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DariRedaksi

Menyambut Hari Fitri

P

UJI syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang
Maha Esa, karena bisa kembali menikmati
beragam berkah di bulan suci Ramadan 1438
Hijriyah ini. Hari kemenangan nan fitri siap
menyambut kita, yang dari sana kita berharap
bisa menjadi insan yang lebih baik lagi guna mengarungi
kehidupan yang semakin penuh tantangan di hari-hari
mendatang.
kabarbisnis kembali hadir dengan suguhan tabloid informatif berisi beragam tema-tema menarik. Di edisi spesial
Ramadan ini, kami mengangkat sejumlah tema. Di antaranya
tentang tren menunaikan ibadah umrah di kala Ramadan.
Saat ini, makin banyak masyarakat yang berumrah saat Ramadan. Suasana bulan suci membuat umrah berjalan lebih
khidmat.
Dengan jumlah orang
berumrah yang terus me
ningkat, tentu itu menjadi
“ladang bisnis” yang cukup
menggiurkan. Triliunan rupiah
diperebutkan. Tak heran kini
makin banyak bermunculan
penyelenggara jasa layanan
ibadah itu. Bak jamur di musim
hujan, mereka hadir melakukan
penetrasi pasar ke kampungkampung. Bahkan tak sedikit yang menerapkan model
pemasaran langsung ala multilevel marketing.
Bagaimana trennya? Dan bagaimana pula para penyelenggara jasa umrah menangkap “momentum bisnis” tersebut? Bagaimana kisah persaingan bisnis di dalamnya? Edisi
kali ini akan membahas hal itu.
Rubrik-rubrik lain yang menarik tentu tak lupa kami sa
jikan untuk Anda. Ada beragam, mulai dari tips, komunitas,
kafe dan resto, hingga destinasi wisata. Kami berharap sajian
kali ini bisa memberi perspektif, informasi, dan hiburan bagi
Anda para pembaca setia.
Akhir kata, di ujung Ramadan ini, semoga kita semua bisa
memetik hikmahnya, menyelami kedalaman maknanya, dan
menuntaskan transformasi diri menuju pribadi yang lebih
baik lagi di masa mendatang. Itulah berkah Ramadan yang
mesti kita buru selama bulan suci umat Islam ini.
Selamat bermudik ria. Selamat bertemu dengan keluarga
di kampung halaman. Melepas rindu, menjawab kangen.
Hati-hati selama dalam perjalanan.
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Mendulang Pahala saat
Ramadan dengan Berumrah
Wajah Ismet Anizar Aziz terlihat sangat bahagia. Senyum simpul selalu tersungging dibibirnya
di saat sanak keluarga bersalaman dan mengantarnya ke Bandar Udara Internasional
Juanda untuk melaksanakan ibadah Umrah di tanah suci Makkah. Harapannya untuk
bisa melaksanakan umrah saat Ramadan telah menjadi kenyataan. Asanya untuk bisa
mendapatkan ridlo Allah dan pahala layaknya berhaji dengan Rasulullah sudah di depan mata.

I

a mengaku, selain karena berharap
ridho dan pahala dari Allah, keinginan
yang kuat tersebut juga dipicu oleh
kebiasaan keluarga besarnya untuk
melaksanakan umrah disaat Ramadan.
Mereka banyak bercerita indahnya beribadah di tanah suci disaat bulan Ramadan.
Bagaimana mereka bersukacita di saat berbuka puasa di Masjid Haram bersama kaum
muslim dari seluruh penjuru dunia.
“Walaupun saya sudah berhaji dan
juga telah melaksanakan umrah sebanyak
lima kali, tetapi saya masih memiliki satu
keinginan yang belum terwujud. Saya ingin
melaksanakan umrah disaat bulan Ramadan.
Dan sekarang doa saya sudah terkabul. Allah
sudah menakdirkan saya bisa melaksanakannya di tahun ini. Saya sangat bahagia,”
ujar Ismet, salah satu pengusaha asal kota
Gresik sesaat sebelum ia berangkat umrah
ke Mekah.
Untuk mewujudkan keinginan tersebut,
Ismet mengaku tidak keberatan merogoh
kocek lebih dalam karena biaya umrah saat

Ramadan lebih mahal dibanding hari biasa,
selisihnya bisa mencapai Rp 4 juta hingga
Rp 6 juta. Jika biaya umrah di saat hari biasa
hanya sekitar Rp 30 juta untuk fasilitas bintang lima untuk paket 10 hari, maka di bulan
Ramadan biayanya naik menjadi sekitar Rp
35 juta. Sementara untuk fasilitas bintang
3 mencapai sekitar Rp 29 juta hingga Rp 30
juta, naik dibanding hari biasa yang hanya
Rp 24 juta.
Mungkin hampir semua umat Islam mendambakan hal yang sama, seperti keingin
an Ismet yang sudah menjadi kenyataan.
Karena dalam ajaran Islam, melaksanakan
ibadah umrah di bulan Ramdhan adalah
sangat utama. Bagi umat Islam, bulan Ra
madhan adalah bulan yang penuh berkah,
bulan dimana seluruh amalan dilipatgandakan menjadi 70 kali lipat dari bulan-bulan
lainnya. Shalatnya, puasanya, bacaan qurannya, dzikirnya, mendapatkan pahala yang
dilipatgandakan. Bahkan umrah yang dilakukan saat Ramadan akan dicatat layaknya haji
bersama Rasullullah.

Bagi umat Islam, bulan Ramadan juga
menjadi bulan penuh dengan rahmat,
dimana rahmat atau kasih sayang Allah
diturunkan seluas-luasnya di bulan ini. Dan
juga merupakan bulan ampunan, bulan
dimana Allah membuka pintu ampunan
bagi para hambaNya. Bulan ini juga terdapat
satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan,
yakni yang dinamakan lailatul qodar.
Makanya jangan heran jika di bulan
Ramadhan umat Islam dari berbagai penjuru
dunia berlomba-lomba hadir di Masjidil
Haram untuk melaksanakan umrah. Di tahun
ini, sampai Senin (5/6/2017) tidak kurang
jumlah jemaah umrah yang membanjiri
Masjidil Haram sudah mencapai 8 juta
orang.
Mengutip Arab News, Kantor Gubernur
Makkah pada Minggu (4/6/2017) menyatakan bahwa sekitar 8 juta jemaah menggunakan sekitar 30.000 kendaraan telah diangkut
ke dan dari Masjidil Haram selama 8 hari pertama Ramadan. Jumlah jemaah yang diangkut tersebut meningkat tajam dibandingkan
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periode yang sama pada tahun 2016.

