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MUKODIMAH 

Bismillah...  

Assalamu'alaikum Waraahmatullahi Wabaraktuh... Alhamdulillah Segala puji hanya milik Allah Azza wa jallah. 

Allah SWT yang memberi saya kesempatan, Allah SWT yang memberi saya kekuatan, Allah SWT yang 

memberi saya kesehatan, Allah SWT yang memberi saya keselamatan dan segala nikmat Allah SWT yang 

lainnya yang tidak bisa saya hitung banyaknya sehingga ebook ini bisa sampai Anda baca. Lailaha’illallah…  

Shalawat serta salam kepada nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para Sahabatnya, Allahuma 

Sholli Ala Muhammad Wa Ala ali Muhammad. Nabi yang selalu kita ikuti Sunnahnya. Nabi yang menjadi 

petunjuk jalan kita didunia dan menuju ke akhirat kelak.  

Insya Allah Terima kasih saya kepada kedua orang tua saya, kepada istri, anak dan keluarga saya atas 

segalanya, Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah SWT  semoga kalian diberikan hidayah, kesehatan, 

keselamatan oleh Allah SWT. 

Perkenalkan nama saya Qori Azizul Hakim dan penulis ebook MUDAHNYA JADI PENGUSAHA TOUR & 

TRAVEL yang sedang anda baca sekarang. Di ebook ini saya ingin berbagi pengalaman dan berbagi informasi 

kepada anda tentang salah satu peluang usaha dari sekian banyak peluang usaha yang ada yakni Bisnis Tour & 

Travel. Insya Allah isi dari ebook ini murni dari pengalaman pribadi saya selama beberapa tahun ini 

menjalankan bisnis Tour & Travel. Mulai dari cara memulai, cara menjalankan, cara mempromosikan, hingga 

cara sukses di bisnis Tour & Travel. Saya ucapkan selamat membaca, semoga setelah Anda selesai membaca 

ebook ini Allah SWT izinkan Anda memiliki usaha ini dan dimudahkan menjadi Pengusaha Tour & Travel. Amiin 

Salam  

QORI AZIZUL HAKIM 
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BISNIS TOUR & TRAVEL 
Bisnis Tour & Travel adalah salah satu lini bisnis yang sampai saat ini terus mengikuti perkembangan zaman, 

dulu bisnis ini sangat jarang diminati, karena anggapan kita saat itu, bisnis ini hanya bisa dijalankan dikota - kota 

besar yang dekat dengan bandara, serta butuh modal yang cukup besar untuk menjalankannya.  

Anda bisa buktikan sendiri pada saat ingin membeli tiket pesawat, Anda hanya bisa menemukan agen penjual 

tiket pesawat disekitar bandara, di kota-kota besar dan kantor maskapai itu sendiri.  

Tapi itu dulu…  

Bisnis yang dulu jarang diminati kini bertebaran di media iklan tiap hari. Anda bisa lihat sendiri di TV anda, surat 

kabar dan media iklan lain banyaknya pengusaha travel yang menawarkan promo tiket pesawat, paket umroh 

murah, hotel, tour wisata, dan promo - promo produk lain yang dulu jarang Anda dapatkan.  

Sekarang zamannya era digital, semua sudah berubah, bisnis ini sudah bisa dijalankan hanya dengan 

menggunkan perangkat digital yang terkoneksi dengan internet, seperti laptop, komputer, smartphone, atau 

tablet yang anda miliki kapanpun dan dimanapun anda berada, bisnis anda sudah bisa dijalankan. 
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KENAPA HARUS BISNIS TOUR & TRAVEL? 
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MARKET BESAR 

Wilayah Indonesia terdiri dari berbagai pulau, jarak tempuh dari satu pulau ke pulau lain memerlukan alat 

transportasi yang memadai untuk sampai ke tujuan. Salah satu alat transportasi dari pulau ke pulau yang mudah 

dijangkau dan terbilang cepat adalah Pesawat.  

Tercatat, penjualan Tiket Pesawat dari data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2012 terjual lebih dari 60 juta 

lembar tiket pesawat, tahun 2013 terjual lebih dari 80 juta lembar tiket pesawat, dan tahun 2014 terjual lebih 

dari 100 juta lembar tiket pesawat. Ini merupakan angka yang cukup fantastis dan sangat besar jumlahnya, 

pertumbuhan penjualan tiket pesawat dari tahun ketahun mencapai 40%.  

