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SELAMAT DATANG 

Assalamu’alaikum wrwb, 

Siapa sih umat muslim yang tidak ingin ke Baitullah menjadi tamu Allah (Duyyufurrahman)? 
Jawabannya hampir semuanya ada keinginan untuk kesana, bahkan ketika sudah ke Baitullah 
maka ada keinginan dan kerinduan untuk kembali lagi dan kembali lagi. 

Ibadah di tanah suci memiliki banyak ganjaran yang sangat tak terhingga dari ALLAH SWT, 
dan disana banyak tempat-tempat yang mustajabah, di mana anda bisa bermunajat dengan 
khusunya. Sudah bisa dibayangkan begitu Nikmatnya beribadah di tanah suci. 

Walaupun Banyak yang ingin kesana, tapi ternyata banyak yang belum mendapat kesempatan 
untuk kesana karena factor biaya. Sehingga banyak yang hanya beranggapan hal ini sebagai 
mimpi saja, tapi percayalah kekuasaan ALLAH bisa memberangkatkan kita semua menuju 
Baitullah, serta masih banyak lagi kesempatan yang bisa diraih menuju Rumah Allah. 

Kini telah hadir Program GAMPANG UMRAH, sebuah program yang membantu anda untuk 
mudah menggapai impian beribadah dirumah ALLAH. Anda cukup mengikuti program ini dan 
yakinlah bahwa anda pasti bisa berangkat ketanah suci. 

Kami yakin melalui Program GAMPANG UMRAH ini, niat kita semua untuk ke Rumah Allah 
menjadi kenyataan, dan “ PERGI KE TANAH SUCI BUKAN LAGI MIMPI “ 

Wassalamualaikum wrwb, 



PROFIL PERUSAHAAN 

PT. Hijau Tumbuh Kembang (Hijau Center) adalah perusahaan biro perjalanan wisata 
yang menyediakan jasa pelayanan Paket Umrah dan Haji Plus. Hijau Center diasuh secara 
langsung oleh Bp. Ustadz Yusuf Mansur (Pondok Pesantren Daarul Quran Cipondoh 
Tangerang).  

Saat ini Hijau Center membuka sebuah peluang kemitraan untuk mengembangkan jasa 
pelayanan jasa perjalanan Umroh dan Haji Plus di semua daerah di seluruh Indonesia. Melalui 
Madina Prima Divisi Marketing Hijau Center, telah disusun sebuah program unggulan, yakni 
Program Gampang Umrah. Program ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi 
seluruh anggota masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji maupun umroh di tanah suci.  

Program Gampang Umrah sebagai sebuah program unggulan Hijau Center sekaligus guna 
memberikan peluang kemitraan bagi seluruh anggota masyarakat untuk menjadi client agent 
atau agen perwakilan Hijau Center di daerah. Di mana dengan program kemitraan dari Hijau 
Center, maka siapapun bisa menjadi bagian dalam pemasaran yang tentunya akan 
mendapatkan keuntungan bagi hasil yang saling menguntungkan. 
 
Dengan menjadi bagian dalam Program Gampang Umrah semua mitra bisa menutup biaya 
keberangkatan ibadahnya ke tanah suci dengan keuntungan bagi hasil dari pemasaran Paket 
Umroh dan Haji Plus yang dilakukannya. Sehingga impian dan cita-cita berkunjung ke Baitullah 
menjadi lebih mudah, murah, bahkan bisa gratis. 
 

Nama Perusahaan PT. HIJAU TUMBUH KEMBANG  
HIJAU CENTER – MADINA PRIMA  
Office 1 :  
Jl. KH. Mas Mansur No. 47 – I Jakarta Pusat 
Email : info@gampangumrah.com 
 
Office 2 : 
PONDOK PESANTREN DAARUL QURAN 
Cipondoh Tangerang 

Mitra Usaha o Kita Centre 
o Sunrise Travel 
o Ajwa Travel 
o Madina Prima 
o Maskapai penerbangan : 

>> Garuda Indonesiaan airways 
>> Lion air 
>> Dan Lain-lain 

No. SIUP 0822/PK/VII/BPPT/2010 

No. NPWP 03.028.686.8-416.000  

No. TDP 30.06.1.52.05737 

SK. Depkumham AHU-26502.AH.01.01 – thn 2010 

 



KEUNGGULAN & KEUNTUNGAN 
PROGRAM GAMPANG UMRAH  

 

MUDAH 

• Dengan menjadi Jamaah Program Gampang Umrah secara otomatis mempunyai Hak 
Usaha, dimana nilai unit usaha tetap ada, tidak hangus tanpa batasan waktu. 

