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emerintah lewat Kementerian 
Agama saat ini tengah serius dalam 
memberantas praktik-praktik nakal 
travel umrah yang sudah banyak 

memakan korban, dengan hilangnya uang 
yang disetorkan jamaah untuk keberangkatan. 
Tak hanya pemerintah, Komisi III DPR RI 
pun juga ingin mengungkap kasus ini dengan 
mengusulkan pembentukan Pansus Hak 
Angket.

Sebelumnya aktual.com telah menyajikan 
special report dengan judul “Sudah Tepatkah 
Cara Pemerintah Berantas Penipuan Travel 
Umrah!”. Pada ulasan ini aktual.com ingin 
mengungkap bagaimana sesungguhnya 
cara penipuan yang dilakukan travel umrah, 
dengan studi kasus PT Sinergi Cahaya Insani 
(SCI).

 Kronologi Penipuan SCI
Setelah sebelumnya mencuat kasus 

penipuan umrah oleh perusahaan PT First 
Anugerah Karya Wisata (First Travel) tahun 
lalu, kini muncul serupa kasus dilakukan 
PT Sinergi Cahaya Insani (SCI) yang gagal 
memberangkatkan sekitar 800 jamaah 
umrah, dengan potensi uang yang digelapkan 
sekitar Rp13,6 Miliar.

Saat mengunjungi kantor redaksi aktual.
com, Rabu (21/2) salah satu koordinator 
jamaah umroh, Doti menceritakan 117 
jamaahnya sudah dijanjikan sejak setahun 
yang lalu untuk diberangkatkan umroh, 
dengan masing-masing jamaah membayar 
Rp17 Juta.

“Travel SCI ini menjanjikan sudah sejak 
setahun yang lalu (Februari 2017) bahwa 
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jamaah saya akan diberangkatkan. Dengan 
pelunasan Rp17 juta per jamaah akan 
mendapatkan umroh dengan fasilitas hotel 
bintang lima. Namun hingga sekarang uang 
pengembaliannya bahkan tidak jelas kapan 
akan diberikan,” tutur ibu berkacamata ini 
dengan sedih.

Dia menceritakan, pada awalnya dirinya 
percaya terhadap SCI ini karena diajak 
bekerjasama oleh Direktur Keuangan PT SCI, 
Eka Pras Sutrisno yang dia kenal sejak tahun 
2013 menjadi marketing di Firts Travel. 
Dirinya diajak bergabung ke SCI ini karena 
sudah merasakan ada ketidakberesan dari 
manajemen First Travel sejak tahun 2015.

“Saya juga tidak menyangka, karena pada 
awalnya bergabung di SCI ini karena diajak 
mas Pras (eks manajemen First Travel), karena 
sejak bekerjasama tahun 2013, tidak pernah 
ada masalah. Bahkan jamaah kami banyak 
yang dibantu dan berhasil diberangkatkan,” 
ungkap pengakuannya.

“Apalagi Komisaris dari SCI ini adalah 
pegawai (PNS) Kemenag, yakni Hj Maryati. 
Dan Direktur Operasional Pak Nasrullah, juga 
orang (PNS) Kemenag, ustad lagi. Makanya 
saya yakin awalnya,” cerita Doti.

Tak hanya Ibu Doti yang mengaku jamaah 
dan dirinya dirugikan, H. Ghafar yang juga 
merupakan salah seorang koordinator 
jamaah umroh bahkan sudah 
melaporkan kasus ini ke Polda 
Metro Jaya.

“Sudah kami laporkan 
kasus ini ke kepolisian 

sebulan yang lalu. Sepekan yang lalu saya 
sudah dipanggil untuk dimintai keterangan, 
dan berikutnya akan melampirkan bukti-
bukti,” tegas dia.

