasaran jasa travel perjalanan ibadah 

haji dan umrah tersebut, pada tanggal 13 mei 2008, Devisi Marketing 

PT. Arminareka Perdana melalui PT. Lima Utama Sukses Agency 

Marketing menerapkan Program ARUS ( Armina Utama Sukses ) 

sebagai bentuk inovasi strategi pemasaran jasa penyelenggaraan 

perjalanan ibadah haji dan umrah. Untuk menangani program ini PT. 

Arminareka Perdana membuat tim khusus dalam bentuk PT dengan 

nama PT. Armina Utama Sukses.73 

Program marketing Armina utama sukses ini kemudian 

berkembang secara berkala dan pada (Jakarta, 29 Maret 2011) 

Launching PT. KANZ Berjaya International, diluncurkan secara resmi 

oleh Direktur Utama PT. KBI Bapak UMYUNG MUSTIKA bersama 

dengan tim pembimbing Support Leader. Sebuah bisnis tanpa support 

                                                             
73Lihat website: www.arminarekaperdana.com , pada 09 maret 2013, pukul 

21.17 WIB. 
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system bagaikan sayur tanpa garam. Begitu juga dalam bisnis 

penyelenggaraan ibadah umrah dan haji. 

Tujuan dibentuknya support system adalah untuk 

mengembangkan bisnis secara profesional, maka dalam membangunnya 

diperlukan serangkaian pendidikan yang memadai. Support system 

adalah sebuah wadah yang dibangun untuk mendukung sebuah kegiatan 

bisnis. 

KANZ support system dibangun untuk mendukung kemitraan 

bisnis umrah dan haji yang ditawarkan Arminareka Perdana. 

Peluncuran support system KANZ yang diadakan di Menara Salemba 

laintai tujuh (7) menjadi tonggak penting dan momentum dalam 

perkembangan bisnis umrah dan haji Arminareka Perdana. KANZ 

Support System adalah sebagai perwujudan tanggung jawab atas 

kemitraan bisnis yang telah ditawarkan Arminareka Perdana. Jika ada 

masyarakat yang sudah komitmen menjadi mitra bisnis, maka yang 

menawarkan harus bertanggungjawab membinanya. Sehingga para 

mitra bisa menjalankan secara benar.74   

SUPPORT SYSTEM( SEKOLAH BISNIS ) merupakan wadah 

bagi anda (mitra atau agen atau perwakilan) untuk melatih diri menjadi 

Enterprenuer Muslim sekaligus menjadi seorang Leader yang 

berdedikasi, berintegritas tanpa melihat apapun latar belakang mitra, 

jenis kelamin, dan status sosial. Disini, mitra dapat mempelajari 

                                                             
74 kata Presiden Direktur PT KANZ Berjaya International, Umyung Mustika,SE. 

PT KBI adalah badan hukum yang menaungi KANZ Support System. 
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berbagai hal-hal teknis untuk menjadi seorang  Enterprenuer Muslim 

plus menjadi seorang Leader yang berkompeten melalui sistem 

pendidikan yang telah teruji dan terbukti, aplikatif, inspiratif dan 

edukatif dalam Menghasilkan Milyader-Milyader Muslim Baru. 

KANZ Support System adalah institusi pendukung yang 

menyediakan sistem yang telah teruji dan terbukti keberhasilannya 

untuk membangun aset berupa jaringan jama’ah yang akan terus 

berkembang. 

KANZ Support System menyediakan alat-alat bantu marketing 

yang terintegrasi dengan program-program pelatihan dari tingkat 

kepemimpinan untuk mengembangkan kepribadian dan karakter 

jama’ah. Untuk membangun aset yang kuat, Anda disarankan untuk 

mengikuti kurikulum KANZ Support System. 

Adapun program solusi arminareka perdana dan kanz support 

system: 

1. Penyelenggaraan Umrah dan Haji, PT. Arminareka Perdana 

menawarkan solusi bagi umat islam yang ingin menunaikan 

ibadah umrah atau haji melalui program khusus.  

2. Arminareka Perdana memberikan kesempatan bagi calon jemaah 

umrah atau haji untuk ikut program hak usaha sebagai solusi 

melunasi biaya umrah atau  haji. Yakni dengan komisi yang 

didapatkan dari hasil merefresikan program haji atau umroh 

Arminareka Perdana.  
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3. Program Solusi ini memberikan kemudahan kepada umat islam 

yang ingin menunaikan ibadah ke tanah suci.   