• Ada sistem yang telah dirancang bekerja untuk Anda 
• Untuk pengembangan referensi tetap memberikan keuntungan meskipun hanya 

terdapat satu jalur aktif.  
• System dalam Bisnis Plan yang telah dirancang sedemikian rupa mengharuskan 

sponsor untuk senantiasa membantu mitra barunya. 

MURAH 

• Pembayaran DP sebesar Rp. 2.500.000 + Bea Administrasi Rp. 100.000 relatif 
terjangkau dibandingkan dengan perusahaan travel competitor. 

• Dengan membayar DP sebesar total Rp. 2.600.000 maka mitra akan mendapatkan 
voucher sebesar USD 250 dari harga Paket Umroh yang dipilih. 

• Biaya keagenan hanya satu kali seumur hidup. 
• Biaya DP bisa dipindahtangankan apabila mitra/agen yang bersangkutan 

menghendakinya. 

CEPAT 

• Data langsung diproses dan diposting setiap hari. 
• Komisi keuntungan bagi hasil langsung ditransfer ke rekening bank para mitra setiap 

minggu tanpa melakukan withdrawl. 

AMAN 

• PT. Hijau Tumbuh Kembang (Hijau Center) dikelola secara profesional. 
• Hijau Center merupakan usaha bersama milik Jamaah Wisatahati yang dipimpin oleh 

Ustadz Yusuf Mansur. 
• Program kemitraan PT. Hijau Tumbuh Kembang tidak bertentangan dengan syariat 

agama dan pemerintah. 
• Bagi hasil komisi langsung ditransfer ke rekening masing-masing mitra/agen. 
• Usaha kemitraan ini dapat diwariskan. 

MENGUNTUNGKAN 

• Setiap mitra agen akan mendapatkan voucher senilai $250 untuk DP Umroh, dan 
Voucher ini berlaku selamanya (tanpa batas waktu kapan digunakan) 

• Setiap mitra agen akan mendapatkan bagi hasil yang sangat menarik secara adil, 
transparan dan proporsional. 

• Mendapatkan pelatihan intensif di Pondok Pesantren Daarul Quran Ketapang 
Cipondoh Tangerang (setiap hari sabtu)  

• Pre Manasik gratis. 



PELUANG 

• Peluang usaha ini relatif masih sangat baru, Anda bisa menjadi perwakilan besar kami 
di kota di mana Anda berada.  

• Pangsa pasar yang sangat besar karena mayoritas penduduk indonesia adalah 
muslim. 

MARKETING PLAN 

• Menggunakan system bagi hasil yang adil dan proporsional. 
• Perhitungan bonus transparan.  

 



WUJUDKAN NIAT ANDA KE TANAH SUCI BERSAMA 

PT HIJAU TUMBUH KEMBANG (HIJAU CENTER MADINA PRIMA) 

Menunaikan ibadah ke Tanah Suci merupakan dambaan setiap umat muslim di dunia. Kini PT 
Hijau Tumbuh Kembang (Hijau Center Madina Prima) sebuah perusahaan biro perjalanan / 
travel agent syariah Umroh dan Haji Plus yang diasuh oleh Ustadz Yusuf Mansur (Pemimpin 
Pondon Pesantren Daarul Quran Cipondoh Tangerang) memberikan solusi dan kabar gembira 
bagi siapa saja umat muslim Indonesia yang ingin mewujudkan impiannya berkunjung ke 
Baitullah.  

Melalui Program Gampang Umroh siapapun Anda akan lebih mudah untuk menggapai impian 
beribadah di rumah Alloh SWT. Karena program ini memang telah dirancang secara khusus 
sebagai solusi bagi siapapun umat muslim untuk menggapai impian bertandang dan beribadah 
di rumah Alloh SWT. Dengan niat yang bulat, ikhtiar yang terus-menerus, berdoa dan berusaha 
melalui program ini, yakinlah Anda pasti bisa berangkat ke tanah suci secara mudah dan 
murah. Program ini juga dirancang selain sebagai sebuah sarana saling membantu 
antarsesama muslim agar bisa berangkat ke tanah suci untuk beribadah, juga sebagai media 
bisnis dan dakwah.  

