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“Menjadi Pemimpin Pasar Travel Umroh dan Haji
Khusus Terpercaya dengan Menerapkan Sistem Digital

Terintegrasi”
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 VISI & MISI KAMI 
DUTARIZKIA TOUR & TRAVEL

VISI

MISI
Membuka dan menciptakan 1.000 Travel
Entreupreneur di seluruh kota Indonesia,

pada tahun 2024

Memudahkan masyarakat Indonesia menuju
ke Baitullah dengan aman, nyaman dan

bahagia.
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SAMBUTAN DIREKSI
DUTARIZKIA TOUR & TRAVEL

Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.
Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Junjunan Nabi besar kita
Muhammad SAW. para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.
Aamiin YRA.

Dengan mengucapkan Bismalah dan rasa bangga kami Dutarizkia Tour &
Travel PT Duta Telaga Takwa hadir di dunia travel Umroh dan Haji Khusus
dengan menggunakan dan memanfaatkan teknnologi terkini Teknologi 4.0
sebagai bentuk komitmen kami dalam memberikan kemudahan,
kenyamanan dan manjaga kepercayaan kepada para calon tamu Allah
dalam menjalankan ibadah umrah pergi ke Tanah Suci.  

Penggunaan Teknologi 4.0 dalam penyelengaraan ibadah umroh tidak lepas
dari dukungan pemerintah dalam hal ini Departemen Agama yang telah
mempercayai dan memberi izin resmi Dutarizkia Tour & Travel sebagai
Penyelanggara Perjalanan izin Umroh & Haji Khusus.

Semoga Alloh Subhanahu Wa Ta’ala selalu memberikan magfiroh dan
ridhonya kepada kita semua dan kami selalu dijaga agar menjadi
pelayanan tamu Alloh yang Amanah.

Wasalaamu”alaikum Warohmatulloh Wabarokaatuh.

H. SUHERMAN, SE. MM.
Direktur Utama
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LEGALITAS & DATA PERUSAHAAN (PUSAT)

Nama Perusahaan                  

Nama Brand                         

Alamat Kantor                     

  

Izin Kemenag RI                

NPWP                                  

Nomor Induk Berusaha (NIB)   

Tanda Daftar Usaha Pariwisata  

Nomor Perseroan                  

Sertifikat Usaha Pariwisata (KAN)

Nomor Telpon Kantor          

Nomor HP/WA/Telegram     

ALamat Website 

                 

Instagram                

Facebook

Tiktok              

: PT Duta Telaga Takwa

: Dutarizkia Tour & Travel

: Graha STIO No. 03 Jalan Sholeh

  Iskandar KM. 02  Kota Bogor.

: No. 5857 Tahun 2022

: 86.362.020.9-404.000

: 8120311140457

: 556-0056-TDUP 2019

: AHU-0052190.AH.01.01 2018

: TMS/BPW3161903 

: (0251) 759 4752

: 0812 8080 2150

: www.dutarizkia.com

: www.sedekah.dutarizkia.com

: @dutarizkia.official

: @dutarizkiatravel.official

: @dutarizkiaofficial
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LEGALITAS

MENGAPA MEMILIH UMROH DI
DUTARIZKIA  PT DUTA TELAGA TAKWA 

Izin kemenag RI Nomor 5857 tahun 2022

Anggota Asosiasi Amphuri dan telah mendapat Akreditasi dari

Komite Akreditasi Nasional (KAN)

Bekerjasama dengan Muhasasah yang dapat dipercaya dalam

pelayanan terbaik buat Jamaah.

1.

2.

3.

HARGA TERBAIK
Kontrak Spesial dengan muhasasah dan hotel di Arab Saudia.

Bekerjasama dengan team Handling yang Profesional di

Bandara Indonesia dan Arab Saudi.

Sehingga harga yang ditawarkan sangat kompetitif.

1.

2.

3.

KELEBIHAN
Prioritas Penerbangan special dengan Pesawat SAUDI AIRLINE

atau GARUDA INDONESIA atau  Lainnya langsung Jeddah atau

MADINAH tanpa transit.