Program Konsultasi KANZ Support System : 

1. Memberikan konsultasi dan bimbingan untuk mempermudah 

tercapainya program Solusi Arminareka perdana 

2. Memberikan konsultasi dan bimbingan bagi calon jama’ah yang 

ingin membatu kerabat dan handai taulan yang ingin menunaikan 

ibadah umrah atau haji 

3. Memberikan konsultasi dan bimbingan bagi calon jamah yang 

ingin mengembangkan hak usaha menuju baitullah yang telah 

diberikan Arminareka Perdana sehingga bisa mewujudkan 

kehidupan yang lebih baik dan barokah bagi keluarga. 

Ada tiga alasankenapa harus memiliki impian bisnis ini: 

1) Tidak ada bos atau atasan di program ini. Sponsor atau konsultan 

bukanlah atasan jamaah sebagai mitra.Jamaahadalah pemilik dari 

usaha ini. Maka, anda yang menentukan kemana usaha ini dibawa 

dan sebesar apa jadinya usaha ini nantinya. Kemauan yang kuat 

dan akhlaqul kharimah (sikap positif) akan menjadi motivasi anda 

dalam menjalankan usaha ini. 

2) Modal sangat kecil dan hampir tidak ada resiko. Modal di usaha 

ini sangat kecil dan hampir tidak ada resiko, terkadang banyak 

yang menganggap bahwa ini adalah usaha kecil-kecilan, dan 
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kurang menyadari potensi luar biasa yang terkandung 

didalamnya. 

3) Dengan Niat seseorang menjadi siap keluar dari zona 

kenyamanan (comfort zona). Hambatan terbesar seseorang untuk 

meraih potensi terbaiknya adalah zona kenyamanan. Kebanyakan 

mereka melakukan aktifitas rutin setiap hari tanpa menyadari 

bahwa mereka belum melakukan yang terbaik dalam hidupnya. 

Impian yang kuat membuat jamaah keluar dari zona kenyamanan 

dan mengeluarkan segala potensi yang anda miliki, untuk meraih 

yang terbaik dalam kehidupan anda. 

B. Sistem Kemitraan Hak Usaha Penyelenggara Umrah dan Haji Plus PT. 

Arminareka Perdana 

Penyelenggara perjalanan umrah dan haji plus PT. Arminareka 

Perdana berlaku AKAD MURABAHAH, dimana uang yang disetor Jamaah 

tidak hilang atau hangus melainkan dirupakan lima hak diatas. Adapun 

mengenai sistem Komisi atau Bonus yang berlaku di Arminareka, berlaku 

AKAD WAKALAH TASWIQ BIL UJROH  yakni akad dimana seseorang 

menjadi wakalah atau wakil (agen) penjualan oleh sebuah perusahaan 

dimana akan mendapatkan ujroh (bonus) ketika dapat membantu penjualan 

produk atau jasa dari perusahaan tersebut. Dalam hal ini, wakil penjualan 

adalah seluruh Jamaah atau member Arminareka Perdana dan perusahaan 

adalah PT. Arminareka Perdana. Dimana Jamaah atau member Arminareka 



62 

 

akan mendapatkan bonus yang diberikan oleh PT. Arminareka Perdana 

ketika terjadi penjualan produk atau jasa Umrah dan Haji Plus. 

Sistem kemitraan yang ada di Arminareka Perdana Agency 

Marketing dalam pelaksanaanya terdiri dari : 

a. Sistem individu dimana dalam sistem ini calon jamaah Arminareka 

yang telah membayar DP akan langsung mendapatkan hak tersebut di 

atas dan salah satu haknya adalah menjalankan hak usaha. Bagi 

jamaah langsung diberikan formulir untuk melakukan hak usaha atau 

kemitraan dengan menjadi Agen, dan hak tersebut boleh dijalankan 

dan boleh tidak dijalankan. 

Komisi yang akan peroleh: 

1. Hasil Referensi Umroh Rp. 1.500.000,- per jamaah untuk Haji 

Plus Rp. 2.500.000,-/jamaah 

2. Hasil Pasangan Rp. 500.000,- / pasangan  

3. Hasil Pengembangan Generasi Rp. 1.000.000,- / pasangan 

4. Reward (Program Kesejahteraan Jamaah) 
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Hasil komisi atau bonus ini dapat di buat tabel : 

Ketenagan Umrah (Rp) Haji (Rp) 

1 orang jamaah 1.500.000 2.500.000 

2 orang jamaah 3.500.000 5.500.000 

3orang jamaah 5.500.000 8.500.000 

4 orang jamaah 7.000.000 11.000.000 

5orang jamaah 9.500.000 14.500.000 

6 orang jamaah 12.000.000 18.000.000 

7 orang jamaah 14.000.000 21.000.000 

8 orang  jamaah 16.500.000 24.500.000 

9 orang jamaah 19.000.000 28.000.000 

10 orang jamaah 21.000.000 31.000.000 

*hitungan tersebut diatas belum dipotong biaya Administrasi 10 % 

b. Sistem perwakilan, 

Dalam program perwakilan ini akan memberikan peluang 

keuntungan yang besar bahkan saat memulai usaha, balik modal 

dalam waktu yang singkat, resiko sangat kecil. 