Program ini sekaligus sebagai gambaran bahwa suatu permasalahan apapun, seperti halnya 
masalah keinginan dan harapan untuk beribadah haji dan umrah, sesungguhnya bisa dan lebih 
mudah diselesaikan apabila dilakukan secara bersama-sama. Seperti halnya harapan semua 
umat muslim Indonesia untuk menunaikan ibadah haji dan umrah bisa lebih mudah terlaksana 
terlaksana bila dilakukan secara bersama-sama. 

Beberapa keunggulan Program Gampang Umroh dibandingkan dengan travel agen atau biro 

perjalanan lainnya adalah sebagai berikut : 

Biro Perjalanan Lain Program Gampang Umrah Hijau Center Madina Prima 

Harga Paket Umroh USD.1750 Harga Paket Umroh USD.1750 

DP Minimal 50% DP Hanya Rp. 2.600.000 

Mendapatkan ucapan terimakasih semoga Bapak/Ibu 

mendapatkan kesempatan berkunjung ke Baitullah lagi 

Menunaikan Ibadah Umroh sekeluarga (4 orang) 

mendapatkan uang saku : Rp.4.000.000 

Komisi bagi hasil referensi rata-rata Rp.250.000 s/d 

Rp. 500.000 

Komisi bagi hasil referensi Rp. 1.250.000  

Tidak mendapatkan hak usaha yang bisa diwariskan Mendapatkan hak usaha yang bisa diwariskan dan 

bisa dijalankan sepanjang waktu 

Peluang berangkat ke Tanah Suci secara gratis 

sangat kecil kemungkinannya 

Berkesempatan berangkat ke Tanah Suci secara 

gratis bahkan berkali-kali 

Hanya mendapatkan asuransi perjalanan  Mendapatkan 2 asuransi : Asuransi perjalanan, dan 

Asuransi perlindungan 

 



HIJAU CENTER MADINA PRIMA 

Visi dan Misi : 

• Membangun niat dan mengajak masyarakat untuk menunaikan ibadah Haji dan Umroh 
ke Baitullah 

• Meningkatkan taraf hidup keluarga dan masyarakat Indonesia 
• Memberikan solusi kemudahan untuk menunaikan ibadah Haji dan Umroh bagi 

masyarakat Indonesia. 
 

KENAPA MEMILIH UMRAH DAN HAJI BERSAMA HIJAU CENTER MADINA PRIMA 

1. Diasuh secara langsung oleh Ustadz Yusuf Mansur. 
2. DP Umrah hanya Rp 2.500.000 + Bea Adminitrasi Rp 100.000. 
3. Sisa bisa diangsur sesuai kemampuan dan tanpa batas waktu atau dengan cara 

pembayaran tunai.  
4. Mendapatkan perlindungan asuransi. 
5. Souvenir menarik. 
6. Voucher Umrah senilai USD 250 sebagai pengurangan pembayaran yang bisa 

digunakan kapanpun tanpa batas waktu dan bisa diwariskan atau dipindahtangankan. 
7. Hak usaha mereferensikan untuk jamaah umrah mendapat komisi bagi hasil Rp 

1.250.000. 
8. Keanggotaan dan hak usaha berlaku seumur hidup serta bisa dijalankan kapan saja. 
9. Fasilitas hotel bintang 4 & 5. 
10. Anda bebas menentukan kapan hendak berangkat Umrah atau Haji. 
11. Berpeluang menunaikan ibadah Umrah dan Haji secara gratis. 

 

SYARAT PESERTA JAMAAN HAJI DAN UMROH HIJAU CENTER MADINA PRIMA 

1. Ada niat atau keinginan untuk menunaikan ibadah Haji dan Umroh. 
2. Mengisi formulir dan menyertakan fotokopi KTP 
3. Melakukan pembayaran DP Umroh sebesar Rp. 2.500.000 
4. Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 100.000 

 

BANK PENDUKUNG 

 

Bank Syariah Mandiri  

Cabang Tj.Priok 

No.Rek : 020016.7676 

an. PT.Hijau Tumbuh Kembang 

 



FASILITAS JAMAAH HIJAU CENTER MADINA PRIMA 

1. ID Card 
2. Voucher senilai USD.250 dari pembayaran DP Rp. 2.600.000 yang akan digunakan 

untuk pengurangan biaya harga Paket Umroh. 
3. Starter Kit (Buku Panduan Doa dan Ibadah Haji/Umroh yang ditulis oleh Ustadz Yusuf 

Mansur) 
4. Asuransi  
5. Souvenir keberangkatan : 