Hotel dekat dengan fasilitas Ibadah sesuai dengan yang

ditawarkan.

Koper ditangani team handling baik di Bandara maupun Hotel.

Pembimbing Idadah (Muthoif) dan Tour Leader berpengalaman

di bidangnya.

Menyediakan tiga skema agar bisa pergi umroh yaitu: 

1.

2.

3.

4.

5.

     Umroh Bayar Normal (UBN), Umroh Bayar Bertahap (UBB) dan 

     Umroh Bayar Belakangan (UBBL)

  6. Silaturahim Alumni Jamaah Umroh
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SISTEM DIGITAL UMROH TERINTEGRASI:
 

Berbasis WEB, sehingga kami bisa melayani calon Jama’ah selama 24 Jam

penuh dalam sehari, 7 hari dalam seminggu.

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.

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.

Proses booking sampai dengan pembayaran dijamin aman, nyaman dan

sangat mudah melalui nomor VIRTUAL ACCOUNT bank MUAMALAT dan BSI

yang sistem-nya sudah terkoneksi dengan dutarizkia. 

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

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

Pembayaran atau penyetoran biaya paket umroh yg telah dibooking bisa

langsung dilakukan di smartphone calon jamaah dari bank manapun ke nomor

VIRTUAL ACCOUNT.

Disediakan tiga metode pembayaran Paket Umroh langsung untuk memenuhi

niat pergi umroh calon jamaah sehingga bisa menyesuaikan dengan

keadaannya yaitu: 

Umroh Bayar Normal (UBN), 

Umroh Bayar Bertahap (UBB) dan 

Umroh Bayar Belakangan (UBBL)

Travel Umroh di Indonesia yang terintegrasi secara sistem digital umroh untuk

memenuhi pelayanan lebih dan unik untuk calon Jama’ah Umroh sbb:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

a.

b.

c.
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LAYANAN DIGITAL UMROH:

1. ROOM LIST
Calon jamaah semenjak booking dan melakukan proses pembayaran akan

mengetahui informasi teman teman jamaahnya dalam satu rombongan dan

sekamarnya, Daftar room list calon jamaah bisa dilihat langsung di smartphone

calon jamaah yang dilengkapi dengan nomor HP./WA. Masing masing

Jamaahnya.

2. SISTEM MONITORING JAMAAH
Dalam satu group pemberangkatan rombongan Jamaah dibuatkan link dalam

sistem 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 sistem 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.

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.

5. DAFTAR UMROH BAYAR BERTAHAP (UBB)
Proses Daftar Umroh Bayar Bertahap tanpa ribet dan berbelit dan aman cukup

dilakukan di smartphone, dana Jamaah tersimpan di rekening escrow account

BSI dimana  dana Jamaah aman tersimpan.

6. DAFTAR UMROH BAYAR BELAKANGAN (UBBL)
Proses Daftar jamaah Umroh memakai dana talangan oleh pihak ke tiga dan

lembaga perbankan yang sudah bekerjasama (MOU) seperti BSI, BDS, BJBS, dll.

dan lembaga non perbankan seperti AMITRA Shariah. 
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LAYANAN DIGITAL UMROH:

7. PRINT INVOICE ATAU LAPORAN
Calon Jamaah bisa mencetak atau print 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. 
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PAKET PERJALANAN
UMROH: 

Paket HEMAT

Paket REGULER

Paket GOLD

Paket VIP

Paket PREMIUM

Paket CUSTOM (Sesuai kebutuhan)

Paket PLUS (Turky, Al Aqso, Mesir)

PAKET PERJALANAN
HAJI KHUSUS
LANGSUNG BERANGKAT
( FURODAH)

Paket EKONOMIS ***               
 (Hotel Bintang Tiga)
Paket MEDIUM ****                 
 (Hotel Bintang Empat)
Paket VIP *****                             
(Hotel Bintang Lima)
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Alamat Kantor Pusat Dutarizkia Tour & Travel:
GRAHA STIO lantai dasar No. 03 Jalan Sholeh

Iskandar KM. 02 Kota Bogor-16116

Telp : (0251) 759 4752  HP/WA. 0812-8080-2150


