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Kepada Yth. 
Calon Mitra Dutarizkia
di 
tempat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kehadiran tehnology DIGITAL saat ini tidak bisa di hindari dari kehidupan

masyarakat kita dalam segala aspek kehidupan. Hal tersebut  menjadi peluang

yang sangat luar biasa untuk anda dan umat dalam memberikan pelayanan

apabila dunia TRAVEL UMROH  berhasil menerapkan sistem tehnology digital.

Alhamduillah Dutarizkia Tour & Travel PT Rizkia Amanah Mandiri dengan izin

Kemenag RI No. 499 Tahun 2020 yang sudah dipercayai oleh Pemerintah Arab

Saudi Arabia sebagai Provider (Penyedia) Izin Visa Umroh, saat ini menjadikan satu

satunya Travel Umroh di Indonesia yang sudah menggunakan kecanggihan

tehnology DIGITAL, memberikan kesempatan kepada siapa aja untuk menjadi

partner terpercaya sebagai pelayan tamu Allah dengan cara yang Mudah, Aman,

Nyaman dengan harga paket umroh yang kompetitive, disertai support/dukungan

professional dari team kami.
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I. Membuka Perwakilan
(Duta Utama)

Sebagai Perwakilan atau Duta Utama,

anda berhak langsung untuk menjual

Paket Umroh dan Haji Khusus secara

langsung kepada calon Jamaah atau

masyarakat, maupun melalui Duta

Umroh sebutan untuk agen atau mitra 

 umroh yang berada di bawah

perwakilan anda.

Dengan membuka Perwakilan

Dutarizkia maka akan mendapatkan

fasilitas kemudahan yang

disupport/didukung oleh system yang

sudah terintegrasi dengan sistem

manajemen Umroh Pusat kami

diantaranya:

1.  Perwakilan akan dibukakan sistem untuk

memanage/mengatur Perwakilannya diberikan

akses dan password sebagai Perwakilan (Duta

Utama).

2. Setiap Perwakilan bisa mengetahui

pencapaian atau pergerakan para Duta umroh

yang ada di bawahnya misal: Informasi Duta-

nya yang telah berhasil mendaftarkan dan

membayar biaya

umroh jamaah

3. Mengetahui besaran ujroh

Perwakilan dan Para Duta Umroh yang

bisa dilihat di  setiap Paket dan

Bandara di seluruh Indonesia yang

dijual. Tugas utama Perwakilan

adalah memperbanyak Duta duta

umroh produktif sebagai ujung tombak

dalam mempertemukan dan

memfasilitasi agar bisa bertemu

dengan calon jamaah yang berniat

umroh.
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Perwakilan Dutarizkia Tour & Travel, yang disuppport/didukukung website khusus

akan anda dapatkan dan bisa dikembangkan serta disebarluaskan sebagai sarana

pemasaran paket paket umroh secara Online di tempat atau daerah perwakilan.

Website-nya sudah terintegrasi dengan website kami www.dutarizkia.com,

sehingga kami sangat yakin akan mempermudah Calon Jamaah anda untuk bisa

melihat informasi mengenai:

tanggal keberangkatan,

available seat, 

harga, paket umroh, 

itinerary, hingga melakukan booking paket secara online. 

Selain itu di website Perwakilan difasilitasi media komunikasi antara

     jamaahnya dengan manajemen seperti chatting atau tanya jawab. Juga

     foto-foto dan video-video aktivitas umrohnya, seperti acara manasik, saat      

     jamaah melaksanakan umroh atau moment moment tertentu bisa diposting

     di Web Perwakilan ini sebagai kenang-kenangan yang bisa di lihat  kapan

     saja dan dimana saja.

W W W . D U T A R I Z K I A . C O M 04

II. Website Khusus Perwakilan



IV. Legalitas

Aspek penting dalam berbisnis sangat penting adalah Legalitas perusahaan,

oleh sebab itu akan kami sudah mempersiapkan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

antara Dutarizkia dengan Perwakilannya, Sehingga anda tidak perlu

khawatir jika dikemudian hari dipertanyakan legalitas hukumnya maupun izin

PPIU yang menjadi acuan untuk memberangkatkan jamaah, karena

Perwakilan Anda sudah dilindungi oleh legalitas hukum yang sudah anda

tandatangani saat melakukan MoU dengan Dutarizkia Tour & Travel.

Sebagai Perwakilan, anda juga bisa merekrut para Duta umroh yang

terintegrasi dengan Perwakilan Anda dan dimanage langsung dalam system

sebagai ujung tombak pemasaran dan penjualan Paket Dutarizkia Tour &

Travel. Kami juga akan membekali Anda dengan standar prosedur perekrutan

Duta, Kewenangan terbatas yang bisa dilakukan oleh Para Duta Umroh,

hingga perhitungan besaran Ujroh (Fee) Para Duta dan Perwakilan.
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III. Perekrutan Duta Khusus Perwakilan
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SISTEM DIGITAL UMROH
TERINTEGRASI:
Menjadikan satu satunya Travel Umroh di Indonesia

yang terintegrasi secara system digital umroh untuk

memenuhi pelayanan lebih dan unik untuk calon

Jama’ah umroh sbb:

1.   Berbasis WEB, sehingga kami bisa melayani     

     calon Jamaah selama 24 Jam penuh dalam   

     sehari, 7 hari dalam seminggu.

