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Umrah dan Haji



Latarbelakang

V I S I

“Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), dan berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber
daya alam dan kualitas sumber daya manusia”.

M I S I

Misi pembangunan Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2023 disusun berdasarkan janji Bupati terpilih. Prinsip-prinsip sebagaimana janji Bupati
terpilih yang digunakan sebagai dasar penyusunan misi ini adalah Kabupaten Bandung Barat yang mengarahkan pembangunan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui jaminan akses dan pemerataan terhadap layanan dasar kesehatan, 
pendidikan, dan keagamaan

2. Memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar sebagai penunjang mobilitas masyarakat dan pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya
3. Menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal dan kreativitas
4. Melakukan optimalisasi potensi sumber daya alam dan budaya untuk pengembangan pariwisata ramah lingkungan
5. Menguatkan keunggulan pertanian, peternakan, dan industri yang merata melalui optimalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi
6. Mengurangi kesenjangan masyarakat dengan kebijakan yang pro-poor, projob, pro-growth, dan pro-environment 

7. Mengembangkan sistem pemerintahan yang bersih, aspiratif, inovatif dan melayani berbasis inovasi dan teknologi



Latarbelakang

Barokah

َن السََّماِء َواألَْرِض َولَـِكن َكذَّبُواْ لَْو أَنَّ أَْهَل اْلقَُرى آَمنُواْ َواتَّقَواْ لَفَتَْحنَا َعلَْيِهم بََركَ  أََخْذنَاُهم فَ اٍت م ِ
بَِما َكانُواْ يَْكِسبُونَ 

“Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa pastilah
Kami akan melimpahkan kepada mereka barokah dari langit dan 
bumi, tapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa

mereka disebabkan perbuatannya.”(QS: Al-A’raaf : 96)



Latarbelakang

العمرةُ إلى العمرِة :هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالعن أبي
كفَّاَرةٌ لَما بينَهَما ، والحجُّ المبروُر ليَس لهُ جزاٌء إال الجنَّةُ 

Dari Abu Hurairah radhiallahu’anhu, Rasulullah Shallallahu’alaihi
Wasallam bersabda, “Ibadah umrah ke ibadah umrah berikutnya
adalah penggugur (dosa) di antara keduanya, dan haji yang mabrur
tiada balasan (bagi pelakunya) melainkan surga” (HR al-Bukhari dan
Muslim).



Latarbelakang

Potensi Pasar “Halal”
• Pertumbuhan

Muslim di 
seluruh dunia
70% dari
pertumbuhan
populasi
dunia
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Potensi Pasar “Halal”

$218,8 Milyar
atau senilai
Rp. 3,063 Triliyun
Belanja
Masyarakat
Muslim Dunia
(2017)
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Potensi Pasar “Halal”

Belum adanya Strategi Pemerintah / Daerah dalam
menyongsong “keberlimpahan” potensi Industri Halal 





SIAPKAH Kabupaten Bandung Barat menyongsong

KEBERLIPAHAN PASAR SYARIAH / HALAL DUNIA?



K B B



Mulai dari MANA

1. Pribadi

2. Lingkungan

3. Pemerintahan & Swasta

4. System & Infrastruktur



P e m b a n g u n a n  K a r a k t e r
melalui Prosesi UMRAH DAN HAJI
Sumber Daya Manusia Yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat Dan 
Unggul.



Kebutuhan Perusahaan/Instansi terhadap Karakter Karyawannya
byTom MC Ifle, 
Dia pernah terpilih menjadi TOP 100 COACH in the World yang terbaik dan tercepat di Platinum Mentor Coach. Pada saat yang bersamaan, penyuka hobi travelling ini mendapat penghargaan Action Man Award Asia Pacific 2007 dan 
menjabat sebagai Head of Coach Indonesia. Menyandang berbagai sertifikasi dan award, yaitu Exclusive Master License Money Coaching Institute, USA, Master Coach Money Coaching pertama di Indonesia, dan Man of The Year Six of The 
Best versi Majalah ME Asia

• 1# Cepat Adaptasi, Karyawan yang cepat beradaptasi dengan lingkungan baru akan menggunakan
kesempatan ini untuk menunjukan prestasinya, Langsung!