SCI Juga Menipu Rekanannya
PT Sinergi Cahaya Insani belum memilki 

izin untuk menjadi travel umrah, sehingga 
untuk memberangkatkan jamaahnya 
melaksankan umroh, harus bekerjasama 
dengan menggandeng travel yang sudah 
memilki izin. Pada awalnya SCI bekerjasama 
dengan Biro Perjalanan Wisata NRA (Nur 
Rima Al-Wali) Tour & Travel. Namun karena 
harga yang ditawarkan oleh NRA mahal, 
kemudian SCI beralih menggandeng PT 
Alfir Wisata Utama (Alfir Tour & Travel) 
sebagai rekanannya. Begitulah cerita yang 
disampaikan Penanggungjawab Kerja Sama 
Alfir, Ibroohiem kepada aktual.com. Kamis 
(29/3).

“Saya hanya ingin mempertegas di sini 
SCI ini salah satu perusahaan umroh yang 
menyalahgunakan dana jamaah. Ketika 
pertamakali SCI itu menghubungi saya, 
itu mereka sebelumnya sudah pernah 
mengadakan perjanjian dengan travel lain. Di 
pertengahan jalan tiba-tiba itu mereka (SCI) 
minta kontak saya untuk ngajak ketemuan 
tolong minta bantuan di-range untuk paket 

hotel dan visa, only hotel dan visa. Dengan 
asumsi di travel yang sebelumnya gak 

kuat kalo full paket sama tiket-tiketnya. 
Akhirnya okelah saya range full LA 

(Land Arrangement) dan visa, pada 
bulan November apa Oktober kita 
sign contract,” kata Ibroohiem saat Koordinator jamaah umroh, Doti
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diwawancarai di kantornya.
Setelah itu, lanjut Ibroohiem dirinya 

dipertemukan dengan para koordinator di 
kantornya SCI, untuk menjelaskan alasan SCI 
beralih dari travel sebelumnya ke travel Alfir, 
sehingga mereka semua akhirnya bersedia 
pindah.

“Alasannya ya saya jelasin katanya mereka 
(SCI) mau nyari tiket sendiri, karena waktu 
itu saya belum tahu kondisi keuangannya, 
karena waktu mereka sign contract dengan 
kita sampai keberangkatan April 2017, 
mereka menyanggupi untuk melunasi 50% 
itu (pembayaran) 1 bulan sebelum berangkat 
mereka sanggup, janjinya mereka ke kita,” 
terang Ibroohiem.

Meskipun demikian terang Ibroohiem, 

Alfir tetap memberi syarat kepada SCI yang 
belum memiliki izin travel umrah bahwa dalam 
manifes keberangkatan harus menggunakan 
nama Alfir. Selain itu juga semua paket umrah 
di luar tiket keberangkatan seperti LA, Hotel, 
Muthowif dan Visa harus sesuai standar Alfir. 
“Karena kita harus menjamin jamaah di sana 
gak terlantar, kemudian kepastian visa kita 
harus jamin, kepastian hotel, kepastian visa, 
dan lain sebagainya.”

Tapi ternyata kata Ibroohiem, menjelang 
jadwal keberangkatan bulan Januari 2017 
ada 10 jadwal keberangkatan, pihak SCI 
tidak bisa menyediakan tiket. Padahal hotel 
untuk jamaah dengan fasilitas bintang lima 
telah dipesan. “Bulan Januari 2017 kita 
kontrak semua, hotel sudah dibayar dan 
sebagainya, tapi ternyata meleset. Bagusnya 

kita masih merasa bersyukur 
kalau kita kontraknya hanya 
bulan Januari 2017. Gak 
kebayang berapa banyak 
kerugian yang diderita oleh 
Alfir jika seandainya kontrak 
untuk seluruh keberangkatan 
jamaah.”

“Misalnya (keberangkatan 
Januari 2017) tanggal 
5-6 berangkat, tanggal 11 
berangkat, tanggal 12 gak 
berangkat, akhirnya tanggal 12 
berangkat tanggal 13, tanggal 
13 nya berangkat nanti ngisi 
yang tanggal 16, tanggal 16-
nya berangkat 17-nya gak keisi 
juga. Jadi kayaknya kesulitan 
keuangan untuk beli tiket. Dari 
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situ kita panggil lah mereka semua, mereka 
kita panggil kita adakan meeting pertama,” 
ungkap Ibroohiem.