• Travel bag 
• Kain Ihrom (Pria) 
• Bahan batik 
• Mukena & Bergo (Wanita) 
• Buku Manasik 
• Ikat pinggang (Pria) 
• Tas tenteng 

 

HARGA PAKET UMROH 

USD.1750 

Cara Pembayaran 

Paket Umroh �  USD 1.750 (Atau sesuai pilihan Harga Paket yang dikehendaki) 

Voucher  �  USD    250 _ 

        USD 1.500 

Sisa Pembayaran bisa dilakukan dengan cara : 

1. Tunai maksimal 1 bulan sebelum keberangkatan 
2. Angsuran sesuai kemampuan dan tanpa batas waktu 
3. Referensi (Menjalankan Hak Usaha) 

 



DAFTAR HARGA PAKET UMROH 

 
 

A. UMRAH VIP  

Harga 

a. Harga Paket Quard     U$D 2.050 ( 1 Kamar 4 Orang )  
b. Harga Paket Triple      U$D 2.150 ( 1 Kamar 3 Orang )  
c. Harga Paket Double    U$D 2.200 ( 1 Kamar 2 Orang )  

Akomodasi  

1. Hotel Madinal : Mouvenpick atau Hotel sekelas *5 
2. Hotel Makkah : shouhada / Zam-zam atau Hotel sekelas *5 

B. UMRAH REGULER 

Harga 

a. Harga Paket Quard     U$D 1.750 ( 1 Kamar 4 Orang )  
b. Harga Paket Triple      U$D 1.800 ( 1 Kamar 3 Orang )  
c. Harga Paket Double    U$D 1.850 ( 1 Kamar 2 Orang )  

Akomodasi  

1. Hotel Madina  sekelas *4 
2. Hotel Makkah sekelas *4 

Harga paket tidak mengikat sewaktu-waktu bisa berubah sesuai kondisi / jadwal yang berlaku  



Keterangan : 

• Harga sudah termasuk : 

• Tiket pesawat ekonomi PP, Cengkareng – Jeddah 

• Biaya Manasik Umrah 

• Pengurusan VISA UMRAH 

• Akomodasi hotel dan Makan 3 x sehari  

• Harga tidak termasuk Fiskal ( free fiscal bila memiliki NPWP )  

• Tambahan airport tax + Handling sebesar Rp. 700.000,- 

• Bagi jamaah perempuan yang tidak didampingi muhrim dikenai biaya surat muhrim   

• arga tersebut diluar biaya-biaya pengeluaran pribadi (laundry, telp dan kelebihan 
bagasi, serta lain-lainnya) 

KETENTUAN PEMBAYARAN 

1. Membayar DP Rp. 2.500.000,- dan administrasi Rp.100.000,-   
2. Para Client Program yang sudah melakukan pembayaran akan mendapatkan Voucher 

DP sebesar U$D 250 yang akan digunakan sebagai pengurangan harga Paket Umroh. 
3. Voucher tidak bisa diuangkan tetapi bisa dipindahtangankan apabila yang 

bersangkutan menghendakinya. 
4. Sisa pembayaran/pelunasan paling lambat 1,5 bulan sebelum jadwal pemberangkatan 

dari paket yang diambil.  
5. Pelunasan bisa dilakukan dengan 3 cara : 

• Membayar tunai bagi yang mampu 

• Membayar dengan cara mengangsur sesuai kemampuan dan tanpa batasan 
waktu. Setelah nilai Paket Umroh terpenuhi maka bisa mengajukan 
keberangkatan. 

• Membayar dengan menggunakan komisi bagi hasil dari program pemasaran Paket 
Umroh yang didapatkan. 

KETENTUAN PEMBATALAN 

1. Pembatalan 2 (dua) minggu sebelum jadwal pemberangkatan dipotong 40% dari harga 
paket ditambah uang muka. 

2. Jika konfirmasi pembatalan kurang dari 2 (dua) minggu sebelum jadwal 
pemberangkatan maka seluruh biaya yang sudah masuk dianggap hangus dan tidak 
bisa dipindahtangankan atau diuangkan. 

KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN 

1. Mengisi Formulir (bisa Online atau Offline). 
2. Melakukan pembayaran uang muka sebagai komitmen mendaftar Paket Umrah. 
3. Menyerahkan Pasport yang masih berlaku. 
4. Melampirkan foto Copy Surat Nikah, KK, KTP dan NPWP. 
5. Menyerahlan Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 dan 4 x 6, masing-masing 4 lembar. 
6. Vaksinasi ( suntik ) meningitis (paling lambat 2 minggu sebelum berangkat). 



