AMITRA

MASA PANDEMI: WAKTU TERBAIK UNTUK
MULAI MENABUNG UMROH

Masa pandemi bukan berarti Anda tidak bisa mempersiapkan umroh. Berikut ini beberapa tips mengalihkan
pengeluaran agar Anda bisa berangkat umroh setelah pandemi!
1. Miliki tujuan menabung
Coba hitung berapa biaya yang akan Anda butuhkan untuk berangkat umroh. Apakah Anda menabung untuk
pribadi atau orang tua? Jumlah yang harus Anda siapkan tentu saja berbeda jika Anda ingin berangkat
sendiri atau dengan orang tua Anda. Memiliki jumlah biaya adalah langkah yang penting agar Anda bisa
segera menyusun strategi untuk mencapainya.
2. Periksa pengeluaran Anda
Ketika situasi sedang tidak stabil seperti sekarang ini, sebaiknya Anda mulai memeriksa lagi pengeluaran
Anda setiap bulannya. Apakah Anda menggunakan uang Anda untuk hal-hal yang tidak perlu? Jika iya,
Anda bisa mulai melakukan evaluasi ulang dan mengalihkan pengeluaran Anda untuk ditabung.
3. Buat anggaran bulanan
Setelah merincikan pengeluaran Anda, hal yang bisa Anda lakukan setelahnya adalah membuat anggaran
bulanan. Di dalam Anggaran ini, Anda dapat membagi uang Anda ke dalam beberapa kategori: biaya hidup
(biaya makanan, listrik & air, transportasi, cicilan, dll.), sedekah, dan tabungan.
4. Tahan diri!

Hal yang paling penting setelah melakukan semua hal ini adalah menahan diri! Tahan diri Anda agar tidak
belanja melebihi anggaran dan disiplin untuk menabung setiap bulannya. Semakin disiplin diri Anda,
semakin cepat Anda bisa berangkat umroh!
Setelah melakukan semua langkah di atas, tentu saja Anda harus memilih agen perjalanan umroh yang dapat
dipercaya. AMITRA adalah Platform Syariah dari FIFGROUP yang dapat membantu Anda mewujudkan
mimpi Anda untuk berangkat umroh. Lewat layanan AMITRA, Anda bisa langsung berangkat umroh dan
melakukan pelunasan pembiayaan umroh setelah Anda pulang dari tanah suci.
Bukan cuma itu, dengan AMITRA Anda bisa mendaftarkan diri Anda untuk berangkat umroh hanya dengan
memenuhi 3 persyaratan dokumen: KTP, KK, serta slip gaji (untuk karyawan). Tunggu apa lagi? Yuk segera
daftarkan diri Anda untuk berangkat umroh bersama AMITRA lewat https://fifgroup.co.id/amitra/ajukanumroh!