Artinya apa…  

Ini adalah lahan market yang cukup besar buat pebisnis tour & travel dengan memanfaatkan usaha penjualan 

tiket pesawat…  

Bukan Begitu …??? 
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BISNIS JANGKA PANJANG 

Bisnis tour & travel bukan bisnis musiman atau jangka pendek. Anda bisa buktikan sendiri di Bandara, stasiun 

kereta api, dan terminal saat ini tidak pernah sepi, bahkan lonjakan penumpang dari hari ke hari makin terus 

bertambah.  

Bisnis ini dicari dan dibutuhkan orang, terutama buat penumpang yang terburu-buru bepergian menggunakan 

transportasi, ada acara mendadak, pengen liburan dan keperluan lain, pastinya mencari Anda, baik itu 

transportasi darat atau udara.  

Bahkan Anda bisa lihat lonjakan penumpang pada saat musim libur, lebaran, natal, hari raya lain, dan hari hari 

besar lainnya. 
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KOMISI BANYAK 

Banyak peluang usaha yang bisa Anda jalankan saat berbisnis Tour & Travel, seperti penjualan tiket pesawat, 

penjualan paket tour, tiket tempat wisata, kereta api, hotel, umrah dan masih banyak yang lain.  

Komisi yang bisa anda dapatkan dengan peluang usaha diatas tidaklah sedikit, Anda tinggal memaksimalkan 

saja lini usaha mana yang menurut Anda paling mudah dijalankan.  

Tidak sedikit pengusaha tour & travel yang sering Anda lihat sukses dengan omset sampai milyaran rupiah tiap 

bulan hanya dengan fokus menjalakan satu lini usaha saja, seperti hanya fokus kepenjualan tiket pesawat 

online, atau hanya fokus di perjalanan umrah saja. Terus, bagaimana jika Anda bisa menjalankan semua lini 

usaha yang ada?  

Di bisnis ini berlaku komisi dengan faktor kali. Ada itu faktor kali?  

Faktor kali adalah sedikit x banyak x sering = baanyaaak 

 

 

 

 

 

 

 

 



QORI AZIZUL HAKIM - MUDAHNYA JADI PENGUSAHA TRAVEL 

MUDAH DIJALANKAN 

Tidak seperti dulu, sekarang Bisnis tour & travel sangat mudah dijalankan. Cukup dengan modal koneksi 

internet, smartphone, atau laptop, dimanapun Anda berada, mau dikota atau dipelosok bisnis ini sudah bisa 

dijalankan.  

Bisnis ini Anda bisa gabungkan dengan usaha Anda yang lain, seperti Anda sudah punya jualan eceran 

dirumah, kios pulsa, toko, atau usaha lain yang ada dirumah Anda, tidak ada masalah.  

Bisnis ini juga tidak memandang profesi Anda, apapun profesi Anda semua bisa menjalankan bisnis ini. Ada 

yang berprofesi sebagai dokter, karyawan, perawat, dan berbagai macam profesi dari lingkungan PNS telah 

bergabung dan sukses menjalankan bisnis ini. 
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CARA MEMULAI BISNIS TOUR & TRAVEL 
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CARA LAMA  

Langkah pertama yang Anda harus lakukan untuk memulai Bisnis Tour & Travel di cara lama adalah …  

- Menyadiakan tempat usaha atau ruko tersendiri  

- Urus kerjasama ke setiap maskapai penerbangan (Garuda, Lion, dll)  

- Menyetor deposit 20 juta ke setiap Maskapai tiap bulan  

- Merekrut karyawan  

- Trial error  

- Dan lain lain  

 

dengan cara ini anda harus menyediakan modal besar, tempat usaha yang layak, serta energi ekstra untuk 

memulai usaha anda. 

 

 

 

 

 

 

 



QORI AZIZUL HAKIM - MUDAHNYA JADI PENGUSAHA TRAVEL 

CARA BARU DI ERA DIGITAL 

Langkah pertama yang Anda harus lakukan untuk memulai Bisnis Tour & Travel di era digital ini adalah …  

- Membeli lisensi bisnis keagenan dengan Sistem Reservasi Online ( SRO ) yang Professional, Aman dan 

Terpercaya.  