 

 
PROGRAM KEMITRAAN TRAVEL UMROH  

Client Program 

Client Program yang bernama PROGRAM GAMPANG UMRAH ini adalah Program yang 
khusus diberikan bagi Anda calon duyufurrahman (Tamu Allah) untuk bisa ikut memasarkan 
Paket Umrah atau Haji Plus dan tentunya akan menjadi penghasilan tambahan tersendiri bagi 
para client, sehingga harapan kami semua client bisa menutupi biaya perjalanan ibadahnya 
dari uang hasil penjualan Paket Umrah atau Haji plus tersebut 
 
SYARAT IKUT CLIENT PROGRAM 

1. Mengisi Formulir Pendaftaran Paket Ibadah Yang dipilih, Isi formulir bisa secara Online 
atau Offline melalui para Client Agen kami yang resmi  

2. Membayar DP sebagai komitmen mengikuti Paket Umrah, sebesar Rp. 2.500.000,- 
3. Membayar biaya administrasi, sebesar Rp. 100.000,- 
4. Mentaati syarat dan ketentuan atau kode etik Client Program yang sudah baku  

 BENEFIT CLIENT PROGRAM 

1. Pola kerja yang sudah tersistem sehingga sangat mudah dijalankan oleh siapa saja  
2. Disediakan sarana website pribadi ( web replika ) 
3. Mekanisme pemasaran bisa Offline dan Online 
4. Ada pelatihan – pelatihan khusus dikantor perwakilan yang ditunjuk  



JENIS PROFIT YANG DIBERIKAN  

1. Komisi Refrensi  : 

a. Besarnya komisi Rp. 1.250.000,- / paket umrah yang dijual 

b. Komisis ini diberikan jika peserta yang di refrensikan minimal sudah membayar Dp 

paket umrah  

 

2. Insentive Pengembangan Usaha 

a. Diberikan berdasarkan pertumbuhan penjualan paket Umrah 

b. Minimal Insentive yang didapat Rp. 250.000,- / pengembangan (pasang) 

c. Maksimal Insentive yang didapat tidak terbatas 

 

3. Royalti Pembinaan Client 

a. Sebesar 10% dari besarnya Insentive Pengembangan Usaha yang didapat oleh 

client yang di refrensikan langsung, berlaku sampai dengan 3 generasi  

b. Maksud tujuan pemberian Royalti ini yaitu agar para Client saling bantu membantu 

menjalankan Client Program Gampang Umrahnya 

CONTOH SKEMA PENGHASILAN  
Menjual 1 paket umrah, mendapatkan  Rp.  1.250.000 
Menjual 2 paket umrah, mendapatkan Rp.  2.750.000 
Menjual 3 paket umrah, mendapatkan Rp.  4.000.000 
Menjual 4 paket umrah, mendapatkan Rp.   5.500.000 
Menjual 5 paket umrah, mendapatkan Rp.   6.750.000 
Menjual 6 paket umrah, mendapatkan Rp.   8.250.000 
Menjual 7 paket umrah, mendapatkan Rp.   9.500.000 
Menjual 8 paket umrah, mendapatkan Rp. 11.000.000 
Menjual 9 paket umrah, mendapatkan Rp. 12.250.000 
Menjual 10 paket umrah, mendapatkan Rp. 13.750.000 
Menjual 11 paket umrah, mendapatkan Rp. 15.000.000 
Dan seterusnya - - - - - - - - - - -  

Catatan : 
Penjelas detail Jenis Profit bisa anda dapatkan di kantor perwakilan agen atau client agen 
kami. 



TANYA JAWAB MENGENAI PROGRAM GAMPANG UMRAH 

Tanya : Apakah itu Program Gampang Umrah? 
Jawab : Program Gampang Umrah adalah sebuah sarana bagi masyarakat yang ingin 
melaksanakan ibadah Umroh dengan lebih mudah melalui custumer program / client program. 

Tanya : Mengapa dalam bentuk jaringan? 
Jawab : Banyak sekali keuntungan menggunakan sistem jaringan dibandingkan dengan 
menggunakan sistem agen putus. System Agen Putus hanya memberi penghasilan 1 kali saja. 
Di mana ketika kita membawa klien (calon peserta umroh) kita akan mendapatkan 1 kali 
komisi. Kelemahan System Agen Putus berikutnya, kita tidak akan berbagi informasi peluang 
agen ini kepada orang lain. Dengan System Jaringan, komisi yang akan kita terima berkali-kali 
sesuai dengan jaringan yang terbentuk. Dan dengan sistem jaringan kita cenderung mau 
berbagi informasi. Dan kemauan berbagi informasi ini akan melipatgandakan penghasilan kita. 

