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AMITRA tawarkan layanan pembiayaan aqiqah
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Merdeka.com - Salah satu brand milik FIFGROUP yang fokus pada pembiayaan berbasis syariah, AMITRA
menjalin kerjasama dengan Rumah Aqiqah yang hingga saat ini telah memiliki setidaknya 13 kantor cabang
di seluruh wilayah Indonesia.
Berpusat di Bandung, Rumah Aqiqah menawarkan beberapa layanan seperti pengadaan Paket Aqiqah
Reguler dan bahkan ada pula Paket Aqiqah Gold dengan layanan tambahan seperti prasmanan, kambing
guling, dan event organizer.
Kerjasama yang dijalin antara kedua belah pihak adalah mengenai kesepakatan untuk memberikan
pembiayaan layanan Aqiqah melalui AMITRA. Perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani oleh Direktur

AMITRA, Rina Apriana dan Heru Sasongko selaku Direktur Rumah Aqiqah.
"Kami melihat bahwa Aqiqah telah menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat Indonesia, namun untuk
melaksanakannya dibutuhkan biaya yang juga tidak sedikit jumlahnya. Berangkat dari pemikiran itu lah,
kami di AMITRA berusaha untuk memberikan solusinya yaitu melalui layanan pembiayaan Aqiqah. Tentu
saja, kami berharap dengan adanya layanan ini, masyarakat Indonesia bisa dimudahkan dalam melaksanakan
ibadah Aqiqah," kata Rina dalam sambutannya.
Terkait pemilihan Rumah Aqiqah sebagai mitra AMITRA dalam melaksanakan pembiayaan Aqiqah, Rina
juga menjelaskan "Sesuai dengan fokus kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan,
kami tidak sembarangan dalam menentukan pilihan untuk bekerjasama. Rumah Aqiqah kami pilih sebagai
mitra kami karena kami telah melihat portfolio dari Rumah Aqiqah dan kami yakin bahwa dengan kerjasama
ini AMITRA dan Rumah Aqiqah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi masyarakat
Indonesia".
Per tahun 2017, Rumah Aqiqah telah melayani 7.260 konsumen dengan total hewan yang dipotong sebanyak
11.000 ekor sehingga dapat dikatakan bahwa Rumah Aqiqah memiliki reputasi yang baik dalam bisnis
tersebut.
Sebagai tahap awal, kerjasama antara AMITRA & Rumah Aqiqah sudah dapat dinikmati oleh pelanggan
FIFGROUP yang berada di Jakarta. Di kota tersebut, pelanggan dapat langsung mendatangi kantor cabang
FIFGROUP maupun Rumah Aqiqah untuk memilih berbagai paket Aqiqah yang ditawarkan. Sedangkan di
kota-kota lain seperti Bandung, Tangerang, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo, Padang, Medan,
Palembang, Lampung, Cilegon, dan kota-kota besar lainnya, layanan pembiayaan Aqiqah akan segera dapat
dimanfaatkan oleh para pelanggan. Masyarakat tidak perlu khawatir karena semua informasi mengenai
layanan terbaru dari AMITRA ini akan dapat ditemukan melalui media sosial resmi FIFGROUP, FIFCLUB
dan berbagai media informasi resmi lainnya.
AMITRA menjadi yang pertama dalam menyediakan layanan pembiayaan Aqiqah untuk masyarakat
Indonesia dengan syarat yang mudah dan proses yang cepat. Hanya dengan berbekal KTP, pelanggan dapat
langsung memilih paket Aqiqah yang diinginkan dan melaksanakan Aqiqah sesuai syariat Islam baik
sesudah maupun sebelum angsurannya lunas.
"Karena tujuan kami adalah untuk membantu pelanggan kami dalam melaksanakan ibadah Aqiqah, maka
kami pun menawarkan pembiayaan Aqiqah tanpa DP dan angsuran yang ringan," tambah Rina.
Selain layanan pembiayaan Aqiqah, AMITRA juga menyediakan layanan pembiayaan mikro multiguna
berbasis syariah lainnya seperti layanan pembiayaan perjalanan religi dan pembiayaan emas logam mulia.
Dengan semakin berkembang dan variatifnya jenis layanan pembiayaan AMITRA, diharapkan AMITRA
dapat menjawab berbagai kebutuhan yang ada serta membawa kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat
Indonesia. [hhw]
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