• 2# Memiliki Passion, Orang yang punya passion itu terlihat dari antusiasme dalam
berkomunikasi. Ketika komunikasi dia bisa menunjukkan antusias, menunjukan kesukaannya dalam pekerjaan. 
Bersemangat untuk kenal dengan orang baru, bersemangat untuk tahu siapa teman kerjanya, bersemangat untuk
tahu apa yang menjadi tanggung-jawabnya

• 3# Memiliki Karakter Positif, Anda tidak perlu kenal orang bertahun-tahun, untuk
mengetahui karakternya bagus atau jelek. Simpel, untuk mengetahui karakter orang tersebut baik atau jelek yakni: 
apakah orang itu memiliki sopan santun? masuk ke kantor menyapa atau tidak? Kalau mau menggunakan sesuatu
minta izin atau tidak? Kalau mau menggunakan waktu di luar waktu kerja apakah ada rasa gelisah atau tidak? 

• 4# Result Oriented, Orang yang punya tujuan biasanya akan menanyakan, “Pak, target saya apa?”
atau “Bu, Tujuan saya menjalankan ini, itu apa?” Jadi orang tersebut punya keinginan memahami apa yang diinginkan
perusahaan.

• 5# Kemampuan Untuk Berkomitmen, orang yang punya komitmen akan
menjalankan tugas, apapun alasanya. Bahkan mereka akan menjalankan tugas atau pekerjaan meskipun tidak mood. 
Kalau sedang tidak memiliki mood yang baik, tugas tetap dijalankan. Nah, itu artinya dia punya komitmen yang bagus.

https://www.tommcifle.com/author/tciapps19/


Apa yang dibangun?
Menjadi amalan yang MABRUR



Output Mabrur & AKUR

“Apartur Sipil Negara yang 
berkarakter dan dapat

menjadi Agen Perubahan
untuk diri,keluarga,lembaga, 
lingkungan dan Masyarakat”

Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan
bertaqwa pastilah Kami akan melimpahkan

kepada mereka barokah dari langit dan bumi, 
tapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, 

maka Kami siksa mereka disebabkan
perbuatannya.”(QS: Al-A’raaf : 96)



Apa yang dibangun?
Menjadi amalan yang 
MABRUR



Apa yang dibangun?
Menjadi amalan yang MABRUR

1. Dilakukan dengan
ikhlash (memurnikan

niat dalam

melaksanakan umrah
dan hajinya) hanya
karena Allah Ta’ala
semata, tanpa riya’ dan
sum’ah. 



Apa yang dibangun?
Menjadi amalan yang MABRUR

2. Biaya pelaksanaan umrah da haji tersebut berasal dari harta yang 
halal. 

Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda: 

طيبًاإاليقبلُ والطي ِب  هللاَ إنَّ 

“Sesungguhnya Allah Maha Baik, dan Ia tidak menerima kecuali hal
yang baik…”. (HR Muslim, 1015).



Apa yang dibangun?
Menjadi amalan yang MABRUR
3. Menjauhi segala dosa dan perbuatan maksiat, segala macam perbuatan bid’ah
dan semua hal yang menyelisihi syariat.

Hal ini berdasarkan beberapa dalil, di antaranya firman Allah Ta’ala: 

ِ فِيِجَدالَ َوالَ فُُسوقَ َوالَ َرفَثَ فََل اْلَحجَّ فِيِهنَّ فََرضَ فََمنْ َمْعلُوَمات  أَْشُهر  اْلَحج   اْلَحج 

“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam
bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-
bantahan di dalam masa mengerjakan haji…” (QS al-Baqarah: 197).



Apa yang dibangun?
Menjadi amalan yang MABRUR

4. Dilakukan dengan penuh akhlak
yang mulia dan kelemah-
lembutan, serta dengan sikap
tawadhu’ (rendah hati) ketika ia
berkendaraan, bersinggah sementara
pada suatu tempat dan dalam bergaul
bersama yang lainnya, dan bahkan
dalam segala keadaannya. 