Tanya : Apa bedanya bila saya mendaftar Umroh di tempat travel agen lain? 
Jawab : Tidak ada bedanya. Semua prosesnya relatif sama, karena intinya Anda sama-sama 
bermaksud hendak menunaikan ibadah di tanah suci. Di travel agen lain pun Anda tetap harus 
membayar DP sebagai bentuk komitmen Anda mendaftar Umroh. Andapun juga akan 
mendapatkan komisi dari pihak travel bila Anda berhasil mereferensikan orang lain untuk 
mendaftar Umroh pada travel agen pilihan Anda. Yang membedakan adalah semata-mata 
selain sebagai calon jemaah umroh, Anda juga sebagai client agent Hijau Center Madina 
Prima yang bisa turut berperan aktif memasarkan program atau Paket Umroh ini. Selain 
mendapatkan komisi bagi hasil referensi, Anda juga akan mendapatkan royalty yang terus 
berkelanjutan dan bisa diwariskan. Sementara travel agen pada umumnya hanya akan 
memberikan komisi referensi sekali saja pada saat Anda berhasil membawa orang lain 
mendaftar di sana. Tidak ada royalty yang berkesinambungan dan bisa diwariskan. 

Tanya : Apakah program ini merupakan Money Game atau Arisan Berantai atau MLM? 
Jawab : Program Gampang Umroh merupakan system reseller dan para peserta mendapatkan 
Voucher Umroh senilai $ 250 yang merupakan DP Umroh. DP ini selanjutnya bisa dilunasi 
dengan cara pembayaran tunai penuh apabila kita mampu. Atau kita bisa melunasinya dengan 
cara dicicil dengan besar cicilan sesuai kemampuan dan tanpa batasan waktu. Atau bisa juga 
dilunasi dengan uang bagi hasil komisi pemasaran Paket Umroh. Sehingga program reseller ini 
sesungguhnya murni sebagai salah satu cara agar kita bisa melunasi biaya ibadah umroh yang 
akan kita lakukan.  

Tanya : Apakah kegunaan voucher? 
Jawab : Voucher adalah sebagai pengurang dari biaya Paket Umroh yang harus dibayar pada 
saat keberangkatan. Voucher ini berlaku tanpa batas waktu dan dapat digunakan oleh siapa 
saja (dapat dipindahtangankan) 

Tanya : Mengapa setiap pendaftaran harus memenuhi pembayaran Rp. 2,6 Jt? 
Jawab : Pembayaran Rp. 2,6 jt adalah pilihan yang secara otomatis menjadi tabungan atau 
DP anda untuk umroh atau haji. Dengan pembayaran tersebut  seseorang telah mendapat 
lisensi usaha dan  tabungan ( DP ) umroh . Dengan kata lain uang anda tidak akan hilang, 
karena anda sudah punya tabungan awal untuk umroh atau haji plus selanjutnya bisa dilunasi 
dengan cicilan, cash atau melalui usaha keagenan yang anda miliki. 



Tanya : Bagaimana data-data bank saya yang diberikan, apakah aman? 
Jawab : Selama Anda tidak memberikan nomor PIN anda , maka rekening bank anda selalu 
aman.  

Tanya : Saya tidak bisa menggunakan internet, tapi ingin bergabung. Apakah saya bisa 
menjalankan bisnis ini? 
Jawab : Bisa. Walaupun bisnis ini dijalankan dengan menggunakan fasilitas internet, PT Hijau 
Tumbuh Kembang telah mengemasnya sedemikian mudah sehingga semua orang dapat 
menjalankannya. Bisnis ini bisa dijalankan secara online di internet maupun offline. Dengan 
demikian semua orang pasti bisa menjalankan bisnisnya. 

Tanya : Saya tidak bisa menggunakan internet sebagai sarana promosi, apa untungnya 
saya bergabung di grup ini? 
Jawab : Website ini telah dirancang dan disiapkan tetap aktif mencari klien–klien baru 
sehingga besar kemungkinan anda mendapatkan limpahan jaringan, karena masing – masing 
kita hanya memiliki 2 kaki, otomatis jika kaki langsung sudah penuh maka akan membantu 
member di bawahnya.  