- Menyediakan laptop/komputer/smartphone dengan koneksi internet  

- Deposit / saldo awal sesuai kemampuan.  

 

Inti dari cara baru ini adalah menyediakan Sistem Reservasi Online (SRO), karena ada beberapa hal yang tidak 

lagi Anda kerjakan saat Anda membeli lisensi bisnis ini, seperti membuat ruko, urus kerjasama dengan semua 

pihak maskapai, menyetor deposit awal ke setiap maskapai yang menurut saya begitu memberatkan, dan 

dengan membeli lisensi bisnis Anda diberikan izin usaha dan sertifikat resmi penunjukan langsung dari 

perusahaan penyedia sistem, serta berhak memasarkan semua produk yang telah disediakan oleh sistem 

tersebut. 
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SISTEM RESERVASI ONLINE (SRO) 
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APA SIH SISTEM RESERVASI ONLINE (SRO) ? 

✓ Sebuah software sistem bisnis yang didalamnya terdapat berbagai macam peluang dan lini usaha.  

✓ Software Sistem yang berfungsi untuk memudahkan Anda menjalankan berbagai macam usaha secara 

bersamaan.  

✓ Software Sistem yang berbasis web online, yang bisa anda akses dan jalankan kapan saja dan dimana saja 

Anda berada, selama terhubung dengan akses internet.  

 

Di era digital saat ini, para pelaku Bisnis Tour & Travel berlomba – lomba memiliki Sistem Reservasi Online, 

karena alasan kemudahan dan besarnya manfaat yang didapatkan saat menggunakan SRO. Sistem online 

yang bisa di akses 24 jam nonstop, akan membantu Anda melayani pelanggan Anda selama 24 jam nonstop 

juga nantinya.  

Insya Allah dengan memiliki SRO berarti anda telah memiliki mesin peternakan uang yang bekerja 24 jam 

nonstop. Amiin 

 

 

 



QORI AZIZUL HAKIM - MUDAHNYA JADI PENGUSAHA TRAVEL 

MEMILIH SISTEM RESERVASI ONLINE  

Bercerita pengalaman, awal mula menjalankan Bisnis Tour & Travel ini saya menggunakan sistem resmi 

maskapai langsung sebagai sub agen maskapai. Sebagai sub agen, saya diberikan akses login ke setiap web 

maskapai resmi. Jadi saat itu saya punya akses ke web resmi garuda Indonesia, lion air, batik air, sriwjijaya air, 

citilink dll.  

Posisi sebagai sub-agen membuat saya harus buka web maskapai satu persatu untuk membandingkan harga 

satu tiket maskapai dengan maskapai lain. Jadi jika ada konsumen yang ingin ke Surabaya contohnya, saya 

harus buka satu persatu web maskapai tersebut dan mengecek tujuan Surabaya satu persatu juga, sudah 

dibayangkan kan bagaimana RIBET nya.  

Beberapa bulan kemudian saya menemukan iklan bisnis travel di facebook, katanya menggunakan SRO, satu 

sistem yang bisa akses semua maskapai. Tanpa pikir panjang saya langsung daftar untuk pembelian lisensi 

keagenan, dengan biaya pendaftaran saat itu 2 juta. Jadi saat itu saya sudah memiliki 2 sistem untuk penjualan 

tiket pesawat. 

Setelah daftar saya tidak langsung gunakan untuk jualan, saya terlebih dahulu cek satu persatu harga dan 

jadwal tiketnya apakah sama dengan sistem resmi sub agen saya. Karena rasa penasaran pada saat itu, jadi 

sistemnya saya utak atik, saya booking tiket dengan jumlah banyak secara bersamaan dengan menggunakan 

nama yang tidak dibolehkan (nama yg saya tulis begini aaaa, bbbsf, nsksk), alhasil akun saya 

diblokir/dibekukan, saya tidak bisa login ke akun saya karena melanggar peraturan sistem. Sampai akhirnya 

saya diharuskan membuat surat perjanjian bersyarat dan tanda tangan diatas materai 6000 untuk mebuka 

