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CONTENT

CONTEXT

Manusia mengetahui ada maksud apa
Haromain diciptakan.

Manusia mendapatkan pelayanan prima
utk dana yg sudah mereka bayarkan.

1.

1.

2.

3.

4.

Menghapuskan seluruh dosa, yang
akan berefek diangkatnya
sumbatan-sumbatan pada saluran
kebaikan dalam hidupnya.
Do’a yang diijabah & permintaan
yang diberikan.
Pahala & ganjaran yang tidak
terbatas, yang berefek
dikategorikan manusia sebagai
hamba yg bersyukur dan anak
yang berbakti kpd orang tua &
guru.
Tafaquh fid Dien, yang akan
berlangsung sejak awal proses
berinteraksi dengan SHU Baitullah

Pengurusan syarat-syarat umroh
seperti paspor, ICV, administrasi.
2. Pelayanan dalam kelas manasik.
3. Pelayanan oleh Leader & Agen.
4. Pelayanan oleh TL
5. Paket umroh yang istimewa seperti
standar pesawat, hotel, handling,
perkap.
6. Performance jama’ah SHU
Baitullah.
Seluruh point2 diatas disusun dan
diterbitkan SOP untuk dilaksanakan
sesuai tanggungjawabnya.
Update informasi mjd hal yg urgent

Manager Program

Manager Operasional

Dijual oleh
Manajer Marketing
Keunggulan dalam program-program SHU Baitullah dan
service excellent-nya terkomunikasikan kepada
masyarakat luas lewat berbagai sarana & metode
marketing dengan teknik & bahasa yang menyebabkan
orang lain susah menolak.

Hasil survey sementara
CONTENT
1. Tema2 dan materi produk SHU Baitullah adl baru
dilapangan, disukai dan dibutuhkan masyarakat
2. Teknis penyampaian oleh Muballigh dan Leader di
beberapa event cenderung monoton shg perlu
dilakukan peningkatan skill dan pengembangan
3. Content dr tema dan materi yg disampaikan oleh
Muballigh dan Leader, beberapa terjadi bias shg pesan
yg ingin disampaikan hilang

Hasil survey sementara
CONTEXT
1. Performance jamaah SHU Baitullah sdh bagus dan perlu terus dievaluasi dan
dikembangkan
2. Networking dg pihak2 yg berhubungan spt kantor imigrasi, kemenag, kantor catatan sipil,
penerbitan ICV perlu dilakukan di semua daerah, terutama daerah penghasil jamaah
3. Perlu peningkatan kapasitas Leader, Agen dan TL dalam service exellent
4. Persiapan paket 1441H :
Pesawat direct lebih disukai
Hotel maksimal jarak 400m
Paket low cost lebih cepat terjual
Konsumen midle class lebih suka dg pesawat garuda
Konsumen hight class mulai masuk
Variasi paket dg maskapai JT, MH, GA, ID, TK
5. Pelayanan standart di Haromain sangat disukai jamaah shg hrs menjadi acuan dasar para
TL (Tour Leader)
6. Tema setiap paket belum muncul padahal menjadi core pelayanan di SHU Baitullah
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