Adapun hak-hak perwakilan adalah: 

1) Surat penunjukkan dan MOU dari kantor pusat 

2) 40 atau 22 atau 13 lembar voucher pembayaran umrah 

senilai USD 350 

3) 40 atau 22 atau 13 paket baju koko atau mukena 
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4) 40 atau 22 atau 13 paket stater kit (berisi dokumen 

legalitas perusahaan, brosur, formulir) 

5) Asuransi jiwa dan kecelakaan diri 

6) 1 unit mesin fax. Senilai Rp.1.300.000 

7) Satu buah spanduk 

8) Tambahan keuntungan Rp. 35.000 (setiap formulir 

pendaftaran per jamaah) 

9) Support pengembangan dari kantor pusat kepada setiap 

kantor perwakilan. 

Oleh karenanya untuk mengembangkan perwakilan ini 

syaratnya jamaah harus terlebih dahulu membeli voucher baik itu 

umrah atau haji sebanyak 40 atau 22 atau 33. Adapun rinciannya 

sebagaimana berikut: 

Potensi keuntungan perwakilan di awal : 

- Perwakilan 40 adalah Rp.95.850.00 

Yang harus dibayar 40 x Rp. 3.500.000,- Rp. 140.500.000 

Discount Rp. 95.850.000 

       

Paket yang dibayar Rp.  44.150.000 

Administrasi Rp. 100.000 

Paket yang harus dibayarkan Rp. 44.250.000 

- Perwakilan 22 adalah Rp. 47.250.00 

Yang harus dibayar 22 x Rp. 3.500.000,- Rp. 77.000.000 



65 

 

Discount Rp. 47.250.000 

       

Paket yang dibayar Rp. 29.750.000 

Administrasi Rp. 100.000 

Paket yang harus dibayarkan Rp. 29.850.000 

- Perwakilan 13 adalah Rp. 26.100.00 

Yang harus dibayar 13 x Rp. 3.500.000,- Rp. 45.500.000 

Discount Rp. 26.100.000 

       

Paket yang dibayar Rp. 19.400.000 

Administrasi Rp. 100.000 

Paket yang harus dibayarkan Rp. 19.500.000 

Untuk lebih jelasnya akan di ilustrasikan sebagai berikut: 

Ilustrasi Bagi Hasil Pengembangan Hak Usaha agen dan perwakilan: 

1. Hasil Referensi Rp. 1.500.000 (Umrah) dan Rp. 2.500.000 (Haji 

Plus) Jika mitra atau agen (jamaah) berhasil mengajak atau 

mereferensikan 4 orang jamaah untuk umrah atau haji bersama 

Arminareka Perdana, maka sisanya akan ditempatkan dibawah 

hak usaha jamaah lain di jaringan anda (jamaah). Hasil referensi 

anda 4 x Rp. 1.500.000 = Rp. 6.000.000.  
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Hasil referensi ini tidak ada batas jumlahnya, agen 

perwakilan bisa mereferensikan sebanyak mungkin jamaah 

untuk bisa berangkat Umrah atau Haji Plus bersama PT. 

Arminareka Perdana. Makin banyak anda mereferensikan orang 

lain dan membantu pengembangan hak usaha jamaah jaringan 

anda, maka akan semakin besar Hasil Hak Usaha jamaah. 

2. Hasil Pasangan Rp. 500.000 / Pasangan Bagi hasil ini akan 

jamaah peroleh ketika jaringan Hak Usaha jamaah dibawah 

jaringan jamaah bisa dipasangkan walaupun bukan anda yang 

mereferensikannya. 
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Dari ilustrasi diatas dapat dilihat hasil perkembangan hak 

usaha anda telah terjadi 4 pasang yang menghasilkan income: 4 

x Rp. 500.000 = Rp. 2.000.000. Potensi income pasangan ini 

tidak dibatasi. 

3. Hasil Pengembangan Generasi Rp. 1.000.000,- / pasangan Jika 

generasi 1 anda memperoleh komisi pasangan Rp. 500.000, 

maka anda akan mendapatkan komisi pengembangan generasi 

sebesar Rp. 1.000.000/pasang. 

 

Ilustrasi diatas memperlihatkan hasil perkembangan hak 

usaha jamaah atau anda telah terjadi 3 Pengembangan Generasi 

yang menghasilkan income tanpa anda mereferensikan: 3 x Rp. 

1.000.000 = Rp. 3.000.000. Potensi income pasangan ini tidak 

dibatasi. 

Ilustrasi Diagram Hasil Usaha Referensi Jaringan Anda  

Ilustrasi Jika 3 Level Jaringan Hak Usaha Anda Disempurnakan  
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Berikut contoh bentuk Jaringan  Hak Usaha Jamaah 

Yang Mendaftar Langsung 13 Paket Umrah & Haji Plus :   

 

Komisi di atas  akan ditransfer ke rekening anda pada 

setiap hari Kamis setelah dikurang 10 % biaya administrasi. 

Komisi ini sepenuhnya menjadi milik agen perwakilan di mana 
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akan dapat digunakan untuk pelunasan biaya umroh atau haji 

dan juga dapat digunakan untuk kebutuhan pribadi. 

C. Perwakilan Cabang Simpang 4C Semarang 

a. Wawancara dengan Ust. Hasyim M. Sutrisno AP, SE75 

profil company, syarat-syarat dan hak perwakilan dapat 

langsung dilihat di www.arminarekaperdana.Com jangan di 

tambah ataupun dikurangi. PT. Arminareka Perdana merupakan 

biro travel umrah dan haji plus termasuk terbesar yang ada di 

Indonesia.  

Pada waktu itu tahun 1999 hanya 5 biro yang menggunakan 

plus, Arminareka Perdana termasuk salah satu pelopor haji 

plus. dan kesan plus adalah untuk mereka yang kaya, yang 

berduit tetapi di Arminareka tidak semua sama. 

Sejarah Kemitraan berawal dari pemilik PT. Arminareka 

Perdana awalnya setiap pulang umrah mereka selalu ditanya 

tetangga, kerabatnya mengapa setiap bulan dapat behaji dan 

umrah. Pertanyaan seperti itu juga timbul dari pedagang sayur, 

mie ayam, dan lain-lain. Oleh karena itu, karena pemilik adalah 

orang ekonomi, maka pemilik mempunyai cara untuk 

membantu masyarakat ekonominya sederhana dapat berangkat 

haji ataupun umrah dengan hak usaha kemitraan. Hal ini 

didasari karena pemilik seorang pengusaha dengan 

                                                             
75 Hasil Wawancara dengan bapak Hasyim M. Sutrisno Pada Hari Sabtu, tanggal 

29 juni 2013, di kantor perwakilan Jl. Simpang 4c semarang, pukul: 11.40 WIB 
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menggunakan konsep pengusaha membentuk tim untuk 

mencapai tujuan berangkat haji dengan mudah. Dan  Itulah 

cita-cita mulia pemilik.  

Adapun perwakilan di semarang ini modelnya semacam 

mittra usaha atau franchise dengan membuka biro-biro haji. 

Adapun tujuannya pada intinya untuk dapat berangkat haji atau 

umrah, silaturahmi dan terkhir mendapat maisah atau upah. 

Sistem yang di bentuk oleh tim ini dapat dikatakan sebagai 

sistem mitra usaha jamaah. Dimana, yang mendaftar di 

arminareka perdana dengan uang muka maka mendapatkan 

kesempatan membuka keagenan atau cabang atau perwakilan 

dengan konsep usaha mitra akan mendapat MoU dari pusat. 

Dan perusahaan juga telah mendapat sertifikat dari MUI, 

kementrian agama. 

Ada dua cara untuk mengangsur yakni setelah membayar 

dengan uang muka, untuk melunasi kembali pada jamaahnya. 

Mencari jamaah, mengangsur tiap bulan atau sebisnaya 

minimal 500 ribu. 

Urutan-urutan menjadi jamaah disini: 

1. Mendaftar dengan membayar di bank 

2. Mengisi formulir dan menyerahkan slip setorannya 

3. Fc KTP dan foto 4x6 sebanyak 4 lembar 
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4. Kirim ke jakarta kemudian akan mendapatkan seperti ID 

Card, no PIN berfungsu untuk membuka website dan 

mengetahui jumlah jamaah berapa bagi yang menjalankan 

usaha ini, akan tetapi jamaah disini tidak diperkenankan 

ujub, memamerkan uang, menjebak costumer, membuat 

jamaah tertipu atau terjebak.  

Sistem usaha disini, disebut sebagai talangan bukan, 

investasi bukan, MLM juga bukan. Kita secara konvensional 

saja. Misal mbak buka dengan uang muka kemudian buka 

dirumah, kantor untuk presentasi.  