kembali akses akun saya.  Setelah utak atik, ternyata di sistem tersebut terdapat banyak peluang usaha lain 

yang digabungkan, tidak hanya tiket pesawat tapi juga bisa jual tiket kereta api, voucher hotel, pulsa, bayar 

tagihan bulanan seperti listrik, PDAM dan masih banyak yang lain, hanya dengan satu sistem. Alhamdulillah 

karena kejadian tersebut saya mulai berpikir bahwa sistem ini benar-benar profesional dan dapat dipercaya. 
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Atas pengalaman tersebut, setelah akun saya berhasil dibuka kembali saya mulai fokus menggunakan sistem 

tersebut. Dan sampai hari ini sistem tersebut menjadi sistem utama saya, karena hampir tiap hari ada transferan 

komisi masuk ke akun saya melalui sistem tersebut. Alhamdulillah.  

Sampai pada akhirnya setelah 5 tahun menggunakan sistem ini, saya melihat tidak sedikit pengusaha travel lain 

yang telah sukses berpenghasilan ratusan juta tiap bulan menggunakan sistem ini. Jadi dengan alasan tersebut 

saya memberanikan diri merekomendasikan sistem ini kepada Anda, karena insya Allah sistem ini sangat layak 

Anda miliki dan gunakan jika ingin membuka Usaha Tour & Travel dan menjadi Pengusaha Travel Sukses. 

Amiin 

 

Sudah penasaran dengan sistemnya ?  

Oke, mari saya perkenalan … 
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MMBC TRAVEL SISTEM 
Sistem Reservasi Tiket Online 24 Jam Nonstop 

 

 

Software lengkap buat anda yang ingin mempunyai Bisnis Tour & Travel sendiri 
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APA ITU MMBC TRAVEL SISTEM? 
MMBC TRAVEL SISTEM adalah Sebuah Software Sistem Bisnis Keagenan Yang berbasis Web, tidak perlu di 

instal, anda cukup daftar dan login, menggunakan user id Anda kapan saja dan dimana saja. MMBC Software 

Sistem telah dilengkapi dengan Sistem Reservasi Online (SRO) 24 JAM Nonstop, terdapat berbagai macam 

Peluang Usaha dalam satu sistem, dan Semua Transaksi Usaha hanya dalam Satu Sistem.  

Satu sistem yang akan memudahkan Anda menjalankan berbagai macam usaha secara bersamaan.  

Satu sistem satu deposit untuk semua lini usaha, seperti penjualan Tiket Pesawat, Voucer Hotel, Paket Umroh, 

Kereta Api, PPOB, Pulsa All Operator, cargo dan masih banyak lagi peluang usaha lain yang terus bertambah 

dalam sistem. Insya Allah 
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KEUNGGULAN SISTEM 
TERPERCAYA SEJAK TAHUN 2007 MMBC TRAVEL SISTEM adalah Sistem Reservasi Online resmi yang 

secara legalitas perusahan dimiliki oleh PT. MMBC TOUR & TRAVEL. Perusahan ini berdiri sejak tahun 2007, 

dijuluki sebagai pelopor bisnis keagenan Tour & Travel karena pada saat berdirinya belum ada perusahaan 

sejenisnya memiliki sistem seperti ini.  

Direktur Utama PT. MMBC Tour & Travel adalah bapak Zulkarnaini.  

Sedikit berkenalan dengan beliau. Bpk Zulkarnaini kelahiran Padang, tepatnya di daerah Tigo Nagari,13 Mei 

1981. Pendidikan SD,SMP hingga SMA ditempuhnya di Padang. Selepas SMA pada tahun 1999 diterima 

sebagai mahasiswa teladan jalur PMDK di Fakultas Kedokteran Hewan , Institut Pertanian Bogor (FKH-IPB).  

Semasa kuliah aktif di organisasi kampus dan menjalankan usaha sebagai pemasok produk hasil peternakan 

(telur ayam kampung, telur asin,telur puyuh) ke Supermarket dan Swalayan di Kota Bogor. Pernah berkarir di 

agency salah satu Bank Asing terbesar di Jakarta sebagai ACSM (Asociate Corporate Sales Manager) sejak 

tahun 2004-Juli 2007. 
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Agustus 2004 mengakhiri masa lajangnya , menikah dengan Susiliawati dan di 

karunia seorang putri cantik, Nabila Zulkarnaini, pada Agustus 2005. Juli 2007, 

dia nekad berhenti sebagai orang gajian dan beralih profesi sebagai pengusaha 

Tour & Travel yang diberi nama MBC Travel ( CV Multi Business Center).  