2.  Calon Jama’ah yang sudah cukup memiliki biaya

     umroh bisa memilih metode Umroh Bayar Normal   

     (UBN) dimana bisa melihat secara UPDATE  

     deretan Produk Paket Keberangkatan di setiap 

     Bandara: Available Seat, Pesawat, Harga umroh   

     sekamar: ber-4, ber-3 dan ber-2, nama Hotel, 

     Itinerary (rencana perjalanan), nama TL (Tour 

     leader/pemandu) rombongan dan Muthoifnya dll.

3.  Informasi Hotel yang dipakai terhubung langsung dengan GOOGLE MAP,      

     sehingga calon jamaah bisa melihat langsung jarak antara hotel ke masjid,  

     foto-foto termasuk kamar tidur, kamar mandi, lobby, dll.

4.  Proses booking sampai dengan pembayaran dijamin aman, nyaman dan mudah 

     melalui nomor VIRTUAL ACCOUNT bank tertua dan terbesar di Indonesia 

     (MUAMALAT dan BNI Syariah) yang system-nya sudah terkoneksi dengan    

     dutarizkia. 

5.  Nomor VIRTUAL ACCOUNT calon jamaah unik terdiri dari 16 digit yang terdiri  

     dari 10 digit terakhir merupakan no. WA dari calon jamaahnya.

6.  Pembayaran atau penyetoran biaya paket umroh yg telah dibooking bisa 

     langsung dilakukan di smartphone calon jamaah dari bank manapun ke nomor  

     VIRTUAL ACCOUNT-nya.

7.   Disediakan tiga metode pembayaran Paket Umroh langsung untuk memenuhi 

      niat pergi umroh calon jamaah sehingga bisa menyesuaikan dengan  

      keadaannya yaitu:

      a. Umroh Bayar Normal (UBN),  

      b. Umroh Bayar Bertahap (UBB) dan 

      c. Umroh Bayar Belakangan (UBBL)

8.   Sebagai Travel yang sudah mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah Arab   

      Saudi sebagai Provider Visa atau Penyedia Izin Visa Umroh dilakukan

      oleh dutarizkia sendiri sehingga ada jaminan keamanan dan proses-nya lebih              

      terjamin.



1.   ROOM LIST

      Calon jamaah semenjak booking secara digital dan melakukan proses 

      pembayaran akan mengetahui informasi teman teman jamaahnya dalam satu 

      rombongan dan sekamarnya, Daftar room list calon jamaah bisa di lihat 

      langsung di smartphone calon jamaah yang dilengkapi dengan nomor

      HP./WA. Masing masing Jamaahnya.

 

2.   SISTIM MONITORING JAMAAH

      Dalam satu group pemberangkatan rombongan Jamaah dibuatkan link dalam 

      system kami yang nantinya berfungsi sebagai media informasi dari

      Tour Leader (TL) misal: Informasi keadaan jamaah, upload foto, atau

      link video selama perjalanan umroh, bisa dimonitor oleh keluarga jamaah 

      atau siapa aja, link ini tidak akan dihapus sehingga group Alumninya utuh,    

      bisa dibuka kapan saja dan dimana saja.

 

3.   PANDUAN DIGITAL DO’A UMROH

     Untuk mempermudah dan menambah ke-khusu-an beribadah umroh, disiapkan  

     di dalam system aplikasi mulai dari berangkat dari rumah sampai kembali lagi   

     ke Indonesia, rangkaian do’a-do’a-nya secara mudah telah disiapkan dalam  

     smartphone jamaah. tinggal klik dan search saja do’a yang diinginkan.Jamaah  

     bisa membacanya atau mendengarkan suaranya atas do’a do’a yang

     di klik tadi. 

 

4.   RATING KEPUASAN

      Merupakan penilaian Pelayanan dutarizkia atas kepemimpinan Tour

      Leader (TL) dan Muthoif-nya selama perjalanan umrohnya, dilakukan secara   

      langsung oleh para Jamaah di smartphonenya.  Rating Kepuasan ini berfungsi   

      buat intropeksi diri dan masukan yang bermanfaat buat perbaikan ke

     depannya.
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LAYANAN DIGITAL UMROH:



5.   DAFTAR UMROH BAYAR BERTAHAP (UBB)

      Proses Daftar Umroh Bayar Bertahap tanpa ribet dan berbelit

      cukup dilakukan di smartphone, booking dan bayar bertahap maka niat

      calon jamaah sudah terlaksana dan dicatat oleh kami.

 

6.   DAFTAR UMROH BAYAR BELAKANGAN (UBBL)

      Proses Daftar Umroh Bayar Belakangan tanpa ribet dan berbelit cukup      

      dilakukan di smartphone calon jamaah dengan simulasi perhitungan bayar 

      cicilan dan Uang Muka-nya sudah disiapkan langsung dalam sistem dengan   

      beberapa keuntungan. 

 

7.   PRINT INVOICE ATAU LAPORAN

      Calon Jamaah bisa mencetak atau ngeprint sendiri terhadap Invoice  

      pembayarannya, setiap ada pembayaran calon jamaah diberikan notifikasi    

      sekaligus link invoicenya.

 

8.   INVOICE  PEMBAYARAN

      Invoice pembayaran yang ada bisa digunakan sebagai bukti DP berangkat 

      Umroh, biasa digunakan  dalam proses rekomendasi pembuatan passport. 

 

Demikian penawaran peluang emas dan berharga ini kami sampaikan untuk

berkolabolari menjadi pengusaha umroh. Semoga peluang yang baik ini bisa

sama sama kita ambil dan Allah SWT meridhoinya. Aamiin YRA.
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LAYANAN DIGITAL UMROH:


