
Umroh: A Spiritual Journey

Seni Memaknai Usia



TENTANG KARYA AGUNG BERSAMA (KAB) 
 

Karya Agung Bersama (KAB) dibuat sebagai wadah 
kelompok mitra ARMINAREKA PERDANA dibawah 
jalur RUDI RIYANTO untuk memastikan pengembangan 
optimal mitra untuk mendapatkan manfaat sebesar-
besarnya, 
 
Di kelompok ini gotong-royong menjadi KEWAJIBAN 
artinya siapa yang mengajak WAJIB untuk membimbing 
yang diajak sampai dapat berjalan sendiri. Kelompok ini 
juga menjadi ajang SILATURAHMI untuk semua 

anggota jaringan bisnis ARMINAREKA PERDANA yang ada di bawah jalur Rudi 
Riyanto. 
 
Semoga dengan adanya wadah ini membuat KESEMPATAN ini dapat dimaksimalkan 
hasilnya oleh siapa saja yang bergabung di jaringan ini, amien. 
 
I N F O   L A N J U T   H U B U N G I 
 
KARYA AGUNG BERSAMA (KAB CENTER) 
E mail : kab4center@gmail.com atau kab_center@yahoo.com 
Phone : 08131869256, 085310135381 
 
ATAU HUBUNGI 
 
RUDI RIYANTO, MSc. 
E mail : r.riyanto76@gmail.com 
Phone : 08131869256, 085310135381 
Facebook : www.facebook.com/mazroed 
 
Buat Anda yang ingin bertemu saya langsung di rumah saya, berikut alamat saya di 
Depok, 
 
R U D I   R I Y A N T O 
RT. 04 RW.01 No.29 Kel. Bojong Pondok Terong, Kec. Cipayung, Depok (16431) 
 
 

MAU UMROH ATAU HAJI PLUS TANPA FULUS..?? 
BACA DI HALAMAN TERAKHIR PANDUAN INI 

ATAU KUNJUNGI BLOG KAMI DI LINK INI 

mailto:r.riyanto76@gmail.com
http://www.facebook.com/mazroed
http://karyaagungbersama.blogspot.com/2014/04/umroh-haji-plus-tanpa-fulus.html


3 Jenis Ibadah:

• Ibadah  dengan DOA/BACAAN serta WAKTU 

yang telah ditetapkan (tidak boleh 

diganti/dirubah), tapi dapat dilakukan di mana 

saja Sholat

• Ibadah dengan WAKTU & TEMPAT yang 

ditetapkan (tidak boleh dirubah/diganti) tapi 

doa/bacaan bebas  Haji

• Ibadah dengan TEMPAT yang tetap, namun DOA 

& WAKTU bebas  Umroh

Secara umum, Umroh merupakan ibadah 

yang paling mudah



Tidak Ada ‘KESULITAN’ Dalam 

Islam
Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-

benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali 

tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu 

kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) 

telah

menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu dan (begitu 

pula) dalam (Al Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas 

dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi

atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah 

zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah 

Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik 

Penolong. (Q.S. 22 : 78)



Kapan Masalah Mulai Muncul?
Kehidupan akan mudah selama kita mengikuti 
Peraturan & Hukum Allah, tapi saat kita mulai 
melanggar hukum Allah, maka permasalahan mulai 
muncul

ومننأعرضننن عضننأعإنننن ععننة عننن عمشرهننوع ننقياعو هننن ع نن  ع ن رامننوع•
رضمى

Allah  berfirman:  "Turunlah  kamu berdua dari surga 
bersama-sama, sebagian  kamu menjadi  musuh  bagi 
sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk 
daripada-Ku, lalu barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, 
ia  tidak  akan sesat  dan tidak akan celaka.(Q.S. 20 : 123)



QS Al Hajj (22) :25 

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan 

menghalangi manusia dari jalan Allah dan 

Masjidilharam yang telah Kami jadikan untuk 

semua manusia, baik yang bermukim di situ 

maupun di padang pasir dan siapa yang 

bermaksud di dalamnya melakukan 

kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami 

rasakan kepadanya sebahagian siksa yang 

pedih.

What Are You Worried About?



Dalam Islam, kejahatan yang 

dilakkan di masa lalu tidak 

berhubungan dengan kondisi saat 

ini & masa yang akan datang selama 

bertaubat. Balasan yang ada terjadi 

karena TERBAWANYA KEBIASAAN 

BURUK ke tanah suci. 



Nilai Hidup Kita tergantung 

dari TUJUAN & SASARAN 

yang kita tetapkan serta 

USAHA untuk mewujudkan 

tujuan tersebut









































































































































UMROH / HAJI PLUS 

TANPA FULUS 
PELUANG BERIBADAH SAMBIL CARI BAROKAH REZEKI 

DARI PT. ARMINAREKA PERDANA 

 

 

 
 

PT. ARMINAREKA PERDANA Tours & 

Travel sebagai penyelenggara perjalanan ibadah 

Umrah dan Haji Plus sejak tahun 1990 memiliki 

tujuan mulia untuk mewujudkan keinginan, 

impian, niat umat muslim untuk berangkat 

umroh dan haji, dan meningkatkan taraf hidup 

umat Islam. Kami memberikan SOLUSI bagi 

umat muslim yang ingin mewujudkan impiannya 

ke BAITULLAH tanpa terhalang biaya atau 

daftar tunggu yang terlalu lama seperti pada 

pemberangkatan haji reguler. 