Apa yang dibangun?
Menjadi amalan yang MABRUR

5. Dilakukan dengan penuh
pengagungan terhadap
sya’a-irullah (syi’ar-syi’ar
Allah). 



Implementasi
Prosesi mulai dari MANASIK hingga pelaksanaan UMRAH dan HAJI



Poin Silabus 5 x Manasik

Tafakur Session
Who  am I
What do I

Where is I Go
(Our Final 
Destiny )

Our Fate Session
Islam History
(The Glory of 

Islam Era ) 

Muamalah Session

Step by Step Ibadah Session
Step by Step

Majelis Ilmu



Tantangan Bagi Ghinasepti
“Memandu Perubahan Karakter”

• Melalui program 5x/6x manasik (5 atau 6 kali pertemuan) 

• Jadwal ibadah Umroh dan Haji yang fokus dan disiplin pada :

• Persaudaraan dan Kebersamaan

• Motivasi ibadah yang KUAT dan IKHLAS

• Menguatkan KARAKTER yang POSITIF

• Orientasi kepada HASIL AKHIR YANG SEMPURNA (mabrur dan husnul khotimah)

• BERKOMITMEN di BAITULLAH dan RAUDHAH untuk menjadi Tokoh/Panutan Perubahan, 
baik DIRI, KELUARGA, LINGKUNGAN dan MASYARAKAT

• Recharging rutin melalui Kajian Ilmu dan Manasik Akbar



Haji dan Umroh yang Mabrur
Pribadi sebagai Agen Perubahan

ِ أُْسَوة  َحَسنَة  ِلَمْن َكاَن يَ  َ لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل َّللاَّ ِخَر َوَذَكَر َّللاَّ ْْ َ َواْليَْوَم ا يًرا َكِِ ْرُجو َّللاَّ

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasûlullâh itu suri teladan

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allâh dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut

Allâh [al-Ahzâb/33:21]





Mulai dari…..



Langkah

1. MOU PEMDA KABUPATEN BANDUNG BARAT dengan PT. Satria
Barokah Wisata | Ghinasepti perihal
1. Kesepatakan program Pembentukan Karakter Apartur Sipil Negara melalui

prosesi ibadah Umrah dan Haji
2. Manasik Akbar
3. Program pemberangkatan Apartur Sipil Negara dengan nilai investasi yang 

terjangkau baik melalui pendanaan mandiri maupun pembiayaan
Perbankan Syariah

2. Pembentukan TIM Character Building

3. Mencanangkan program “sedekah Umrohkan Tenaga Pendidik, 
Tenaga Kependidikan dan Marbot” yang berprestasi



PT. SATRIA BAROKAH WISATA

(Brand Name : Ghinasepti )

Sekilas



Ghinasepti International merupakan trademark / merk dagang

dari PT. Satria Barokah Wisata, sebuah perusahaan yang 

bergerak dalam bidang tour dan travel dengan fokus utama

pada pelayanan penyelenggaraan Ibadah Umroh dan Haji 

Khusus. Perusahaan ini dirintis oleh H. Bisma Banyu Setia

dan Hj. Tuti Sukmansari sejak tahun 2008.

TENTANG GHINASEPTI



• Menjadi Travel Umroh & Haji yang amanah, 

profesional & penuh barokah sehingga menjadi yang 

terdepan dan terbaik di Indonesia serta dapat

berkontribusi secara signifikan dalam perbaikan

akhlak bangsa Indonesia

VISI GHINASEPTI



• Memberikan standar pelayanan maksimal kepada para jamaah.

• Memberikan bimbingan dan pelayanan ibadah Haji dan Umroh sesuai syariat
Islam yang dicontohkan oleh Rasululloh SAW dengan mengedepankan konsep
Rahmatan lil ‘Alamin

• Menjadikan setiap rangkaian perjalanan Ibadah Umroh dan Haji sebagai
momen peningkatan kualitas Iman, Ilmu & Amal sehingga terjadi perubahan
individu menjadi lebih sholih dan lebih bertaqwa, dan dapat ditularkan
kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

MISI GHINASEPTI























The Centre of 
AKADEMI

HUSNUL KHOTIMAH



• Bukan sekedar BIRO UMROH DAN HAJI KHUSUS

• Bukan sekedar Manasik, Manasik dan Manasik

• Bukan sekedar perjalanan Spiritual

• Bukan sekedar mengantar Jemaah untuk Ibadah

Tetapi dengan penuh tekad, pelayanan dan bekal ilmu syariah

KAMI INGIN MENGAJAK UNTUK MENJADI

INSAN YANG MABRUR