Zulkarnaini memulai usaha travel bukan di sebuah Ruko, di kantor yang terletak 

pinggir jalan raya atau di tempat keramaian melainkan dari sebuah GG (gang) 

yang bahkan tidak dapat dilewati mobil. Kegigihan,ketekunan dan inovasi 

seorang Zulkarnaini menarik perhatian dr. Supriyantoro,SpP, MARS  

Berkat bimbingan dan arahan dr. Supriyantoro,SpP, MARS , dukungan dari 

keluarga dan seluruh karyawan PT. MMBC, MMBC berkembang luar biasa. 

Kantor yang semula berada di dalam sebuah gang kecil bisa pindah ke daerah 

Gatot Subroto Jakarta. 
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Gagasan mengembangkan konsep Keagenan Tour & Travel sistem reservasi online menjadikannya sebagai 

Pelopor Keagenan Tour & Travel Sistem Reservasi Online Pertama di Indonesia. Saat ini MMBC mempunyai 

ribuan agen dan ratusan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dengan omset tidak kurang dari 5 Milyar 

sebulan. 

 

 

 

 

 

 



QORI AZIZUL HAKIM - MUDAHNYA JADI PENGUSAHA TRAVEL 

Berikut ini adalah produk yang bisa Anda jual menggunakan sistem ini. Sangat cocok buat Anda yang berprofesi 

sebagai karyawan, belum punya kerja, ibu rumah tangga, perawat, wiraswasta, petani, dan bisa digabungkan 

dengan usaha anda yang lain. 

1. Tiket Pesawat Domestik maupun Internasional 

2. Tiket Kereta Api 

3. Voucher Hotel 

4. Paket Tour Inbound maupun Outbound 

5. Haji dan Umroh 

6. Pulsa 

7. PPOB (Pembayaran PLN, PDAM, TV Langganan, Speedy, dll ) 

8. Bioskop  

9. Sewa Mobil (sinergi member) 

10. Keagenan Tour & Travel 

11. Kargo 

12. Topup Grabpay, GoPay, Tcash, Emoney, Paytren, Dana, Ovo, Brizzi, Dandan, dll 

13. Tiket Bus AKAP 

14. Pelni 

15. Bus Travel 

16. Kapal Ferry 

17. WaterBoom  

18. Moto GP 

19. Jasa Kirim dan Transfer Uang Seluruh Bank di Indonesia dan Malaysia 

20. Antar Jemput Bandara  
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JENIS KEAGENAN 
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PERBEDAAN JENIS KEAGENAN  

Selain dari perbedaan dikolom sebelumnya, mungkin anda perlu 

ketahui dulu jenis keagenan apa yang cocok dengan anda.  

AGEN : Jenis keagenan ini sangat cocok untuk pengusaha pemula, 

atau yang baru memulai usaha, bisa juga untuk pengguna saja tanpa 

ingin buka usaha, karena selain untuk memudahkan agen bertransaksi 

kapan saja dan dimana saja, agen juga mendapat harga produk lebih 

murah dari harga pasaran dari komisi yang didapatkan.  

DISTRIBUTOR : Jenis keagenan ini cocok buat anda yang sudah 

professional dalam usaha, maksud saya disini adalah anda yang cepat 

menguasai cara kerja sistem dan cara mengembangkan usaha, serta 

mampu mendistribusikan dan menjelaskan manfaat yang ada dalam 

system kepada konsumen. Tapi dalam hal pemilihan jenis keagenan, 

saya tidak membatasi anda, anda bebas dan berhak memilih jenis 

keagenan sesuai dengan pilihan anda. 
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SUMBER PENGHASILAN 
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SUMBER PENGHASILAN DARI SISTEM 

Ada 3 sumber penghasilan Anda menjalankan Bisnis Tour & Travel 

menggunakan sistem MMBC :  

1. Selling Komisi  

2. Marketing Komisi  

3. Sharing Komisi  

Belajar dari pengalaman selama menjalankan Bisnis Tour & Travel ini, 

sumber penghasilan inilah yang paling sering ditanyakan oleh para 

konsumen yang sementara melirik usaha ini.  