Karena keberangkatan jamaah tidak 
sesuai jadwal, puncaknya kata Ibroohiem 
pada tanggal 26 Januari 2017 keberangkatan 
yang harus diisi satu flight di tanggal 
tersebut dipaksa masuk harus tiga flight. 
“Tiga penerbangan langsung, padahal kita 
nge-bookingnya cuma satu flight dalam arti 
satu hotel doang satu grup buat 45 orang, 
tapi akhirnya kita di situ karena kita sudah 
komitmen dengan kontrak dan komitmen gak 
mau menelantarkan jamaah Alfir akhirnya 
booking lagi untuk total semua jamaah 
dengan hotel yang sama bintang lima dan 
bintang empat.”

“Saya ingat ibu Mariati (Komisaris SCI) 
waktu itu telepon kami, saya dan Reza 
(Pimpinan Alfir) janji mau ngasih sertifikat 
rumah buat jaminan walaupun sampai saat 
ini nol besar, karena alasannya lagi berobat 
di Garut, berobat jantung. Karena kita masih 
berpikiran positif waktu saat itu, kita minta 
jaminannya apa nih? Dikirimlah mobil tiga 
buah dari mereka sebagai jaminan, mobil 
yang ternyata masih status kredit, begitu 
mobil dikirim buat jaminan oke kita terbangin 
lagi jamaah,” tambah Ibroohiem.

Setelah penerbangan Januari 2017 selesai 
semua, masuklah jadwal berangkat jamaah 
bulan selanjutnya. Kata Ibom belajar dari 
pengalaman bulan sebelumnya, untuk 
Februari 2017 semua tiket keberangkatan 
jamaah diurus oleh Alfir. Tapi sebelum 
kita urus, kita minta dulu pelunasan sesuai 
kontrak satu bulan sebelum keberangkatan.

“Masuk grup keberangkatan bulan 
Februari, kita panggil lagi Direksinya di 
pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua. 
Jangan bicara Januari, kita bicara Februari 
kapan mau dilunasin, kita akhirnya ngambil 
prinsip gak mau tiket dari SCI, kita mau take 
over semua, tiket dari kita semua. Karena 
kenapa, kita gak mau kejadian Januari, hotel 
udah kita kontrak tiket gak ready. Visa udah 
nempel di paspor, kita gak mau akhirnya kita 
bikin kesimpulan bikin perjanjian di situ, 
di meeting itu dan disepakati oleh direksi 
SCI. Tiket, visa sampai hotel kita semua 
yang ngerjain, mereka nyanggupin,” kata 
Ibroohiem.

Dia menambahkan, kami tunggu 
pelunasan pembayaran dari SCI, namun 
tidak ada pembayaran. Sampai akhirnya 
koordinator jamaah mulai panik, mendatangi 
kantor Alfir menanyakan perihal kepastian 
keberangkatan bulan Februari. “Akhirnya 
kami kumpulin semua koordinator, kita 
ceritain detail masalahnya. Karena ada 
komitmen perjanjian antara koordinator 
dengan SCI, perjanjian nya itu, para 
koordinator berangkatin dulu jamaah nya, 
entar tinggal diganti, begitu perjanjiannya 
SCI di depan koordinator mereka, akhirnya 
para koordinator itu berkorbanlah, mereka 
ngeluarin biaya lagi untuk ngeberangkatin 
jamaah nya.”

Karena keberangkatan Februari 2017 
biayanya ditanggung seluruhnya oleh 
Koordinator dan Jamaah, atas kebijaksanaan 
Pimpinan Alfir, harga paket Umrah dihitung 
ulang, harga dasar tanpa mengambil untung.

“Kita bantuin semuanya, jamaah Februari 
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yang bisa berangkat itu totalnya 
itu 430 semuanya dan itu murni 
langsung dari kantong para jamaah 
dan kantong koordinator, tidak 
ada dari kantong SCI, yang murni 
dikeluarkan oleh kantong SCI itu 
hanya di Januari dan itupun gak 
full karena masih menyisakan 
utang ke Alfir itu waktu itu kurs di 
Rp12.800 itu sekitar Rp3,3M,” tegas 
Ibroohiem.