Tahun lalu, jemaah yang
diangkut sebanyak
5,3 juta orang dengan
22.000 kendaraan.
Dan diperkirakan 35
juta penumpang akan
diangkut ke Masjidil
Haram selama bulan
Ramadan.
Dengan besarnya jumlah umat Islam
seluruh dunia yang melaksanakan umrah
di saat Ramadan, maka keadaan di Masjidil
Haram tentunya sangat padat. Seluruh rangkaian ibadah, dari mulai shalat berjamaah,
berthawaf, sai, shalat taraweh, baca Quran,
i’tikaf penuh sesak, dan tak henti-hentinya.
Begitu juga ketika hendak datang waktu
berbuka puasa.
Menurut Ismet, semenjak selesai shalat
ashar secara berjamaah, mulai dipersiapkan
beberapa tempat atau lokasi yang akan
digunakan untuk buka bersama, di barbagai
sudut akan terlihat jemaah yang mulai bekumpul untuk buka bersama. Di saat Adzan
Maghrib dikumandangkan, terlihat jutaan
umat Islam, buka bersama dengan hidangan
air zam-zam, kurma, ashir, atau bahkan de
ngan nasi bukhari. Hidangan-hidangan tersebut, diletakan di atas plastik memanjang.
Ya, umrah di bulan Ramadan dipandang
memiliki keistimewaan tersendiri. Ada
pengalaman spiritual berbeda saat menjalankan ibadah puasa di tempat yang juga
istimewa, langsung di rumah Allah.
Mantan Direktur Jenderal Penyelengga
raan Haji dan Umrah Kementerian Agama
(Kemenag) Abdul Djamil mengatakan,
animo umat muslim di Tanah Air mengenai
ibadah umrah semakin meningkat. Tahun
lalu misalnya, ada peningkatan signifikan
seiring dengan kebijakan Arab Saudi yang
meningkatkan jumlah jemaah umrah seluruh dunia.
“Mungkin juga mungkin karena adanya
antrian haji yang panjang sehingga
masyarakat muslim kemudian memilih
untuk melaksanakan umrah yang bisa dilaksanakan kapan saja,” kata Abdul Djamil yang
sekarang menjadi Guru Besar UIN Walisongo
Semarang tersebut.
Hal yang sama juga diutarakan oleh
Direktur Operasional Maktour Mohammad Rocky Masyhur bahwa banyaknya
masyarakat yang melaksanakan umrah
saat Ramadhan karena ingin mendapatkan
pahala dua kali lipat, yaitu ahala ibadah di
bulan puasa dan pahala umrah.
Untuk tahun ini ia memperkirakan trennya agak berbeda. Jika pada Ramadhan taedisi khusus: Idul Fitri 1438 H
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hun lalu yang melaksanakan umrah banyak
dari golongan remaja dan anak-anak, maka
di tahun ini tidak. “Mungkin karena tahun
lalu bertepatan dengan musim libur, jadi
banyak anak-anak. Kalau tahun ini tidak,”
katanya.
Tekan harga dengan membentuk konsorsium Mahalnya harga atau biaya umrah
saat Ramadan dibenarkan oleh Ketua Umum
Asphurindo Syam Resfiadi. Ia mengatakan,
biasanya, saat Ramadan (hari ke-1 hingga
20) harga paket umrah mencapai US$ 2.500
untuk paket sembilan hari menggunakan
hotel bintang empat ke bawah. Apabila
menginap di hotel bintang empat ke atas,
maka harga berkisar US$ 3.000 hingga US$
4.000. Harga tersebut akan bertambah
tinggi seiring dengan memasuki hari ke 15
puasa Ramadan.
Untuk menekannya, Asosiasi Pelaksana
Haji Umrah dan Inbound Indonesia (Asphurindo) telah mendirikan konsorsium
dari banyak perusahaan pelaksana haji dan
umrah. Melalui konsorsium ini diharapkan
jumlah jamaah umrah yang diberangkatkan akan semakin banyak sehingga pihak
penyelenggara bisa mendapatkan harga
grup besar yang lebih murah. Sebelumnya,
Asphurindo sudah meluncurkan paket konsorsium yang
diberangkatkan pada 7 Mei
(70 jamaah)
dan 18 Mei
(114 jamaah)
hanya dengan
harga Rp
15.750.000
per orang.
“Kami melihat
antusias paket
konsorsium ini
bagus, jadi kenapa tidak dimulai lagi untuk
Ramadan dan Syawal,” kata dia.
Saat ini, anggota Asphurindo ada 150 perusahaan travel. Syam mengatakan, apabila
setiap travel mengirimkan dua jamaah saja
saat Ramadhan, maka total sudah ada 300
jamaah yang ikut. “Kalau yang ikut di atas
satu bus, sudah bisa mendapat harga grup
besar. Lebih enak kalau ‘keroyokan’, lebih
murah,” ujarnya.
Dan pada Selasa (6/6/2017) lalu, Asphurindo telah memberangkatkan sebanyak
129 pax jamaah di bulan ramadhan 2017.
Jamaah-jamaah ini merupakan gabungan
dari jamaah di 23 biro perjalanan umrah
anggota Asphurindo. Walaupun ia optimistis
program ini bakal laris manis, tetapi ia tidak
mematok target berapa jumlah jamaah
umrah yang bisa diberangkatan saat bulan
Ramadhan kali ini.
“Tidak ada target karena baru percobaan,
jadi hanya menghabiskan seat yang ada saja
sekitar 90 seats setiap tanggal,” kata dia.

Tips berumrah
saat Ramadan
Sembilan Tips Umrah di Bulan
Ramadan ini akan sangat bermanfaat bagi umat Islam.
1. 	Diawal-awal Anda baru datang,
kenali lokasi-lokasi tempat
Anda, baik lokasi hotel, ataupun
ketika berada di Masjidil Haram.
2. Melakukan ibadah secara berjamaah, baik ketika akan umrah
dengan seluruh rangkaiannya,
shalat sunah, thawaf, sai, dan
tahalul.
3. 	Untuk melakukan umrah yang ke
2 dan seterusnya, sebaiknya dilakukan pada malam hari, ketika
suhu mulai dingin. tetapi hindari
waktu-waktu yang sangat padat,
seperti bada magrib, Untuk
waktu-waktu ini Anda gunakan
khusus untuk i’tikaf, baca quran,
dzikir dan setelah shalat isya dilanjutkan untuk shalat taraweh.

4. 	Usahakan tidur siang, untuk
mengumpulkan kekuatan guna
beribadah di malam hari.
5. Jangan lupa, membawa tanda
pengenal supaya antara jemaah
mudah mengenali, dan tidak
terpisah.
6. 	Usahakan banyak minum air
putih, karena suhu sangat panas, diperlukan asupan air yang
memadai.
7. Perbanyak makanan yang dapat
meningkatan kekuatan untuk
beribadah.
8. Bawa tas kecil untuk menyimpan berbagai dokumen-dokumen Anda,
9. 	Ketika akan ke Masjid, hendaknya memawa kantong plastik, guna mengamankan sendal/
sepatu Anda.
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Waspada Tawaran

R

Umrah Murah

atusan orang dengan wajah
marah berkumpul di kantor
pusat First Travel di Jakarta
Selatan akhir April 2017 lalu.
Mereka yang rata-rata adalah calon jamaah umrah ini datang untuk
meminta pertanggungjawaban manajemen
agen perjalanan umrah tersebut karena tak
kunjung diberangkatkan ke tanah suci.
Padahal orang-orang ini sudah membayar lunas biaya umrah seperti yang ditetapkan pihak travel yakni sebesar Rp 14,5 juta
per orang. Mereka, yang rata-rata dijanjikan
untuk berangkat ke tanah suci pada akhir
tahun 2016 hanya mendapat janji-janji
surga dari pihak manajemen. Kenyataannya
hingga akhir April 2017, atau sektiar 5 bulan
dari jadwal pemberangkatan, mereka masih
di tanah air, belum menginjakkan kaki di

tanah suci.
Pihak manajemen berkilah ada permasalahan pengurusan visa ke Arab Saudi
yang tertunda. Beberapa saat kemudian,
pihak manajemen juga melontarkan statement ada perubahan-perubahan harga yang
tidak bisa dicover oleh perusahaan. Pada
intinya telah terjadi mismanagement di
perusahaan tersebut sehingga jamaah gagal
berangkat sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan.
Persoalan jamaah gagal berangkat ke
tanah suci akibat masalah di pihak travel
seperti yang dialami jamaah First Travel memang bukan yang pertama kali terjadi. Serta
nampaknya juga bukan jadi yang terakhir.
Memang sudah menjadi keinginan setiap
orang muslim yang taat untuk bisa menginjakkan kaki di tanah suci, melaksanakan

ibadah haji, atau minimal ber-umrah. Berbagai cara akan ditempuh untuk memenuhi
cita-cita itu. Bagi yang sudah punya dana ,
tentunya bukan masalah sulit. Namun bagi
yang keuangannya pas-pasan akan banyak
hitung-hitungan yang dipakai.
Mereka yang sabar akan menabung
hingga cukup untuk membayar biaya umrah
di biro perjalanan yang terpercaya. Sementara mereka yang tidak sabaran akan rajin
mencari promo menarik yang menawarkan
umrah dengan biaya murah. Mereka-mereka
yang masuk kriteria terakhir inilah yang
rata-rata menjadi calon jamaah gagal dari
First Travel.
Memang dalam menawarkan biaya
umrah, First Travel tergolong cukup berani.
Mereka hanya mematok Rp 14 juta-an
tiap orang. Bahkan agen travel ini sempat
edisi khusus: Idul Fitri 1438 H
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mencantumkan promo umrah hanya seharga RP 8,888 juta per orang dalam rangka
memperingati ulang tahunnya ke-8. Padahal normalnya, biaya untuk umrah dengan
fasilitas yang layak, berkisar di angka tak
kurang dari Rp 20 juta tiap jamaah.
Kementerian Agama sendiri sebagai
regulator di bidang penyelenggaraan Haji
dan Umrah memang tidak pernah mengatur
biaya untuk ibadah umrah. Semua diserahkan ke pasar dan perusahaan travel.
“Hingga saat ini Kementerian Agama memang tidak pernah menentukan tarif untuk