Seringnya pertanyaan ini dikarenakan sumber penghasilan juga 

berdasarkan dengan jenis keagenan yang akan dipilih nantinya. Oke, 

mari kita bahas satu persatu sumber penghasilan diatas 
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VIDEO TUTORIAL  

Saya sebagai admin web support azuratravel.com sudah menyediakan 

buat Anda video tutorial lengkap cara penggunaan sistem MMBC. 

Video ini sudah saya upload di Youtube untuk memudahkan Anda 

mempelajari sistem secara online, sehingga anda bisa akses kapan 

saja anda ingin belajar, dan insya Allah akan selalu saya update bila 

ada perubahan dalam sistem.  

Link Akses video tutorial : https://azuratravel.com/video/ 

 

https://azuratravel.com/video/
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JUAL LISENSI KEAGENAN 
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BANK VIRTUAL & KARTU ATM 

VIRTUAL AKUN 

 

Virtual akun adalah salah satu alat transaksi keuangan di sistem dengan 

menggunakan rekening bank. Nomor rekening yang ada di Virtual Akun anda 

berbeda dengan nomor rekening member lain.  

 

Virtual Akun ini tidak memiliki buku tabungan dari bank yang bersangkutan, uang 

yang anda kirim/transfer ke rekening virtual akan masuk ke deposit Anda karena 

terhubung langsung dengan sistem.  

 

Saat ini ada 7 bank yang telah menyediakan rekening virtualnya di MMBC yakni 

Bank Mandiri, Bank BCA, Bank CIMB, Bank BRI, Bank Permata,  Bank OCBC & 

Maybank.  Untuk mendapatkan nomor rekening virtual akun ini, Anda harus 

mendaftar dulu di sistem.  

Silahkan buka menu Akun Profil Anda di system. 
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CARA MENDAPATKAN KARTU ATM MMBC 

1. Datang ke kantor Cabang OCBC Terdekat dengan membawa KTP, NPWP dan Sertifikat sebagai member 

MMBC  

2. Sampaikan ke CS bank OCBC ingin membuka rekening Co Branding MMBC  

 

Klik link berikut untuk melihat alamat kantor cabang OCBC di indonesia: 

http://www.ocbcnisp.com/personalbanking/branch.aspx?type=Branch#global-tabs-item-2 
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Link Legalitas MMBC : https://azuratravel.com/legalitas 

 

 

 

https://azuratravel.com/legalitas
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AZURA TRAVEL SISTEM 
Sistem Reservasi Tiket Online 24 Jam Nonstop 

 

 

Software lengkap buat anda yang ingin mempunyai Bisnis Tour & Travel sendiri 
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APA ITU AZURA TRAVEL SISTEM? 
azuratravel.com adalah Sebuah Software Sistem Bisnis Keagenan Yang berbasis Web, tidak perlu di instal, 

anda cukup beli lisensi sistemnya dan login menggunakan data Anda, bisa digunakan kapan saja dan dimana 

saja, selama masih terdapat koneksi internet. azuratravel.com telah dilengkapi dengan Sistem Reservasi Online 

(SRO) 24 JAM Nonstop, terdapat berbagai macam Peluang Usaha dalam satu sistem, dan Semua Transaksi 

Usaha hanya dalam Satu Sistem. 

Video Demo : https://www.youtube.com/watch?v=CscZ3267i3w  

Legalitas Sistem: https://azuratravel.com/legalitas  

 

https://azuratravel.com/
https://azuratravel.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CscZ3267i3w
https://azuratravel.com/legalitas
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APA SAJA KEUNTUNGAN MENJADI AGEN AZURA 

 Fasilitas System Reservasi Online 24 jam yang handal dan teruji, serta sangat mudah dioperasikan. 
 Modal minimal, cukup sekali biaya pendaftaran saja. 