Kemana Uang Jamaah Dibawa 
Kabur?

Kemana uang setoran jamaah umroh 
dibawa kabur oleh SCI? Aktual.com mencoba 
menggali keterangan dari beberapa korban. 
Ada yang bilang uang tersebut diinvestasikan 
ke Pandawa, ada juga yang menyebutkan 
uang tersebut dipakai buat jalan-jalan, dan 
lain sebagainya. Menarik untuk kita simak 
cerita berikut ini.

Ibroohiem kembali menceritakan, karena 
SCI tidak kunjung melunasi tanggungannya 
kepada Alfir, terhadap asset SCI harus 
dilakukan penyitaan oleh pihaknya yaitu 
berupa tiga buah mobil. Bermaksud supaya 
SCI segera melakukan pelunasan utang, 
ternyata mobil yang disita tersebut masih 
berstatus kredit, sehingga ditarik oleh leasing.

“Semua mobil ditarik sama leasing, tiba-
tiba orang leasing nganterin dokumen, ada 
dokumen ketinggalan di mobil kata mereka. 
Kita buka kita pelajari, kaget kita dengan 
isinya. Ternyata sebulan sebelum berangkat, 
duit itu udah disebar kemana-mana, yang 
harusnya duit itu buat saving. Satu bulan 

sebelum berangkat itu sudah disebar kemana-
mana buat usaha lain tapi saya gak tahulah 
buat usaha apalah itu terserah merekalah. Bagi 
saya itu fatal, karena fatalnya adalah uang itu 
harusnya standby buat ngebiayain jamaah-
jamaah berangkat,” ungkap Ibroohiem.

Penasaran dengan data-data yang dia 
terima tersebut, dirinya pun saat di bulan 
puasa datang ke rumah salah seorang direksi 
SCI, yakni Nasrulloh. “Ane minta laporan 
keuangan ente kalau nggak minta prinan 
bank, kalau ente merasa gak bersalah,” kata 
Ibroohiem kepada Nasrullah.

Kemudian lanjut Ibroohiem, dikasihlah 
data dan rekening koran, uang yang katanya 
diinvestasikan ke Pandawa. “Andaikan ini 
uang ke pandawa, kok ditransfer ke rekening 
pribadi atas nama Eka Pras. Jumlahnya 
fantastis, bisa dilihat. Dari sini yang saya juga 
sangat sayangkan ternyata duit jamaah itu 
sudah satu tahun sebelumnya sudah masuk, 
jadi setahun sebelum berangkat duit udah 
harus lunas. Yang menariknya saya lihat dari 
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bukti prinan bank SCI ternyata uang jamaah 
itu sudah dipakai buat bisnis itu dari tahun 
2015.”

“Saya gak kenal siapa aktor-aktornya, 
tapi minimal saya bisa dapat menyimpulkan 
analisis saya dengan pak Reza adalah, uang 
jamaah sudah disalahgunakan bukan pada 
tempatnya. Kita kan gak tahu yang namanya 
orang bisnis, hanya pasti uang yang dipakai 
itu saya lihat adalah dari uang jamaah. Karena 
posisinya semanager-managernya orang, 
sekaya-kayanya orang kan gak mungkin tiap 
hari transfer duit Rp50juta. Itulah yang dapat 
saya simpulkan bahwa SCI menyalahgunakan 
uang jamaah. Saya harap mungkin dengan 
saya bicara ini buat jadi perhatian, pada 
prinsipnya kita sudah bikin laporan banyak, 
ke polisi sudah, ke media sudah, sudah kita 
tempuh ikhtiar–ikhtiarnya. Para koordinator 
sudah ditempuh, jamaah juga udah nempuh, 
ya tinggal kuasa Allah saja,” harapnya.