Laporanutama

ibadah umrah. Karena ketika bicara persoalan
harga, ini sudah masuk persoalan usaha, kami
tidak masuk kesana. Kami hanya menetapkan
regulasi standar minimal untuk pelayananan
jamaah baik di tanah air maupun di tanah
suci,” kata Direktur Haji Khusus dan Umrah
Kementerian Agama, Muhajirin Yanis.
Meski demikian, Muhajirin meminta
calon jamaah untuk berfikir realistis dalam
menyikapi promo yang banyak digelar biro
perjalanan. “Hari ini mau umrah dengan
harga Rp 8 juta mana mungkin,” tegasnya.
Sementara itu, biro-biro perjalanan

umrah ternama pun kini mulai gencar
mengedukasi pelanggan atau calon jamaah
agar tidak mudah tergiur dengan tawaran
promo yang kadang tidak masuk akal
tersebut.
Samsul Arifin, Direktur Utama PT Persada
Duta Beliton (Persada Indonesia) misalnya
menegaskan praktik promo yang banyak dilakukan biro perjalanan sudah pasti berisiko
bagi jamaah.
“Selain risiko gagal berangkat yang
tinggi, biro perjalanan yang menawarkan
paket umrah terlalu murah juga bisa dipastikan akan mengorbankan kenyamanan dan
keamanan jamaah, baik di tanah air, terlebih
di tanah suci,” paparnya.

Para pengelola biro
perjalanan yang
menawarkan biaya murah
ini juga kerap melakukan
cara-cara tidak etis dalam
berbisnis, diantaranya
memalsukan izin biro
perjalanan umrah dan haji.
“Mereka kerap mencatut izin biro perjalanan besar tanpa seizin yang akhirnya bisa
merugikan konsumen juga,” tutur Samsul.
Meski banyak biro perjalanan yang
menawarkan harga murah untuk perjalanan
umrah, namun Persada Indonesia mengaku
tidak ikut bermain di level itu. Persada
Indonesia yang didirikan pada 1989 ini, akan
tetap fokus melayani ibadah umrah dengan
menyasar pasar kelas menengah ke atas.
“Kami sangat mengutamakan pelayanan
dan kenyamanan jamaah baik selama di
Indonesia maupun di tanah suci, karenanya
kami tidak ingin bermain di pasar menegah
ke bawah yang harganya juga mulai tidak
rasional murahnya,” ujar Samsul.
Persada Indonesia sendiri menawarkan
paket Umrah mulai harga US$ 2.500 hingga
US$ 3.600, sedangkan di pasaran saat ini
biro perjalanan murah bisa menawarkan
biaya umrah di harga US$ 1.300 per orang.
edisi khusus: Idul Fitri 1438 H
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tips

Agar Happy
ke Tanah Suci
Bulan Ramadan adalah bulan krusial bagi umat Islam.
Di bulan ini seluruh amalan ibadah dilipatgandakan
dibanding bulan-bulan lainnya, tak terkecuali ibadah
umrah. Karena pahalanya yang setara dengan haji,
banyak muslim yang berbondong-bondong ingin
melakukan ibadah umrah di bulan Ramadan.
Mekkah-Madinah pun selalu dipenuhi
jutaan muslimin dan muslimat dari seluruh
dunia saat Ramadan tiba. Situasi di Masjidil
Haram di bulan Ramadan sangat padat sekali. Semua umat berlomba-lomba melakukan
seluruh rangkaian ibadah, mulai shalat berjamaah, thawaf, sa’i, tarawih, tadarus, i’tikaf
dengan kondisi penuh sesak.
Pemandangan super padat juga tampak

ketika hendak datang waktu berbuka puasa.
Sejak selesai shalat Ashar berjamaah, mulai
dipersiapkan alaqah-alaqah yang akan
digunakan untuk buka bersama, di berbagai sudut akan terlihat jemaah yang mulai
berkumpul untuk buka bersama.
Kala Adzan Maghrib dikumandangkan,
terlihat jutaan umat buka bersama dengan
hidangan air zam-zam, kurma, ashir, atau

1. Pilih Travel yang berdedikasi tinggi
mengantarkan jamaah untuk bisa meraih
umroh yang maqbul. Travel yang pembimbingnya mengajarkan jamaah tata
cara manasik yang dituntunkan Rasulullah SAW.
2. Kenali rute jalan hotel-masjid-hotel.
Sebaiknya ke masjid bersama-sama dengan
jamaah yang hapal jalan. Kalaupun harus
jalan hanya berdua dengan suami atau mahram, bisa janjian di dekat pintu keluar. Kenali
nomor pintu terdekat ke arah hotel Anda.
3. Melakukan ibadah secara berjamaah, baik ketika akan umrah
dengan seluruh rangkaiannya, shalat sunah, thawaf, sai, dan
tahalul.
4. 	Untuk melakukan umrah yang ke-2 dan
seterusnya, sebaiknya dilakukan pada
malam hari, ketika suhu mulai dingin.
tetapi hindari waktu-waktu yang sangat
padat, seperti ba’da maghrib, Untuk
waktu-waktu ini Anda gunakan khusus
untuk i’tikaf, baca qur’an, dzikir dan
setelah shalat isya dilanjutkan untuk
shalat tarawih.
5. Usahakan tidur siang, untuk mengumpulkan tenaga guna beribadah di malam hari.
6. Ramadan bulan bersedekah. Di Masjidil
Haram, kita bisa bersedekah kepada pe
minta-minta yang banyak ditemui di jalanan
sekitar masjid. Atau bersedekah kepada

bahkan dengan nasi bukhari. Hidanganhidangan tersebut diletakan di atas plastikplastik memanjang. Tak perlu repot mencari
sekedar untuk hidangan berbuka karena ba
nyak para jamaah dengan semangat berbagi
yang ada setiap hari sepanjang Ramadan.
Agar selalu nyaman dan khusyuk dalam
melakukan ibadah, berikut adalah tips
melakukan umrah selama Ramadan:

pekerja-pekerja Indonesia yang biasa bersih-bersih di Masjidil
Haram. Bisa juga bersedekah kepada saudara-saudara kita yang
jadi tukang sapu jalan di sana.
7. 	Ucapkan syukraan, atau lebih utama, Jazakallaahu / jazakillahu khairan kepada mereka yang memberi Anda hadiah atau
makanan. Biasanya musim Ramadan banyak muhsinin yang
selalu bagi-bagi makanan untuk berbuka kepada jamaah.
8. Jaga barang-barang Anda. Bawa uang
secukupnya saja ketika ke masjid. Tidak
perlu bawa-bawa kamera. Bukan hanya
khawatir disita petugas, namun untuk
menghindari kehilangan, disebabkan ba
nyaknya manusia yang berdesak-desakan di
dalam maupun luar masjid.
9. 	Di saat penuh-penuhnya seperti
Bulan Ramadan, semua area masjid
selalu dipadati lautan manusia. Kalau
mau, Anda bisa coba ke arah basement. Sesuai pengalaman, tempat ini
biasanya menyisakan banyak tempat
longgar dibanding
area lain. Mungkin karena di sini tidak punya banyak mesin
pendingin dan hanya mengandalkan kipas
angin. Udaranya terasa sangat gerah.
10. Isi penuh botol refill Anda dengan air
zam-zam yang tersedia di hampir semua
sudut masjid. Lalu konsumsi minimal setiap
selesai 2 rakaat shalat agar terhindar dari
gejala dehidrasi.

edisi khusus: Idul Fitri 1438 H
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Ketika Lembaga Keuangan
Tergiur Bisnis Umrah
Makin diminatinya ibadah umrah, seiring lamanya waktu
tunggu ibadah haji di Indonesia, mendorong industri jasa
keuangan berlomba-lomba menawarkan produk yang
mendukung perjalanan umrah. Tak kurang mulai industri
perbankan, lembaga pembiayaan, hingga Asuransi membuat
produk-produk untuk mempermudah atau memberikan
kenyamanan calon jamaah dalam melaksanakan ibadah haji.
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
Tbk (Bank Jatim) misalnya, meluncurkan dua
produk untuk membiayai perjalanan umrah
melalui unit usaha Bank Jatim Syariah. Pro
duk pertama adalah Tabungan Umroh IB
Amanah yang merupakan produk tabung
an dari Bank Jatim Syariah dengan prinsip
Wadiah yang membantu nasabah untuk
mempersiapkan perjalanan umrah.
Dengan produk ini, nasabah bisa mena-

bung sesuai kemampuan untuk tujuan memenuhi biaya perjalanan umrah. Bank Jatim
juga membebaskan nasabah untuk memilih
biro perjalanan umrah sesuai keinginan
nasabah.
Selain produk tabungan, Bank Jatim juga
mempunyai produk pembiayaan Umrah
Ib Maqbula. Produk ini merupakan produk
pembiayaan untuk perjalanan umrah de
ngan angsuran tetap sampai dengan jangka

waktu pembiayaan.
Pembiayaan ini menggunakan akad
Ijarah dan diperuntukkan bagi pemohon
yang berstatus karyawan tetap perusahaan/
instansi bonafide dengan masa kerja minimal dua tahun dan wiraswasta. Pada produk
ini, plafond pembiayaan maksimal adalah
80 persen dari biaya umrah dengan jangka
waktu pembiayaan maksimal tiga tahun.
Berbeda dengan produk tabungan

Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur
Graha Famili, Jl. Bukit Darmo Raya No.1,
Surabaya, Jawa Timur 60226
Phone: (031) 7349231

Mengucapkan
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”Mohon Maaf Lahir dan Batin”
edisi khusus: Idul Fitri 1438 H

9

finance
dimana nasabah baru bisa berangkat umrah
ketika tabungannya mencukupi, untuk
produk pembiayaan ini sebaliknya. Nasabah
atau calon jamaah bisa berangkat terlebih
dahulu meskipun angsurannya belum lunas
dan pelunasan dapat diangsur sepulang
umrah.
Selain perbankan, pelaku indsutri jasa
keuangan lainnya juga mulai merambah
bisnis yang berkaitan dengan umrah. Peru
sahaan pembiayaan, PT Adira Dinamika
Multi Finance Tbk melalui unit usaha Adira
Finance Syariah misalnya, juga ikut terjun ke
bisnis pembiayaan umrah dengan meluncurkan Pembiayaan Paket Perjalanan Umrah
pada April 2017 lalu.
Direktur Utama Adira Finance, Hafid
Hadeli, mengatakan produk ini merupakan produk penyaluran dana berdasarkan
prinsip Murabahah (Jual Beli) dimana Adira
Finance Syariah membiayai Paket Perjalanan
Umrah yang dibutuhkan oleh konsumen.
“Produk baru ini merupakan jawaban
atas kebutuhan masyarakat indonesia
yang mayoritas beragama Islam, untuk
dapat melaksanakan ibadah Umrah dengan
mudah dan cepat. Banyak keuntungan yang
akan dirasakan oleh konsumen melalui
produk ini, salah satunya konsumen tidak
lagi perlu menunggu lama untuk dapat

melaksanakan ibadah umrah. Kami berharap
dengan hadirnya produk Pembiayaan Paket
Perjalanan Umrah ini, dapat mewujudkan
mimpi seluruh masyarakat Indonesia untuk
melakukan ibadah umrah, tanpa lagi khawatir dengan biaya,” kata Hafid.
Selain pembiayaan umrah, industri
keuangan lain juga tertarik memanfaatkan
booming perjalanan umrah. Salah satunya
adalah industri asuransi.
Perusahaan asuransi umum yang juga
grup Danamon, Adira Insurance turut menghadirkan produk layanan khusus untuk
memenuhi kebutuhan nasabah yang akan
melakukan perjalanan haji dan umrah. Salah
satu produk yang menjadi andalan ialah
Travellin Syariah, yang merupakan asuransi
perjalanan berbasis syariah untuk melin
dungi pelanggan selama perjalanan umrah
dan haji.
Produk Travellin Syariah memberikan
tiga jaminan utama yaitu kecelakaan da
lam perjalanan (seperti meninggal dunia
atau cacat tetap), sakit dan cidera dalam
perjalanan (seperti santunan rawat inap
karena sakit atau kecelakaan, biaya pendam
pingan keluarga, dan biaya repratriasi), serta
ketidakyamanan dalam perjalanan (seperti
penggantian biaya akibat penundaan dan
pembatalan perjalanan, keterlambatan

penerbangan dan kedatangan bagasi, serta
kehilangan bagasi).
“Yang membedakan Travellin Syariah dengan produk asuransi perjalanan
lainnya ialah produk ini dikelola dengan
mengedepankan prinsip-prinsip syariah.
Keunggulan lainnya ialah Travellin Syariah
memberikan pembayaran klaim secara
cashless, menjamin hingga pada kehilangan
bagasi selama perjalanan, keterlambatan
selama perjalanan dan memberikan santun
an atas perampokan rumah tinggal selama
ditinggal berumrah. Perlindungan ini dapat
dimiliki customer hanya dengan membayar
premi mulai dari Rp 100 ribu,” tambah Bimo
Kustoro.
Sejak diluncurkan tahun lalu, hingga
saat ini Travellin Syariah telah bekerja sama
dengan 144 travel umrah rekanan di Indonesia. Selain itu jumlah customer Travellin
Syariah terus mengalami peningkatan
yang cukup signifikan. Pada Kuartal I 2017,
customer yang mendapatkan jaminan Tra
vellin Syariah mencapai lebih dari 43.000
nasabah.
Untuk memperluas jaringan pemasaran
produk ini, Adira Insurance juga bekerja
sama dengan tiga asosiasi haji dan umrah
terbesar di Indonesia yaitu HIMPUH, AMPHURI dan ASPHURINDO.

edisi khusus: Idul Fitri 1438 H
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Berburu Berkah Bisnis Umrah

M

ASA tunggu pelaksanaan ibadah haji yang cukup panjang membuat animo melakukan umrah meningkat.
Jumlah jemaah “haji kecil” ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Jemaah memburu berkah ibadah, agen
perjalanan menuai rezeki berlimpah.
Besarnya pasar jemaah umrah ini membuat potensi ini ramai-ramai dibidik para pelaku bisnis penyelenggara
jasa perjalanan. Tidak hanya yang berskala besar, kini muncul banyak penyelenggara jasa perjalanan umrah skala
kecil-menengah. Penetrasinya merangsek hingga ke kampung-kampung. Iklan media dan media sosial cukup ramai
dipenuhi promosi mereka.
Tapi tak sedikit yang kemudian bermasalah. Ketatnya persaingan terkadang membuat para pelaku usaha itu banting
harga. Aspek kenyamanan jemaah pun terabaikan. Bahkan, ada pula yang ingkar janji dan bermasalah secara hukum.
Pengelolaan penyelenggaraan jasa perjalanan umrah ini perlu dikelola dengan semakin baik lagi, mengingat
besarnya nilai pasar yang mencapai triliunan rupiah. Semua harus dipastikan saling menguntungkan. Muaranya tak lain
bisa bikin jemaah tenang beribadah. Rezeki yang digaet pelaku usaha pun berkah.

edisi khusus: Idul Fitri 1438 H
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 Ari Trywiidiani | Manajer Autamaras
Tour and Travel Area Jawa Timur

Pegang Teguh
Kepercayaan Jemaah

BAGI para penyelenggara jasa
perjalanan ibadah
umrah dan haji, kepercayaan jemaah
adalah hal yang
utama dan harus
dipegang teguh.
Kita tidak boleh
ingkar. Selain karena ingkar dalam pelayanan itu merupakan
dosa, juga akan sangat berimbas negatif
ke bisnis kita. Sekali kita ingkar kepada
jemaah, nama kita pasti akan tercoreng.
Otomatis bisnis kita menjadi terhambat.
Untuk menjaga kepercayaan jemaah,
kami menjalankan seluruh penawaran
yang dijanjikan. Jika misal berangkat dijanjikan hari A, ya hari tersebut kita berangkat.
Jika menawarkan sejumlah paket tambah
an seperti mengunjungi dome of rock, ya
kita kunjungi. Pokoknya jangan sampai
ingkar janji.
Kami juga melengkapi diri dengan
SDM-SDM yang berkompeten, menguasai
medan, dan bisa memahami kebutuhan
jemaah. Jadi SDM yang ditugaskan untuk
mendampingi jemaah tidak boleh asalasalan. Harus yang benar-benar berkualitas, dan pasti berpengalaman. Semua
paduan itu membuat kepercayaan jemaah
terjawab, membuat bisnis menjadi lebih
berkah.