Pemahaman mengenai akad yang ada di sistem 

kemitraan hak usaha tersebut, kita memang semacam hak 

usaha, kesempatan itu di berikan kepada yang telah 

mendaftar.Ada beberapa hal supaya jamaah tidak terjebak 

dengan biro-biro nakal yakni tidak diperkenankan membayar 

uang langsung kepada agen atau perwakilan. Kita menjaga 

nama baik. Pada perwakilan disini tidak mementingkan uang 

semata, namun ibadah. 

Jadi, disini setiap agen yang masuk disini terlebih dahulu 

di training secara rohani sehingga nantinya tidak terjebak pada 

uangnya. Perwakilan disini tidak mengutamakan uangnya 

tetapi ibadah, silaturahmi baru upah atau maisah. Dan uang ini 
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adalah uang ibadah tidak perlu untuk di pamerkan. Tujuan kita 

bagaimana orang memahami haji, mengenalkan umat 

bagaimana caranya untuk dapat berhaji, mengenalkan ke umat 

suapaya termotivasi dan terakhir adalah komisi atau upah. 

Komisi disini tidak sama dengan bagi hasil. Komisi 

misalnya ketika kita bekerja kemudian mendapat upah 1,5 juta, 

kalau bagi hasil saya dapat 10 jamaah berarti berapa bagi 

hasilnya di buat MoU. Komisi telah ditetapkan oleh 

perusahaan. 

Konsep membuka perwakilan disyaratkan harus memilih 

paket yang telah disediakan perusahaan karena disana adalah 

konsep kemitraan jaringan hanya untuk perwaakilan sebagai 

penataan. Jadi, ada marketing plan untuk mengatur posisi-

posisi jamaahh akan tetapi bukan MLM, tidak ada tutup poin, 

jenjang karir. Semua bisa langsung menjadi manager.   

b. Syarat-syarat dan hak Perwakilan 

 Persyaratan menjadi perwakilan adalah: 

1. Mempunyai kemampuan leadership 

2. Mempunyai jaringan mitra yang aktif minimal 13 

mitra 

3. Mampu memberikan pembinaan kepada mitra 
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4. Pertumbuhan mitra baru minimal 20 mitra berturut-

turut selama 3 bulan 

5. Mempunyai hubungan baik dengan management, 

maupun staff di PT. Arminareka Perdana 

6. Mempunyai hubungan baik dengan mitra lainnya 

Hak-Hak Perwakilan : 

1. Orang membayar  13 mitra >>  19.500.000 

2. Ada surat penunjukkan  

3. Menandatangani MoU 

4. Hadiah yang didapat adalah :Mesin fax, Spanduk 

atau banner, Marketing plan 50 lembar, Brosur 100 lembar, 

Formulir 1 buku (management), Mendapat fee 35 ribu/formulir. 

c. Hasil Wawancara  dengan Ida Wahyuni76 

Secara struktural PT. Arminareka Perdana berpusat di 

Jakarta sebagaimana tersebut diatas. Adapun sistem kemitraan 

ini berkembang sejalan dengan jumlah calon jamaah yang 

berminat untuk mengembangkan usaha setelah membayarkan 

uang muka. Sebagaimana salah satu agen yang 

mengembangkan hak usahanya di PT. Arminareka Perdana 

maka ia telah mendapat izin dari pusat untuk 

mengembangkannya. Salah satu yang mengembangkan usaha 

                                                             
76 Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Ida Wahyuni management perwakilan di Jl. 

Simpang 4C semarang. Kamis 27 Juni 2013, pukul. 13.00 WIB. 
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ini yang ada di Semarang tepatnya di Jalan Simpang 4 C 

semarang. 

Perwakilan yang dikembangkan oleh Bapak Joko Budi 

Setiawan berkantor di jalan simpang 4C semrang. Adapaun di 

kantor tersebut terdapa struktur organisasi. Management ibu Hj. 

Ida dan Pembimbing adalah ustadz Hasyim. Kantor perwakilan 

telah berdiri tahun sekitar 3 tahun yang lalu tepatnya tahun 

2010.  

Perwakilan di cabang simpang DP Mall Semarang tersebut 

selama berdiri telah memberangkatkan 21 jamaah umrah pada 

tahun 2013.  

Adapun strategi pemasaran yang dikembangkan disana 

tidak mengenal target yang terpenting dapat jalan. Dan 

penawaran peluang usaha melihat prospek dari orang dengan 

menilai dari usia. Selain itu sebagai sambilan pihak 

management memberikan peluang dengan mengembangkan 

bisnis-bisnis kecil. 

 