Demi Memberangkatkan Jamaah, 
Koordinator Ini Sampai Nekat 
Menggadaikan Empang

“Nasi sudah menjadi bubur”, begitulah 
pribahasa yang dapat dikiaskan kepada salah 
satu koordinator jamaah korban penipuan 
SCI. Adalah M. Samsuddin Nur, anak juragan 
empang di Kabupaten Karawang yang 
menceritakan kisah pilu nya saat berkunjung 
ke Redaksi aktual.com Kamis (12/4).

Dia menceritakan, ayahnya 
Almarhum H Nean Abbas 
terpaksa menggadaikan tambak 

ikan Bandeng seharga Rp500 juta, untuk 
memberangkatkan 23 jamaah yang uang 
setoran umrohnya dibawa kabur SCI.

Ini dilakukan oleh ayahnya, kata Sam untuk 
menghindari stigma negative masyarakat, 
serta sebagai pertanggungjawaban.

“Almarhum Abah sampai harus 
menggadaikan empang milik keluarga. Kami 
tidak ingin dianggap tidak bertanggungjawab 
kepada jamaah,” terangnya.

Sam mengisahkan awalnya bergabung 
dengan SCI karena Direktur Utamanya, 
Ahmad Fauzan yang dia kenal sejak masih 
bersama di First Travel sangat dekat dengan 
dirinya, bahkan sudah dianggap seperti 
keluarga. “Fauzan itu sudah seperti saudara 
saya, bahkan dia sering main ke rumah kami.”

Bahkan sampai saat ini kata Sam, dirinya 
masih menunggu itikad baik d a r i 
Ahmad Fauzan untuk 
mengembalikan uang 
tersebut, supaya 
keluarganya bisa 
segera melunasi 
utang untuk 
menebus empang 
yang digadaikan.

“Tahun lalu 
ada sebuah surat 

Samsudin Nur, koordinator jamaah SCI.
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pernyataan yang ditandatangani Fauzan 
bahwa akan mengembalikan uang jamaah 
kami. Kami masih menunggu dan masih 
berharap Fauzan bisa menunaikan janjinya 
kepada kami, itu saja,” pungkas Sam.

Minta Dimediasi Pemberitaan, Namun 
Pihak SCI Malah Membatalkan Sepihak

Redaksi aktual.com mencoba untuk 
mengkonfirmasi salah seorang Direksi SCI, 
terkait pemberitaan ini. Pihak SCI yang 
diwakili oleh Eka Pras Sutrisno saat diminta 
konfirmasi lewat telepon, malah meminta 
kepada aktual.com untuk dilakukan mediasi 
kepada semua pihak korban. Menurut Eka 

Pras mediasi ini sangat diperlukan untuk 
mencegah berita-berita miring terhadap 
dirinya.

Jadwal dan tempat mediasi telah disiapkan 
oleh aktual, kepada semua pihak pada Sabtu 
(7/4) aktual mengabarkan mediasi dilakukan 
Senin (9/4) pukul 14.00 WIB. Awalnya 
semua pihak sepakat dengan jadwal tersebut, 
namun beberapa jam sebelum dilaksanakan, 
SCI yang diwakili Eka Pras secara sepihak 
membatalkan mediasi tersebut dengan alasan 
telah memiliki janji di tempat yang lain. 
Pembatalan sepihak ini pun disesali oleh 
pihak korban yang sudah jauh-jauh berangkat 
untuk memenuhi undangan.

Karena kecewa mediasi ini batal 
secara sepihak, beberapa 
koordinator yang sudah 
terlanjur dating berinisiatif 
mendatangi rumah orangtua 
Ahmad Fauzan, untuk 
menanyakan keberaadan 
Dirut SCI tersebut. Ellyana 
salah seorang koordinator 
jamaah mengatakan, 
orangtua dari Fauzan 
pun mengaku tidak tahu 
keberadaan anaknya. 
Fauzan kata orangtuanya 
juga tidak pernah 
menghubungi dirinya 
lewat telepon.

Arbie Marwan - 
Novrizal Sikumbang 

- Ahmad Warnoto - Tony 
Rahman
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