Kami menawarkan 3 (tiga) pilihan untuk 

memudahkan Anda Umroh / Haji Plus: 

1. Bayar Uang Muka (DP) dulu, sisanya dibayar 

LUNAS, 

2. Bayar Uang Muka (DP) dulu, sisanya dibayar 

ANGSURAN (min Rp 500rb per transfer), 

3. Bayar Uang Muka (DP) SAJA, sisanya 

dibayar dari hasil usaha dengan mendaftarkan 

jamaah lain. 

  

ARMINAREKA menawarkan terobosan cara yang 

mudah dan cepat menuju Baitullah, sebagai jawaban 

atas solusi untuk menunaikan Rukun Islam ke-5, 

mensejahterakan keluarganya, dan menegakkan 

eksistensi Umat Islam. Yakni setiap jamaah yang 

mendaftar, baik LUNAS atau baru membayar Uang 

Muka (DP) saja, akan mendapatkan HAK USAHA 

untuk mendaftarkan jamaah lain. 

 Terobosannya adalah cukup membayar Uang 

Muka (DP) sehingga terdaftar sebagai jamaah di 

ARMINAREKA PERDANA 

 Dengan terdaftar sebagai jamaah, Anda 

mendapatkan Voucher dan Hak Usaha untuk 

mengajak orang lain 

 Hak usaha adalah lisensi untuk mengajak orang 

lain mendaftar di ARMINAREKA dan 

mendapatkan komisi 

 Komisi yang diterima dapat Anda gunakan untuk 

mensejahterakan keluarga Anda dahulu atau 

untuk melunasi pembayaran 

 Pilihan diatas menjadi solusi karena TIDAK 

RESIKO dan SANGAT MUDAH 

 

PT. ARMINAREKA PERDANA merupakan penyelenggara 

umroh dan haji plus terbesar no.1 di Indonesia 
 

TIDAK RESIKO - Karena Anda langsung terdaftar 

sebagai calon jamaah dan uang muka (DP) yang 

Anda bayarkan akan diganti dengan VOUCHER. 

Voucher bisa Anda gunakan untuk keberangkatan 

sendiri, atau dijual ke orang lain yang akan pergi 

ibadah saja (Anda tetap memiliki Hak Usaha). 

 

SANGAT MUDAH - Jumlah Umat Islam di 

Indonesia 80% dari total populasi, Setiap umat 

Islam ingin pergi ke Baitullah, dan Umat Islam yang 

telah pergi ke Baitullah ingin dapat berulang 

kembali. Jadi, peluangnya masih sangat besar. 

  

C A R A   M E M U L A I 

 Tetapkan NIAT untuk berangkat Umrah atau 

Haji plus 

 Isi formulir pendaftaran dengan mengisi data 

secara lengkap 

 Transfer uang muka (DP) ke Rekening atas nama 

PT. ARMINAREKA PERDANA 
 Lakukan silaturahmi dan sosialisasikan program 

ini kepada kerabat, teman atau siapa saja umat 

Islam 

 Lakukan pemasaran program ini melalui media 

offline (brosur, dll) dan media online (webe, dll) 

 



 U A N G   M U K A   ( D P ) 

 Uang muka (DP) sebagai jamaah UMRAH 

sebesar Rp 3.500.000,- (uang muka akan diganti 

dengan voucher umrah senilai US$350) 

 Uang muka (DP) sebagai jamaah HAJI PLUS 

sebesar Rp 5.000.000,- (uang muka akan diganti 

dengan voucher haji plus senilai US$500) 

  

H A S I L   H A K   U S A H A 

Apabila berhasil mendaftarkan Jamaah, maka Anda 

akan mendapatkan hasil sebagai berikut: 

 

Hasil PENDAFTARAN orang yang Anda Ajak: 

 Rp. 1.500.000 jika mendaftarkan orang lain 

sebagai jamaah Umrah 

 Rp. 2.500.000 jika mendaftarkan orang lain 

sebagai jamaah Haji Plus 

 

Hasil PRESTASI Anda: 

 Rp. 500.000 /pasang 

 

Hasil PEMBINAAN 

 Rp. 1.000.000 /pasang 

 Bagi hasil usaha langsung diberikan pada saat 

jamaah yang diajak telah mendaftar, baik sudah 

lunas ataupun baru bayar uang muka (DP) 

 Pembayaran hasil usaha ditransfer ke rekening 

Anda, pada hari Kamis dan akan dipotong biaya 

admin sebesar 10% 

  

I L U S T R A S I   H A S I L   U S A H A 

Berikut merupakan ilustrasi perhitungan yang akan Anda 

peroleh kalau Anda mengajak orang utuk bergabung atau 

mengajak orang ikut Umroh / Haji Plus, 

 

 *Komisi (bagi hasil) tersebut diatas belum dipotong biaya administrasi 10% 

  

 

 
 

Sesuai ilustrasi diatas, Anda bisa berangkat UMRAH 

dengan biaya Rp 3.500.000 dan mengajak orang lain (baik 

langsung berangkat atau hanya mendaftar sebagai jamaah) 

sebagai solusi melunasi sisa pembayaran Paket Umrah. 

 

I N F O   L A N J U T   H U B U N G I 
 

RUDI RIYANTO, MSc.  
 E mail : r.riyanto76@gmail.com, kab_center@yahoo.com, 

kab4center@gmail.com  

 Phone : 08131869256, 085310135381 

 Facebook : www.facebook.com/mazroed  

 Blog :  http://karyaagungbersama.blogspot.com/ 

 
 Karya Agung Bersama dibuat sebagai 

wadah kelompok mitra ARMINAREKA 

dibawah jalur RUDI RIYANTO untuk 

memastikan pengembangan optimal 

mitra untuk mendapatkan manfaat 

sebesar-besarnya 

http://www.facebook.com/mazroed
http://www.facebook.com/mazroed
http://www.facebook.com/mazroed
http://karyaagungbersama.blogspot.com/