– Tidak ada fee setup / sewa system 
– Tidak ada biaya bulanan 
– Tidak ada minimal deposit 
– Tidak ada Royalty Fee 
– Tidak ada Jaminan Kemitraan 
– Tidak ada target penjualan 
– Life Time Membership 

 Customer Service kami siap membantu anda, bantuan konsultasi jam 08.00 – 22.00 melalui SMS, Telepon, 
Email, dan WhatsApp. 

 Proses pendaftaran sangat mudah dan cepat, hanya dengan 3 langkah : 
– Mengisi form pendaftaran di website atau datang langsung ke kantor kami 
– Membayar biaya pendaftaran 
– Konfirmasi via SMS/YM/Telepon, Keagenan Anda kami aktifkan 

 Tidak perlu persyaratan khusus, Anda sudah bisa memiliki bisnis jasa travel sendiri. 
– Bebas menggunakan Brand Name sendiri 
– Bisa mendaftarkan downline dan berhak mendapatkan komisi setiap transaksi dari downline yang telah 
didaftarkan, untuk besarnya komisi untuk downline bisa Anda setting. 

 Bisnis tiket pesawat prospeknya sangat menjanjikan. Terbaru kami menambah layanan pemesanan hotel, 
tiket kereta api, tiket kapal laut, tiket bus, paket wisata, dan umroh. 

 Member berhak menadapatkan pelatihan, bimbingan dan kami juga sudah menyiapkan banyak ilmu 
marketing yang sudah kami praktekan selama ini plus beberapa desain kosongan untuk mempermudah 
member iklan. 
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SEMINAR TRAVEL DIBERBAGAI KOTA DIINDONESIA 
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BUKTI OMSET AZURA TRAVEL 
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BUKTI PEMBAYARAN DI AZURA TRAVEL
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TESTIMONI 
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 Link: http://testimoni.azuratravel.com/  

 

 

 

http://testimoni.azuratravel.com/
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KEGIATAN BAKTI SOSIAL AZURA TRAVEL 
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Penghargaan Dan Liputan Media Cetak 
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JENIS KEAGENAN
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AGEN AZURA REGISTRASI 3.000.000 

HARI INI CUKUP 1.249.000 
Komisi 60-70% x NTA (Komisi Airline) 

Mendapat Sertifikat Resmi Agen 

Berhak Access All Bisnis AZURA 

Mendapatkan 1 User-ID 

Fasilitas MGM 

DISTRIBUTOR AZURA REGISTRASI 25.000.000 

HARI INI CUKUP 5.000.000 
Komisi 70-80% x NTA (Komisi Airline) 

Mendapatkan Unlimited User-ID 

Mendapat Sertifikat Resmi Distributor 

Mendapat Website Tour & Travel 

Berhak Access All Bisnis AZURA 

Bisa Mendaftarkan Agen, Bebas Menentukan Biaya Daftar Agen 

Mendapatkan Bonus Transaksi (10% x NTA) Dari Agen Yang Di Daftarkan 

KHUSUS HARI INI YANG GABUNG MENDAPATKAN 2 SISTEM 

SEKALIGUS 

PENDAFTARAN BISA LANGSUNG  

WHATSAPP 082218877741 ATAU  https://azuratravel.com/form  

https://azuratravel.com/form


QORI AZIZUL HAKIM - MUDAHNYA JADI PENGUSAHA TRAVEL 

 

 

 

 

 

 

 



QORI AZIZUL HAKIM - MUDAHNYA JADI PENGUSAHA TRAVEL 

RAHASIA DAPUR AZURA TRAVEL  

Setelah hampir 5 tahun menjalankan Bisnis Tour & Travel dengan menjual berbagai macam produk yang ada 

disistem, maka menurut saya cara termudah yang pernah saya lakukan untuk meraih penghasilan insya Allah 1 

juta dalam sehari adalah menjual produk LISENSI KEAGENAN atau buka pendaftaran dimana-mana.  

Kenapa saya fokus di lisensi keageanan?  

- Posisi saya di sistem mmbc sekarang ini adalah CABANG DAN OWNER SISTEM AZURA TRAVEL, tugas 

cabang adalah mendistribusikan dan memperkenalkan sistem dengan berbagai manfaatnya kepada seluruh 

masyarakat umum khususnya yang ingin menjadi pengusaha travel.  

- Distributor atau Cabang MMBC / AZURA berhak menjual lisensi keagenan dengan harga sendiri dengan 

komisi 100%.  

