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DEFINISI

Program pembiayaan haji dan umroh adalah sebuah 
program kolaborasi Freshnel-Lantabur dalam bentuk 
pemberian pinjaman kepada jamaah dengan 
mengedepankan prinsip syariah.

Pengertian Program01
Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan 
jamaah dalam mewujudkan niat berangkat ke tanah suci 
dalam rangka ibadah haji dan umroh dengan cara yang 
cepat dan sesuai prinsip syariah.

Tujuan02
Jamaah dapat berangkat ke tanah suci dengan mudah, 
cepat dan sesuai dengan prinsip syariah.

Manfaat03
Jamaah haji dan umroh yang mempunyai kemampuan 
secara fisik dan finansial untuk mewujudkan niat 
berkunjung ke Baitullah.

Sasaran04





TIKET HAJI

Program pembiayaan haji kolaborasi 
Freshnel-Lantabur mengedepankan 
prinsip syariah yang diawasi oleh 
Dewan Pengawas Syariah

Sesuai Prinsip Syariah
Angsuran yang ringan dan sesuai 

prinsip syariah dapat memudahkan 
jamaah dalam menjalankan 
kewajiban rukun Islam ke-5. 

Angsuran Ringan
Freshnel bekerja sama dengan 

BPRS Lantabur yang sudah 
mempunyai cabang di lima kota di 

Jawa Timur. 

Jangkauan Luas

01
Limit Plafon
Plafon pembiayaan 
sampai dengan Rp 
52.000.000

02
Jangka Waktu
Jangka waktu 
pembiayaan sampai 
dengan lima tahun

04
Langsung Dapat Nomor Porsi
Jamaah akan langsung 
mendapat jadwal antrian ONH 
Plus dengan masa tunggu 
minimal enam tahun.

03
Tanpa Agunan*
Fasilitas pembiayaan 
hanya dengan 
menggunakan nomor 
porsi sebagai jaminan

*) Mengikuti standar aturan bank yang bersangkutan







PEMBIAYAAN UMROH

Langsung Berangkat

Jamaah dapat 
langsung memilih 

jadwal keberangkatan 
umroh

Sinergi Tabungan

Program pembiayaan 
dapat dikombinasikan 

dengan program 
tabungan sesuai 

kebutuhan jamaah

Sesuai Syariah

Program diawasi 
langsung oleh 

Dewan Pengawas 
Syariah

Jangka Waktu

Jangka waktu 
pembiayaan 

sampai dengan 
tiga tahun

Limit Plafon

Plafon 
pembiayaan 

sampai dengan 
80% dari biaya 

umroh
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Semua Ketentuan Mengikuti Aturan Bank



Syarat dan Ketentuan
Pembiayaan Haji

Jamaah adalah jamaah yang terdaftar pada PT. Freshnel 
Kreasindo Perkasa, Warga Negara Indonesia dengan usia 
minimum 21 tahun dan maksimum 60 tahun.

Jamaah mengajukan Surat Permohonan Pembiayaan dengan 
dokumen fotokopi berupa KTP, NPWP, Surat Nikah, Kartu 

Keluarga, Surat Rekomendasi Travel, Slip Gaji/ SKJ/ SK PNS.

Jamaah yang membatalkan pergi haji dengan alasan tertentu 
( sakit, meninggal dunia, dll ) nomor porsi akan diajukan 

pembatalan oleh PT. Freshnel Kreasindo Perkasa

Penghitungan biaya angsuran dll akibat pembatalan atau force 
majeure akan mengikuti kebijakan dari bank 

Jamaah wajib membuka rekening tabungan pada bank sebagai 
sarana pembayaran angsuran pinjaman dengan setoran awal 
minimum Rp 10.000 dan membayarkan biaya administrasi dari bank.

Jamaah wajib memberikan surat kuasa pembatalan kepada PT. Freshnel 
Kreasindo Perkasa apabila terjadi pembatalan seperti disebutkan pada 
poin 04 dan juga sebagai jaminan pembiayaan jamaah
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Syarat dan Ketentuan
Pembiayaan Umroh

Jamaah wajib memberikan agunan 
kepada bank dengan nilai mengikuti 

aturan dari bank sebagai jaminan atas 
pembiayaan jamaah

Jamaah mengajukan Surat Permohonan 
Pembiayaan dengan dokumen fotokopi berupa 

KTP, NPWP, Surat Nikah, Kartu Keluarga, Surat 
Rekomendasi Travel, Slip Gaji/ SKJ/ SK PNS.

Jamaah dapat memilih jadwal 
keberangkatan setelah pembiayaan 
dari bank efektif diterima PT. Freshnel 
Kreasindo Perkasa

Jamaah dapat mengkombinasikan program 
pembiayaan dan tabungan Freshnel dengan 
perhitungan menyesuaikan

Jamaah wajib mengikuti syarat dan 
ketentuan yang sudah ditentukan PT. 
Freshnel Kreasindo Perkasa dalam hal 
keberangkatan dan pembatalan umroh

Jamaah wajib membuka rekening tabungan 
pada bank sebagai sarana pembayaran 
angsuran pinjaman dengan setoran awal 
minimum Rp 10.000 dan membayarkan biaya 
administrasi dari bank.



Manfaat Program 
Pembiayaan Haji dan Umroh

Mudah Sesuai Syariah
Program pembiayaan haji dan umroh dapat 
memudahkan jamaah mewujudkan niat ibadah di 
Baitullah dengan mengedepankan prinsip syariah

Kemudahan Pembayaran
Jamaah dimudahkan dengan fasilitas free pickup dana 
yang disediakan oleh BPRS Lantabur. Selain itu, 
BPRS Lantabur juga menyediakan pembayaran online 
melalui Kantor Pos atau Virtual Account

Fasilitas Edukasi Freshnel
Semua jamaah pembiayaan haji dan umroh 
mendapatkan fasilitas edukasi Freshnel yang terdiri 
dari Sekolah Umroh, Manasik Haji dan Umroh, dan 
beberapa kelas online yang dapat diikuti secara gratis