 Ferdian Timur Satyagraha | Sekretaris Perusahaan Bank Jatim

Bank Ikut Permudah Nasabah
Berangkat Umrah

Pelaksanaan ibadah umrah saat ini memang kian diminati oleh masyarakat. Kami sebagai pelaku jasa keuangan
ingin ikut memudahkan masyarakat dalam menjalankan
ibadah tersebut. Di Bank Jatim ada dua produk untuk
membiayai perjalanan umrah melalui unit usaha
Bank Jatim Syariah. Produk pertama adalah Tabung
an Umroh IB Amanah yang merupakan produk
tabungan dari Bank Jatim Syariah dengan prinsip
Wadiah yang membantu nasabah untuk mempersiapkan perjalanan umrah.
Dengan produk ini, nasabah bisa menabung
sesuai kemampuan untuk tujuan memenuhi bia
ya perjalanan umrah. Bank Jatim juga membebaskan nasabah untuk memilih biro perjalanan
umrah sesuai keinginan nasabah.
Selain produk tabungan, Bank Jatim juga
mempunyai produk pembiayaan Umroh Ib
Maqbula. Produk ini merupakan produk pembiayaan untuk perjalanan umrah dengan angsuran tetap sampai dengan jangka waktu pembiayaan. Pembiayaan ini menggunakan akad
Ijarah dan diperuntukkan bagi pemohon yang
berstatus karyawan tetap perusahaan/instansi
dengan masa kerja min 2 tahun dan wiraswasta.
Pada produk ini, plafond pembiayaan maksimal
adalah 80% dari biaya umrah dengan jangka
waktu pembiayaan maksimal tiga tahun.
Perbankan tentu ingin menjadi bagian dari
setiap kebutuhan nasabah dan masyarakat
secara luas, termasuk untuk membantu pelaksanaan ibadah umrah. 

Mengucapkan
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 Lukman Hakim Saifuddin | Menteri Agama RI

Masyarakat Harus Tahu Betul
Biro Travel Berizin atau Tidak
TREN masyarakat menjalankan ibadah
umrah saat Ramadan memang cukup
tinggi. Ini sangat wajar karena menurut hadis, umrah di bulan ramadan itu
senilai dengan haji bahkan seperti haji
bersama Rasulullah Muhammad SAW.
Namun demikian, tingginya minat
masyarakat ini harus pula dibarengi
dengan sikap kehati-hatian dari
masyarakat. Kejadian adanya sejumlah
korban dugaan penipuan oleh oknum penyedia jasa travel
umrah beberapa waktu lalu harus menjadi pelajaran.
Untuk itu kami mengimbau agar masyarakat lebih waspada
dan teliti sebelum menggunakan jasa biro travel dan umrah.
Salah satunya dengan mengecek izin dari sang penyedia jasa
tersebut.
Jangan berurusan dengan biro travel yang tidak berizin. Kita
harus tahu persis biro travel yang akan membawa kita itu punya
izin resmi atau tidak.
Untuk mengecek keabsahan izin tersebut, kami menyaran
kan agar calon jamaah umrah mengecek melalui situs resmi
Kementerian Agama (Kemenag). Tinggal klik nanti akan muncul
biro-biro mana saja yang telah berizin resmi.
Ini kami lakukan, agar jangan sampai masyarakat tergiur
dengan iming-iming harga murah namun biro tersebut tidak
memiliki izin resmi dari pemerintah. Jadi harus benar-benar
diteliti dan hati-hati.

 H Fauzi Mahendra | Wakil ketua
Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan
Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Jatim

Ramadan Jadi
Peak Season bagi
Penyelenggaran Umrah
GELIAT masyarakat yang menyelenggarakan ibadah umrah pada
momen Ramadan tahun ini memang cukup terasa, meski tidak
setinggi 2-3 tahun lalu. Ramadan banyak dipilih masyarakat, selain karena nilainya yang sama dengan ibadah haji, juga sebagai
imbas dari lamanya masa tunggu haji.
Di bisnis Tour & Travel Haji dan Umrah saya optimis para
penyelenggara akan bisa tersenyum. Semoga ini bisa menutupi
kerugian yang mereka alami di masa low season yang biasanya
dialami pada bulan November -Desember.
Namun demikian, kami juga tetap mengimbau kepada
masyarakat atau calon jamaan umrah agar tetap berhati-hati
dalam memilih penyelenggara umrah dan haji. Pastikan bahwa
mereka memiliki izin. Ini agar niat masyarakat untuk beribadah
tidak disalah gunakan.
Terkait biaya umrah, memang setiap tahun ada kenaikan sekitar 7 persen dari tahun sebelumnya. Namun khusus untuk umrah
saat Ramadan, kenaikannya bisa berlipat.
Di Jawa Timur sendiri, menurut pantauan kami jamaah umroh
tertinggi didominasi dari Malang, dan jumlahnya akan terketahui
saat akhir Ramadan. 
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Ikatan Alumni MM Ciputra

Aktif Bikin
Program Kerek
Skill Pengusaha
Meski berbentuk ikatan yang gerak organisasinya cenderung cair, Ikatan Alumni
(IKA) Magister Manajemen Universitas
Ciputra tidak beraktivitas ala kadarnya. IKA
MM Ciputra selalu serius menyiapkan dan
mengeksekusi program kerjanya.
Mayoritas anggota IKA MM UC bergerak
di bidang bisnis yang menyita waktu, tapi
itu tak berarti aktivitasnya lesu darah. Berbagai kegiatan, bahkan yang berskala besar,
digelar. Semua aktivitas komunitas, kata
sang ketua, Edra Brahmantya, diarahkan
untuk meningkatkan skill para anggotanya
yang mayoritas adalah pengusaha. Sehingga, dengan aktif di IKA MM UC, otomatis skill
anggotanya juga bisa terdongkrak.
”Kami ingin mempererat silaturahim
antara mahasiswa dan alumni MM-UC, sivitas Universitas Ciputra, dan Yayasan Ciputra
dengan tetap mengedepankan misi utama
kampus untuk menciptakan entrepreneur
berkelas dunia,” ujar Edra.
Untuk itu, sambung Edra, beragam
kegiatan pun digelar oleh IKA MM UC untuk
meningkatkan skill and knowledge business

edisi khusus: Idul Fitri 1438 H

anggotanya. “Sehingga IKA MM UC bermanfaat bagi anggotanya, dan secara tidak
langsung bermanfaat bagi masyarakat luas.
Karena dengan anggota kami yang skill-nya
meningkat, otomatis bisnisnya bisa terus
berkembang dan memberi dampak positif
bagi masyarakat,” papar Edra.
Edra menyebut, anggota IKA MM UC
berlatar belakang pengusaha dengan berbagai bidang bisnis, mulai dari perkebunan,
jasa kesehatan, pertanian, kehutanan dan
perikanan, pertambangan, industri kimia,
industri elektronika, industri suku cadang
otomatif, energi terbarukan, dan industri
furniture. Ada pula yang berbisnis pariwisata, jasa konstruksi sipil dan mekanikal, jasa
konsultasi, industri plastik, jasa pengadaan,
jasa keuangan, distributor, kuliner, industri
kreatif dan jasa-jasa lainnya.
Salah satu kegiatan yang baru saja di
helat IKA MM UC adalah meningkatkan
kesadaran branding untuk para anggotanya.
IKA MM UC mendorong kesadaran para
pelaku usaha di tingkat lokal untuk membangun branding. Dengan strategi dan

 Edra Brahmantya

eksekusi branding yang baik, potensi lokal
bisa terangkat, sehingga dapat memberi
nilai tambah ekonomi ke masyarakat dan
pelaku usaha.
“Selama ini, kita tahu bahwa potensi lokal
sangat banyak, namun tidak disentuh de
ngan strategi branding yang tepat. Sehingga
potensi itu belum bisa dioptimalkan,” kata
Edra.
Berangkat dari kesadaran itulah, IKA MM
Universitas Ciputra mengajak para generasi
muda dan pelaku usaha untuk membangun
kesadaran branding. Seminar tentang itu
pun digelar dengan menghadirkan para akademisi dan praktisi yang teruji, di antaranya
adalah Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar
Anas, pakar branding Danton Sihombing,
dan praktisi bisnis properti Miftachul Amin.
Seminar digelar Sabtu kemarin (20/5), dan
dihadiri sejumlah kalangan, termasuk,
Rektor Universitas Ciputra Yohannes Somawiharja.
“Kesadaran branding ini harus terus
didorong, terus diamplifikasi ke banyak kalangan. Karena itu kami menggelar seminar
yang diikuti ratusan peserta
yang mayoritas adalah pelaku
usaha untuk membangun kesadaran branding,” jelas Edra.
Para pembicara yang
dihadirkan pun sudah teruji.
Seperti Bupati Anas yang
selama beberapa tahun ter
akhir sukses mengembangkan
Banyuwangi, bahkan hingga
kabupaten di ujung timur
Pulau Jawa itu meraih penghargaan tingkat dunia dari
Badan Pariwisata Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB).
“Pak Danton juga sudah
kita kenal bersama sebagai
pakar yang mumpuni dalam
branding. Kita juga hadirkan
satu praktisi di bisnis riil, yaitu
properti, untuk memberi contoh nyata bagaimana branding
bekerja menyukseskan penjualan properti,” papar Edra.