- Saya suka promosi online, dan lisensi keagenan mudah dijual secara online menggunakan website travel 24 

jam nonstop. 
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Penasraan bagaimana cara saya mendapatkan sejuta dalam sehari …?  

Berikut tips dan triknya … 
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7 LANGKAH MERAIH SATU JUTA SEHARI  

- Niat  

Bismillah dan perbaiki niat “Innamal a’malu binniyat” amal itu tergantung niat dan seseorang akan mendapat 

sesuai niatnya. Jangan lupa berdoa sebelum memulai usaha Anda, Minta sama Allah apa yang Anda inginkan 

dalam usaha ini. Jika niat anda cari rezki ya dekati dulu sang pemilik rezki. Ingat, Allah Maha Kuasa. Jika Allah 

berkehendak apapun bisa Anda dapatkan.  

- Website Travel  

Siapkan website travel Anda yang bisa menerima pendaftaran secara otomatis, usahakan tampilan awalnya 

menampilkan halaman penjualan produk yang Anda fokuskan. Contoh https://azuratravel.com/ fokus pada 

penjualan lisensi keageanan.  

- Distributor / Cabang  

Pastikan Anda sudah terdaftar sebagai distributor atau cabang untuk mendapatkan komisi 100% dari penjualan 

lisensi keagenan. Jika belum silahkan upgrade disini https://azuratravel.com/ 

- Harga Promo  

Buat harga promo saat promosi, usahakan lebih murah dari harga pusat, lihat juga penawaran member yang 

lain, usahakan harga Anda bisa bersaing.  

- Gambar Iklan  

Sediakan gambar iklan yang menarik, 90% orang melihat iklan Anda karena tertarik dengan gambar iklan Anda. 

Buat semenarik mungkin, saya sendiri kadang mengeluarkan modal lagi untuk membayar jasa desainer untuk 

keperluan gambar iklan ini.  

https://azuratravel.com/
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- Iklan Berbayar  

Saya sangat sarankan Anda pakai cara ini jika Anda jual produk menggunakan website. Jenis iklan berbayar 

yang saya gunakan cuma dua yakni SEO dan Facebook ADS. Bukan kah SEO gratis? Ya, gratis buat yang 

mengerti. Hehe… Jujur, awalnya saya tidak mengerti apa itu SEO dan FB ads, jadi saya berusaha pelajari 

karena katanya banyak yang sudah sukses menggunakan cara ini, semuanya saya pelajari sampai mebeli 

produk tutorial berbayar. Dan ternyata hasil tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, belajar SEO dan FB ads 

tidak mudah seperti jadi pengusaha travel.hehe… 

Usaha saya tidak sampai disitu, banyak jalan menuju roma, saya coba cari di google ternyata banyak yang 

nawarin jasa SEO dan fb ADS dengan harga terjangkau, jadi saya tidak mau ambil pusing lagi, sambil belajar 

saya juga beli jasa itu. Alhamdulillah website saya https://azuratravel.com/ yang sebelumnya sepi pengunjung, 

sekarang sudah masuk dihalaman page one google serta telah dikunjungi oleh ribuan orang dan telah 

mendaftarkan ratusan agen dan distributor MMBC.  

Jadi untuk iklan berbayar ini silahkan Anda pilih sendiri mau pakai cara apa, yang jelas bagi saya cara ini wajib 

jika anda ingin promosikan website anda.  

- Doa  

Doa lagi, selesai usaha lapor lagi sama Allah. Insya Allah jika Anda yakin, akan selalu ada rezki Allah dari arah 

yang tidak disangka – sangka. 

Itulah 7 langkah cara saya mendapatkan sejuta dalam sehari yang sampai hari masih terus saya gunakan dan 

kerjakan, semoga bisa dipraktekkan dan bermanfaat buat bisnis Anda. Amiin 

 

 

 

https://azuratravel.com/
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PROFILE PENULIS 

 

Alamat: 

Jl. Anugerah Raya No.56, Jatiwaringin , Bekasi 17411 

Telp: 081296706306 

WhatsApp: 082218877741 

Email: admin@azuratravel.com 

Website: www.azuratravel.com  

mailto:admin@azuratravel.com
http://www.azuratravel.com/