Tanya : Kalau saya tidak aktif dan tidak berhasil memasarkan sendiri tetapi saya 
mendapatkan limpahan jaringan apakah saya mendapatkan bonus? 
Jawab : Anda berhak mendapatkan bonus jika terjadi pasangan sebesar Rp 250.000, Potensi 
penghasilan maksimal 10 pasang per lenelnya.  

Tanya : Kalau saya tidak bisa mengajak orang lain dalam Program Gampang Umrah ini 

apakah saya gagal dan batal berangkat umroh? 

Jawab : Program referensi dimaksudkan sebagai salah satu cara pelunasan biaya Paket 

Umroh yang telah Anda pilih. Jika Anda ternyata tidak bisa mengajak orang lain, Anda tetap 

bisa menjalankan ibadah umroh dengan cara membayar pelunasannya secara tunai atau dicicil 

sesuai kemampuan dan tanpa batas waktu. Namun bila Anda mampu mengajak orang lain dan 

kelompok jamaah yang Anda bentuk dalam grup Anda semakin besar jumlahnya, maka 

keuntungan royalty akan terus mengalir ke rekening Anda. Di mana komisi bagi hasil tersebut 

akhirnya bisa Anda pakai sebagai pelunasan biaya Paket Umroh yang Anda pilih. 

Tanya : Apakah bisnis ini halal? 
Jawab : Insya Allah halal karena syaratnya yang bisa mengikuti Bisnis ini adalah umat muslim 
yang memang berniat umrah. Bonus yang dibagikan pada dasarnya adalah margin keuntungan 
perusahaan yang diberikan kepada calon jamaah yang mau membantu sebagai tenaga 
marketing perusahaan atau berupa diskon yang diberikan kepada kelompok jamaah. 

Tanya : Bagaimana Kalau saya tidak dapat jaringan ? Bagaimana dengan DP/Voucher 
saya ? sementara saya tidak mampu untuk berangkat dengan biaya sendiri? 
Jawab : DP yang diberikan di awal adalah bentuk komitmen bahwa kita memang berniat 
melaksanakan umrah. Kita mau membayar di awal karena melihat sebuah peluang perubahan 
dari orang yang tidak mampu menjadi mampu. Insya Allah jika ada niat, Allah akan memberi 
jalan. Bila tidak melalui bisnis ini mungkin melalui bisnis lain. Voucher yang sudah Anda 
dapatkan tersebut bisa Anda jual kepada orang lain yang ingin berangkat. Voucher berlaku 
sampai kapanpun tanpa batasan waktu dan bisa dilimpahkan pada orang lain setiap saat. 



Tanya : Jika saya mengambil beberapa voucher/DP untuk beberapa orang, apakah 
voucher tersebut bisa saya gabungkan untuk saya sendiri? 
Jawab : Tidak Bisa karena voucher tersebut adalah margin keuntungan atau diskon yang 
diberikan kepada jamaah yang berangkat. Jika digabung berarti yang punya voucher tersebut 
tidak jadi berangkat tentu tidak ada margin atau diskon yang bisa diberikan. 

Tanya : Saya mampu bayar langsung lunas, apa untungnya saya bergabung di grup ini? 
Jawab : Alhamdulillah, berarti anda sudah bisa memilih jadwal keberangkatan. Jika Anda 
bergabung di grup bisnis ini maka tanpa Anda sadari mudah-mudahan Anda akan 
mendapatkan pasif income dari perkembangan jaringan. Selain itu Anda berarti juga sudah 
membantu orang lain sehingga dia juga bisa berangkat ke Baitullah. 

Tanya : Bolehkah bonus atau komisi saya gunakan untuk keperluan yang lain? 
Jawab : Insya Allah boleh, karena yang diwajibkan naik haji adalah orang yang mampu, jika 
Anda gunakan untuk yang lain berarti ada kebutuhan lain yang jauh lebih penting. Pergunakan 
saja dulu, jika sudah siap mulailah mengumpulkan untuk bisa berangkat ke Baitullah. 

 
 
 
 
 



BIOGRAFI USTAD YUSUF MANSYUR  

SEBAGAI PENGASUH  

PROGRAM GAMPANG UMRAH 

 
 
Ustad Yusuf Mansyur dikenal sebagai pimpinan Pondok Pesantren Daarul Quran Bulak Santri, 
Cipondoh, Tangerang dan pimpinan pengajian Wisata Hati. Ustad kelahiran Jakarta, 19 
Desember 1976 ini melalui perjalanan berliku sampai menjadi ustad terkenal seperti sekarang. 
 