15

transportasi

Menjemput Masa Depan
dengan Trem Surabaya

M

impi warga Surabaya untuk memiliki
moda transportasi massal yang ramah
bakal segera terwujud. Proyek trem
Surabaya yang digadang-gadang
Pemerintah Kota Surabaya menjadi solusi kemacet
an di Kota Pahlawan ini telah menemukan titik
terang. Setelah mendapat persetujuan pendanaan
dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Surabaya
menargetkan pembangunannya bakal dimulai pada
tahun ini, seperti yang telah ditargetkan sejak awal.
Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan bahwa proyek trem sangat dibutuhkan untuk
mengurangi kemacetan lalu lintas di kota dengan
penduduk 3 juta jiwa ini. Trem akan melintas di
samping jalur pedestrian sehingga jika trem berhenti, penumpang dengan mudah naik dan turun trem.
Moda transportasi ini juga sangat ramah lingkungan
karena menggunakan energi listrik. Moda angkutan
massal cepat monorel ini menghubungkan sisi timur
dan barat Surabaya menuju tengah kota.
Ia mengaku, proyek trem Surabaya memang
sempat dicoret dari Anggaran Pengeluaran dan
Belanja Negara (APBN) 2017 karena seretnya
keuangan negara. Tetapi keputusan tersebut
akhirnya berubah setelah pihak Pemkot Surabaya
menagih janji pemerintah pusat. Berdasarkan hasil
rapat dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta
pada Senin, 5 Juni lalu, pemerintah pusat melalui
Kementerian Perhubungan bersedia membiayai.
“Kemarin dirapatkan di Kementerian Perhubungan
kalau untuk trem di Surabaya mereka sudah punya
biayanya dari APBN,” terang Risma.
Adapun total anggaran dari APBN mencapai Rp
2,7 triliun yang akan digelontorkan secara bertahap.
Pada tahun ini akan dikucurkan sebesar Rp 100
miliar yang akan digunakan untuk
membiayai proyek trem trayek utara
ke selatan Kota Pahlawan. Sisanya
akan disalurkan pada tahun anggar
an berikutnya. Risma memperkirakan, pengerjaannya akan dilakukan
dalam dua loop (fase). Fase pertama
membentang dari Jalan Tunjungan
hingga menuju Terminal Joyoboyo
sepanjang 11,4 kilometer dari total
sekitar 17,6 kilometer.
Untuk itu, Risma telah meng
instruksikan kepada dinas terkait
untuk melakukan pengukuran.
Sebab pihaknya mesti memastikan
berapa panjang trayek yang dapat
terealisasi dengan anggaran sebesar
Rp 100 miliar tersebut. “Pemkot juga
masih harus bertemu dengan PT KAI
untuk membahas pembangunan
depo di Terminal Joyoboyo.”
Sedangkan untuk trayek timur
ke barat yang jalurnya lebih panjang, model angkutan massal cepat
yang dikembangkan ialah Light Rail

Transit (LRT). Model LRT dinilai lebih murah diban
ding monorel. Untuk trayek ini, Risma bakal mengajukan usulan dengan skema Kerjasama Pemerintah
Badan Usaha (KPBU). Pengajuan KPBU untuk trayek
timur ke barat itu menunggu terlebih dahulu proses
pengerjaan oleh Kementerian Perhubungan.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irvan
Wahyudrajat menambahkan, Pemkot Surabaya telah
memperhitungkan upaya antisipasi penggunaan jalan
selama pembangunan jalur trem. Ia menyebutkan
jalur Tunjungan akan dialihkan kepadatannya
dengan memperlebar Jalan Simpang Dukuh.
Pelebaran untuk proyek trem Surabaya ini
seperti diinginkan Risma akan dikerjakan
secara paralel.
“Semua program kami, apakah jalan
pedestrian, trem termasuk depo, berjalan secara paralel. Untuk antisipasi
penggunaan jalan Tunjungan untuk
jalur trem, InsyaAllah sudah kami
hitung manajemen dan rekayasa
lalin. Rekayasa lalin harus dilakukan
karena dengan adanya jalur
trem, maka kapasitas jalan
akan berkurang. Salah satunya
arus lalin dilewatkan Jalan Genteng
Kali dan lurus ke Jalan Simpang Dukuh,” ujarnya.
Trem Surabaya sebagai pembelajaran
Pakar ekonomi dan statistik Institut Teknologi
Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Kresnayana
Yahya menuturkan, kehadiran trem di Surabaya
menjadi ajang pembelajaran sekaligus dapat
mengubah perilaku masyarakat yang masih banyak
menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan

kendaraan umum. Hadirnya moda transportasi yang
nyaman dan jenisnya diperkirakan bisa mengurangi
kemacetan di Surabaya. “Pegawai yang pekerjaannya tidak tahan stres akan memilih trem karena
menjadi moda yang nyaman dan tidak perlu bertempur melawan kemacetan di jalan,” katanya.
Jalur lintasan trem merupakan kawasan tengah
kota yang padat. Saat jam berangkat dan pulang
kerja, kemacetan kerap terjadi di kawasan tersebut.
Jika tahap pertama berhasil, Kresnayana berharap
moda transportasi itu bisa dikembangkan hingga ke
Waru, Sidoarjo, agar dampaknya lebih terasa. Karena
dalam setiap hari paling tidak ada 500.000 orang
dari Sidoarjo yang bekerja di Surabaya dan 200.000
orang Surabaya yang bekerja di Sidoarjo. Dengan
demikian, orang Sidoarjo tidak perlu melakukan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi hingga

Surabaya.
Kresnayana mengatakan,
paling tidak perlu waktu sekitar dua tahun untuk
mengubah perilaku masyarakat dari menggunakan
kendaraan pribadi beralih ke trem. Sebab, trem
merupakan moda transportasi baru di Indonesia,
terutama bagi generasi tahun 1970-an. “Dua tahun
pertama, kehadiran trem seperti sebuah tontonan
sekaligus pengalaman baru. Butuh waktu bagi
masyarakat untuk menyesuaikan moda transportasi
baru. Namun, karena trem nyaman, pasti mudah
diminati masyarakat,” katanya.
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www.bankjatim.co.id

Ringankan Transaksi
Perbankan di Bulan Ramadhan

B

ulan Ramadhan,
bulan yang selalu
dinanti oleh seluruh
muslim di penjuru
dunia. Kurang lebih
1,2 miliar jiwa penduduk muslim
di dunia menantikan bulan yang
istimewa ini. Puasa dengan
menahan lapar dan nafsu diwajibkan
bagi umat muslim untuk
menyempurnakan
pahala di bulan
suci ini. Meskipun
berpuasa selama
sebulan penuh, bukan
berarti menghalangi
kita untuk terus
beraktifitas dan
berprestasi.
Menyambut bulan
ramadhan, PT Bank
Pembangunan Daerah
Tbk (Bank Jatim) akan
terus mendampingi dan
mendukung aktifitas
anda di bulan yang suci
ini
dengan fasilitas E-channel Bank
Jatim. Sebuah fasilitas lengkap
yang dimiliki Bank Jatim yang
memberikan kemudahan bagi
nasabah untuk bertransaksi
kapanpun dan dimanapun.
Dimulai dari ATM Bank Jatim,
e-channel pertama yang dimiliki
Bank Jatim ini, memiliki beberapa
kelebihan yang tidak dimiliki oleh
bank lain, salah satunya adalah
bebas biaya penarikan tunai melalui
mesin ATM bank lain. Selain itu,
biaya administrasi ATM yang
rendah juga menjadi kelebihan
dibandingkan dengan bank lain.

Variasi ATM yang dimiliki Bank
Jatim pun beragam dengan adanya
ATM Silver, ATM Gold dan ATM
Prioritas yang dikhususkan untuk
nasabah Jatim Prioritas.
Seiring berkembangnya teknologi
informasi dan komunikasi di
masyarakat,

Bank
Jatim mulai
mengenalkan fasilitas sms banking
untuk memberikan layanan kepada
nasabah melalui layanan pesan
singkat (short messaging services/
SMS) baik menggunakan plain
text mode maupun apps mode.
Kelebihan dari e-channel ini adalah
mudah dioperasikan, lebih praktis
dalam bertransaksi tanpa harus
datang ke bank.
Internet banking Bank Jatim
menjadi fasilitas berikutnya yang
di launching setahun setelah sms
banking Bank Jatim. E-channel
yang sudah tidak asing di telinga
masyarakat ini memiliki beberapa

fitur yang lengkap dengan
menghadirkan fitur informasi,
pembelian, pembayaran, dan
transfer. Selain mudah dioperasikan,
fasilitas ini lebih efisien dengan
memanfaatkan media internet
sehingga dapat dimanfaatkan
dimanapun dan kapanpun.
Mobile banking
Bank Jatim, fasilitas
e-channel terbaru dan
paling canggih

yang
dimiliki
Bank
Jatim ini, menawarkan
berbagai kemudahan transaksi
dengan mengirimkan perintah
melalui koneksi paket data.
E-channel yang satu inipun terasa
lebih mudah dengan download
aplikasi mobile banking Bank
Jatim yang tersedia pada platform
smartphone android , iOS, dan
Blackberry. Ingin meninkmati
fasilitas e-channel Bank Jatim?
Ayo segera buka rekening
tabungan Bank Jatim, dan nikmati
fasilitasnya!!!

”Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1438 H”
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ritel

THR Turun, Omzet
Peritel Bejibun

M

OMEN ramadan dan lebaran
menjadi salah satu yang pa
ling ditunggu para pengusaha
ritel untuk mendongkrak penjualan. Rata-rata penjualan mereka mengalami peningkatan signifikan, seiring dengan
meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam
berbelanja kebutuhan selama bulan puasa
dan lebaran.
Kalangan pelaku usaha ritel memprediksi
ada kenaikan penjualan produk ritel pada
lebaran tahun ini. Komisaris PT Mitra Adiperkasa Tbk, Handaka Santosa memprediksi
momen ramadan dan lebaran kali ini akan
mampu mendongkrak penjualan. Hanya saja
dia belum bisa memastikan berapa besar
kenaikan yang terjadi. Perlambatan ekonomi
dalam tiga tahun terakhir ikut mempenga
ruhi target penjualan para pelaku usaha.
Sebelum perlambatan ekonomi, penjualan saat lebaran bisa meningkat 10-15
persen. Handaka menyatakan penurunan
penjualan terjadi setelah 2013. “Setelah
2013 turun karena pertumbuhan ekonomi
tidak besar ada penurunan,” jelasnya.
Ia menjelaskan, Hari Raya Idul Fitri merupakan momen terbaik bagi pengusaha ritel
untuk meningkatkan omzet. Produk seperti
pakaian dan makanan laris manis dibeli
masyarakat. Sudah menjadi tradisi juga bagi
pengelola pusat perbelanjaan untuk membuat strategi marketing.
Salah satu strategi yang biasa dilakukan
ialah dengan penawaran potongan harga.
Namun menurut Handaka diskon bukan
jalan satu-satunya. Pengelola mal juga berupaya menjual produk-produk baru.
“Konsumen tidak melulu mengincar
diskon tapi ada juga yang mencari produk
terbaru, tapi great sale paling favorit,” ucap
Handaka.
Dia menuturkan, omzet yang bisa dikantongi pengusaha saat hari raya bisa naik dua
kali lipat bila dibandingkan dengan bulanbulan sebelumnya. Tapi bisa dibandingkan
secara year to year kenaikannya sekitar 10
persen saja.
Corporate Secretary & Legal Director
PT Matahari Department Store Tbk Miranti
Hadisusilo mengatakan, pihaknya optimistis
penjualannya mampu naik 30 persen menjelang Ramadan dan lebaran tahun ini. Tren
peningkatan penjualan musiman itu, dise
but manajemen menjadi puncak penjualan

Matahari dalam satu tahun.
“Setiap menjelang lebaran memang
biasanya merupakan penjualan tertinggi dalam satu tahun di Matahari, rata-rata naiknya
30 persen dari total penjualan,” ujarnya.
Dia menyebut, penetapan target
penjualan naik 30 persen tersebut belum
menghitung pemasukan yang diperoleh
dari gerai Matahari yang baru yang dibuka
di tahun ini.
Sementara itu Ketua Umum Asosiasi
Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy N.
Mandey memprediksi penjualan ritel bakal
mencapai Rp 80 triliun atau menyumbang
40 persen di periode puasa dan lebaran tahun ini, sehingga mampu mengompensasi
penurunan di kuartal I-2017.
Dia menyebut,
penjualan ritel selama Ramadan dan
lebaran berkontribusi 30-40 persen
dari total target
penjualan selama
setahun. Peningkat
an penjualan terasa
mulai pekan kedua
Ramadan, bahkan
akan terus meningkat ketika tunjangan
hari raya (THR) turun
atau cair.
“Kalau tahun lalu
kita bisa mencapai
penjualan hampir Rp
200 triliun di 2016,
puasa dan Lebaran
ini diperkirakan
menyumbang 30-40
persen, jadi sekitar
Rp 75 triliun-Rp 85
triliun dibanding
bulan-bulan sebe
lumnya,” kata dia.
Penjualan tertinggi di ritel, Roy bilang,
sama seperti tahuntahun sebelumnya,
yakni makanan dan
minuman, serta
garmen atau pakai
an jadi, kemudian
menyusul produk
lainnya. Dia meng

aku, secara umum daya beli masyarakat
Indonesia saat ini masih bagus meskipun
pertumbuhan industri ritel di kuartal I-2017
anjlok 20 persen.
“Kuartal I lalu memang lemah, karena
ada sentimen negatif dari masyarakat ter
hadap situasi politik, kegaduhan, korupsi,
radikalisme, itu semua membuat konsumen
menahan melakukan transaksi atau belanja.
Mereka kalaupun belanja sesuai kebutuhan
saja,” papar dia.
Dirinya berharap penjualan ritel di kuartal
II dapat terdorong naik karena ada momen
puasa dan lebaran. Namun tentunya perlu
dukungan pemerintah untuk menciptakan dan menjaga situasi tetap aman dan
kondusif.
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Kafe & Resto