Ustad Yusuf lahir dari keluarga Betawi yang berkecukupan pasangan Abdurrahman Mimbar 
dan Humrif'ah dan sangat dimanja orang tuanya. Lulusan terbaik Madrasah Aliyah Negeri 1 
Grogol, Jakarta Barat, tahun 1992 ini pernah kuliah di jurusan Informatika namun berhenti 
tengah jalan karena lebih suka balapan motor.  
 
Pada tahun 1996, dia terjun di bisnis Informatika. Sayang bisnisnya malah menyebabkan ia 
terlilit utang yang jumlahnya miliaran. Gara-gara utang itu pula, Ustad Yusuf merasakan 
dinginnya hotel prodeo selama 2 bulan. Setelah bebas, Ustad Yusuf kembali mencoba 



berbisnis tapi kembali gagal dan terlilit utang lagi. Cara hidup yang keliru membawa Ustad 
Yusuf kembali masuk bui pada 1998.  
 
Saat di penjara itulah, Ustad Yusuf menemukan hikmah tentang shodaqoh. Selepas dari 
penjara, Ustad Yusuf berjualan es di terminal Kali Deres. Berkat keikhlasan sedekah pula, 
akhirnya bisnis Ustad Yusuf berkembang. Tak lagi berjualan dengan termos, tapi memakai 
gerobak, Ia juga mulai punya anak buah.  
 
Hidup Ustad Yusuf mulai berubah saat ia berkenalan dengan polisi yang memperkenalkannya 
dengan LSM. Selama kerja di LSM itulah, Ustad Yusuf membuat buku Wisata Hati Mencari 
Tuhan Yang Hilang. Buku yang terinspirasi oleh pengalamannya di penjara saat rindu dengan 
orang tua. Tak dinyana, buku itu mendapat sambutan yang luar biasa.  
 
Ustad Yusuf sering diundang untuk bedah buku tersebut. Dari sini, undangan untuk 
berceramah mulai menghampirinya. Di banyak ceramahnya, ia selalu menekankan makna di 
balik sedekah dengan memberi contoh-contoh kisah dalam kehidupan nyata. 
 
Karier Ustad Yusuf makin mengkilap setelah bertemu dengan Yusuf Ibrahim, Produser dari 
label PT Virgo Ramayana Record dengan meluncurkan kaset Tausiah Kun Faya Kun, The 
Power of Giving dan Keluarga.  
 
Konsep sedekah pula yang membawanya masuk dunia seni peran. Melalui acara Maha Kasih 
yang digarap Wisata Hati bersama SinemArt, ia menyerukan keutamaan sedekah melalui 
tayangan yang didasarkan pada kisah nyata.  
 
Ustad Yusuf juga menggarap sebuah film berjudul KUN FA YAKUUN yang dibintanginya 
bersama Zaskia Adya Mecca, Agus Kuncoro, dan Desy Ratnasari. Film ini merupakan proyek 
pamungkas dari kegiatan roadshow (ceramah keliling) berjudul sama selama Januari-April 
2008.  
 
Melalui Wisata Hati, ia menyediakan layanan SMS Kun Fayakuun untuk menemukan jawaban 
atas permasalahan yang ada. Ia juga menggagas Program Pembibitan Penghafal Al Quran 
(PPPA), sebuah program unggulan dan menjadi laboratorium sedekah bagi seluruh keluarga 
besar Wisata Hati. Donasi dari PPPA digunakan untuk mencetak penghafal Alquran melalui 
pendidikan gratis bagi dhuafa Pondok Pesantren Daarul Quran Wisata Hati. 
 
Meski tak sempat menuntaskan kuliah, Ustad Yusuf bersama dua temannya mendirikan 
perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Cipta Karya Informatika.  
 
Ustad Yusuf menikah dengan Siti Maemunah dan telah dikaruniai tiga orang anak. 
 
Pertengahan November 2009, Ustad Yusuf tertimpa musibah. Rumahnya dirampok, dan ia 
kehilangan uang sekitar Rp100 juta beserta barang berharga. Namun, beliau menolak 
memperpanjang kasusnya di polisi. 
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HUBUNGI : 

ABROR YUDI PRABOWO 
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JL. WIRATAMA TR III/312 TEGALREJO YOGYAKARTA 
TELP/FAX : (0274) 622981 

HP 0818464606, 081227634646, 085641724646 
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