Mutiara Indonesian Cuisine

Restoran Sejak
21 Tahun yang
Tampil Kekinian

M

dengan kita. Konsep inii sudah dilakukan
konsumen kembali ke nuansa tempo dulu,”
EMIKUL beban untuk
beberapa restoran di luar negeri dan Jakarta.
papar Brian.
meneruskan dan membesarMisalnya kita bawa kopi Nusantara dengan
Selain mengubah nama restoran menkan bisnis keluarga yang sumemboyong barista. Atau yang sudah
jadi Mutiara Indonesian Cuisine, dia juga
dah berjalan selama 21 tahun
kita lakukan adalah membawa barista dari
menyulap konsep layanan hingga interior
adalah tugas yang tidak ringan. Hal itu pula
Melbourne dan Singapura ke sini. Ini yang
dan eksterior restoran menjadi kekinian,
yang dirasakan Brian Soetanto saat diserahi
namanya Indonesia otentik namun dikemas
sehingga anak-anak muda pun suka dan
tugas orangtuanya mengelola bisnis keluinternasional,” bebernya.
nyaman.
arga, Restoran Mutiara. Ya, restoran yang
Sementara dari sisi interior, dia menerap
“Kita tetap mempertahankan menu Indoberlokasi di kawasan Manyar Kertoarjo IV ini
kan konsep kafe, dengan disediakannya
nesia. Namun dengan konsep baru. Kita jual
didirikan sang ayah, Tjipto Soetanto pada
smoking area di luar ruangan, namun tetap
100 persen menu Indonesia, tapi dikemas
tahun 1996, dan mampu bertahan hingga
asri dan nyaman untuk nongkrong. “Artinya
internasional,” tukasnya.
sekarang.
tempat ini bisa untuk lunch, namun juga pas
Lie Luther selaku konsultan Mutiara
Menariknya, Brian bukan sekadar mene
untuk nongkrong di malam hari,” kata Luther.
Indonesian Cuisine menambahkan, konsep
ruskan bisnis yang sudah ada, namun dia
Soal menu, dia menyebut tetap menganmembawa konsumen bernostalgia ke masa
pandai mengkreasi menu dan ‘roh’ restoran
dalkan menu Indonesia, seperti ikan, ayam,
lalu itu diantaranya diterapkan dengan
yang dulunya konvensional menjadi kekini
dan menu lain. Namun untuk andalan di
menu-menu tradisional namun dengan
an, sehingga mampu menggaet konsumen
Mutiara Indonesian Cuisine adalah ayam
layanan internasional. Juga konsep memanak muda.
goreng gurih bawang putih. “Menu ini bisa
bawa jajan pasar yang asli dari penjualnya,
Dipaparkan Brian, dirinya sejatinya
dikatakan andalan di sini dan banyak diburu
seperti bubur Madura, kue leker, rangin,
bangga dengan perjuangan sang ayah da
konsumen,” ungkapnya.
dan sebagainya. Dia boyong penjualnya ke
lam membesarkan dan menjaga loyalitas
Tak hanya itu, pihaknya
konsumen di restoran
juga menyediakan puluh
yang dikelola keluarga.
an menu makanan IndoNamun seiring dengan
nesia yang dijamin halal,
perkembangan zaman
seperti nasi tumpeng
serta ketatnya persaingan
kuning/putih, nasi kotak,
antar restoran dan kafe,
tumis lurjuk, kepiting isi,
dirinya tidak ingin memtahu telur, gado-gado,
biarkan Restoran Mutiara
asem-asem iga sapi, sup
hanya begitu-begitu saja.
buntut, ayam goreng
“Nah, ketika saya
rempah, orak-arik jagung
kuliah di Melbourne
kepiting, dan sebagainya.
dan Shanghai, karena
Ada juga aneka minuman
memang saya dasarnya
segar seperti es siwalan,
suka kuliner, saya banyak
es campur pelangi, es
mengamati sejumlah
jeruk fantasi, es teller, juice
restoran dan pusat kuli
kopyor durian, es kopyor
ner di kota-kota tersebut,
special, dan masih banyak
apa yang sekiranya bisa
“kami tetap mempertahankan menu Indonesia. Namun
lagi.
diterapkan di Restoran
dengan konsep baru. kami jual 100 persen menu
Dengan kapasitas 100
Mutiara,” jelasnya.
Indonesia, tapi dikemas internasional,”
tempat duduk, restoran
Menurut pandanganini juga menyediakan
nya, restoran yang otentik
empat ruang VIP dengan kapasitas mulai 10
restoran setiap akhir pekan, namun dengan
mampu menyedot banyak konsumen. Satu
orang hingga 50 orang. Hasilnya pun mulai
harga yang sama dengan harga yang dipakunci itu akhirnya dia temukan. “Sejak itu
dirasakan Brian, sang ayah Tjipto Soetanto,
tok sang penjual di tempatnya.
saya berobsesi untuk menjadikan Restoran
dan Luther, dimana sejak konsep baru itu
“Itu namanya kita menerapkan konsep
Mutiara menjadi restoran di Indonesia
diterapkan, omzet penjualannya mampu
Pop Up, dimana kita bersinergi dengan
yangg otentik, artinya memiliki jati diri.
melesat.
pihak lain, bahkan yang pasarnya sama
Apa itu, yakni kita berupaya membawa
edisi khusus: Idul Fitri 1438 H
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destinasi

 makam
sunan drajat,
Lamongan

Ziarah Wali Penenteram Hati

B

erwisata di Jawa Timur tak ada
salahnya mengunjungi makam
para penyebar agama Islam. Terutama bagi Anda yang menyukai
jenis wisata religi ini, Jatim memang layak

dikunjungi. Di provinsi ini bahkan ada lima
makam sosok yang dikenal sebagai penyebar Islam. Jadi, dari jumlah sembilan wali di
Tanah Jawa, lima di antaranya ada di Jawa
Timur.

1. Sunan Ampel (Raden Rahmat)

Makam Sunan Ampel berada di daerah
Surabaya Utara. Dilihat sepintas, makam
Wali Songo yang terletak di Ampel Denta
ini mengadopsi style Eropa dengan kawalan
sepasang pintu gerbangnya yang khas. Letak
makam sang Sunan dipisahkan dari makammakam lain dengan adanya pembatas teralis
besi setinggi lebih dari satu meter.
Selain berziarah, pengunjung juga ditawarkan wisata belanja karena lokasinya bersebelahan dengan Pasar
Gubah, pusat oleh-oleh wisata religi. Tak lupa juga kuliner khas
Timur Tengah yang bertebaran di sepanjang Jl. KH Mas Mansyur.

2. Sunan Gresik (Maulana Malik Ibrahim)

Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai
wali pertama yang mendakwahkan Islam di
Jawa. Ia mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam dan banyak merangkul rakyat
kebanyakan, yaitu golongan masyarakat
Jawa yang tersisihkan akhir kekuasaan
Majapahit. Maulana Malik Ibrahim melakukan
penyebaran agama Islam dengan pendekat
an kultural dan sangat mahir di bidang

pengobatan.
Ia membangun pondokan tempat belajar agama di daerah
Leran, Gresik. Pada tahun 1419 Maulana Malik Ibrahim wafat dan
dimakamkan di desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur.

3. Sunan Giri (Raden Paku)

Murid Sunan Ampel ini mendirikan pemerintahan mandiri di wilayah Giri Kedaton
Gresik, yang selanjutnya berperan sebagai
pusat dakwah Islam di wilayah Jawa Timur
dan Indonesia Timur, bahkan sampai ke kepulauan Maluku. Sunan Giri dengan melakukan
pendekatan kesenian dan mempunyai karya
abadi seperti Jelungan, Lir-ilir dan Cublak
Suweng serta beberapa gending atau lagu
instrumental Jawa seperti Asmaradana dan Pucung.

Tiap hari ribuan peziarah memadati
makam-makam tersebut. Mereka mengirim
doa untuk para penyebar Islam yang telah
berjasa membawa agama Islam ke Tanah
Jawa. Siapa saja mereka?

Makam sang Sunan terletak di atas bukit, tepatnya di Dusun
Kedhaton, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Gresik. Kompleks pemakaman ini berupa dataran tingkat tiga dimana bagian
belakangnya punya posisi lebih tinggi. Bagi peziarah yang lelah,
disiapkan juga transportasi ojek dan dokar di sana. Selain berzia
rah, wisatawan juga bisa berkunjung ke Museum Sunan Giri yang
menyimpan koleksi pribadi seperti sajadah dan beberapa alat salat
lainnya.

4. Sunan Drajat, Lamongan (Raden Qasim)

Ia adalah putra Sunan Ampel yang
terkenal akan kecerdasannya. Ketika dewasa,
Sunan Drajat mendirikan pesantren Dalem
Dhuwur di desa Drajat, Paciran, Kabupaten
Lamongan. Setelah menguasai pelajaran
Islam ia menyebarkan agama Islam di desa
Drajat sebagai tanah perdikan di kecamatan
Paciran, pemberian Kerajaan Demak.
Lokasi makam sang Sunan mempunyai
keunikan yakni terdiri dari 7 bagian yang mencerminkan 7 filosofi
Sunan Drajat dalam pengentasan kemiskinan saat melakukan penyebaran ajaran Islam. Letaknya dekat dengan Masjid Agung Tuban
dan Alun-alun Kota Tuban. Posisinya juga gampang dijangkau dari
berbagai arah. Ketika baru masuk ke areal pemakaman Sunan Drajat, pengunjung bisa menemukan kompleks makam yang dikelilingi
4 pintu gerbang sebagai akses masuk.

5. Sunan Bonang (Maulana Makdum Ibrahim)

Lahir pada 1465, nama Sunan Bonang
diduga adalah Bong Ang sesuai nama marga
Bong seperti nama ayahnya Bong Swi Hoo
alias Sunan Ampel. Konon lokasi makam
Sunan Bonang sampai kini masih penuh
kontroversi. Selain di Pusat Kota Tuban bersebelahan dengan Masjid Jami Tuban, makam
Sunan Bonang juga dipercaya sebagian
orang berada di Pulau Bawean.
Karya seni abadi yang ditinggalkan dan masih bisa dinikmati
sampai sekarang adalah tembang Tombo Ati yang sering kita de
ngar merupakan gubahan dari Sunan Bonang.
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