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Kejurkot Piala Koni Upaya untuk
Menyaring Bakat Berkualitas

ISTIMEWA

LENGKAP: Salah satu peserta fashion atribut travel berpose di atas panggung dengan membawa
atribut umrah lengkap seperti koper, tas hingga seragam dalam penutupan Pameran Haji &
Umrah Majalahnurani.com 2018, Minggu (21/10) di atrium Mal Cito Surabaya.

Pameran Haji dan Umrah Ditutup
Lomba Fashion Atribut Travel
SURABAYA-Penutup
Pameran Haji dan Umrah
Majalahnurani.com tahun
2018 ini dimeriahkan de
ngan lomba fashion show
atribut travel. Para model
menggunakan atribut um
rah dari masing-masing
pes erta pameran. Ada
yang membawa koper, se
ragam, dan berdandan bak
model sungguhan dengan
busana syar’i. Tak sedikit
dari mereka yang menge
nalkan travelnya sekaligus
menawarkan promo mena
rik dari travelnya.
Direktur Utama Maja
lahnurani.com sekaligus
Ketua Penyelenggara Pa
meran Nur Cahya Hadi
menjelaskan, lomba fa
shion sebagai ajang untuk
mengenalkan travel para
peserta. “ Jadi peserta bisa
sekalian promo travelnya
masing-masing secara gra
tis,” katanya ditemui seu
sai acara, Minggu(21/10).
Dari 27 travel haji dan
umroh yang mengisi stand,
hampir separuhnya mengi

kuti lomba fashion. Peser
ta yang mampu memikat
penonton dengan penam
pilan dan penyampaian
promo yang menarik men
dapatkan juara.
Nur Cahya menjelaskan,
pameran haji dan umrah
yang diselenggarakan ma
jalahnurani.com pertama
kali di mal City of Tomor
row ini mendapatkan ani
mo luar biasa dari pengun
jung. Sejak dibuka dari
tanggal 17 lalu, orang da
tang silih berganti mema
dati setiap stand. “ Alham
dulillah, hari Rabu (17/10)
saat pameran dibuka itu
sudah banyak travel yang
closing (mendapat jama
ah,Red). Kalau biasanya
jam aah baru daftar di
akhir pekan, “ katanya.
Menurutnya, tingginya
animo calon jamaah kare
na momennya tepat deng
an pemberangkatan um
rah awal tahun. Bulan ok
tober adalah bulan yang
pas untuk mencari travel
umrah untuk pemberang

katan di awal tahun men
datang. “ Apalagi para tra
vel ini sudah saatnya bikin
program-program awal ta
hun, sehingga klop, calon
jamaah mencari travel,
kami menyediakan,” im
buhnya.
Banyaknya travel umrah
yang closing, salah satu
nya juga dipicu oleh pro
mo-promo nemarik yang
mereka tawarkan. Seperti
Mabrura Tour and Travel
misalnya, memberikan po
tongan sampai Rp 1 juta
bagi calon jamaah yang
mendaftar selama pame
ran. Hingga hari terakhir,
Mabrura telah melampaui
target, atau 54 jamaah
yang telah mendaftar.
Begitupula dengan Diva
Tour and Travel yang te
lah mengantongi calon ja
maah sebesar 70 pendaf
tar. “Kami harga start
mulai 19, sekian juta ru
piah. Dan ada banyak
prom o menarik selama
pameran,” papar staf Di
va, Ahmad. (is/nug)

SURABAYA-Kejuaraan Bulu
tangkis tingkat Kota Surabaya
kembali digelar. Kejurkot Piala
Koni tersebut, sengaja diperun
tukkan bagi atlet bulutangkis
usia 18 tahun ke bawah, dengan
tujuannya menyaring atlet junior
Kota Pahlawan yang yang berba
kat. Kegiatan ini, didukung se
penuhnya oleh Djarum Founda
tion.
Salah satu perwakilan Djarum
Foundation Bimanda Yuswando
no mengatakan, perlombaan akan
digelar dari tanggal 24 hingga 27
Oktober 2018 di GOR Bulu Tang
kis “MIKASA” Jalan Barata Jaya
XXI No. 2f & 3a, Surabaya. “Saya
harapkan peserta lomba dapat
menunjukkan kemampuan ter

baik mereka dalam perlombaan
ini,” kata Bima, Senin (22/10).
Bima menambahkan, kejuaraan
tersebut juga salah satu upaya
Komite Olahraga Nasional Indo
nesia (KONI), untuk menjaring
pebulu tangkis yang berbakat di
Surabaya. Karena itu, peserta ha
rus berasal dari klub yang terdaf
tar di Persatuan Bulutangkis
Seluruh Indonesia (PBSI) Kota
Surabaya.
Ada 9 kategori yang akan diper
lombakan yang berpatokan pada
usia atlet. “Hal tersebut sengaja
kita lakukan agar fair (adil, red),”
jelasnya.
Kategori yang dipertandingkan,
adalah usia dini putra/putri mak
simal 10 tahun, tunggal anak-

anak putra/putri maksimal 12
tahun, tunggal pemula putra/put
ri maksimal 14 tahun, tunggal
remaja putra/putri maksimal 16
tahun. Selain itu, ada ganda pe
mula putra/putri usia maksimal
14 tahun, ganda remaja putra/
putri maksimal 12 tahun, dan
ganda remaja putra/putri usia
maksimal 16 tahun, tunggal tar
una putra/putri maksimal 18 ta
hun, serta ganda taruna putra/
putri usia maksimal 18 tahun,
dan ganda campuran maksimal
18 tahun.
”Saya berharap akan semakin
banyak atlet bulutangkis dari Su
rabaya berprestasi yang muncul
dipermukaan,” kata Bimanda Yus
wandono berharap. (tra/nug)

Asuransi Sinar Mas Serahkan Interim Payment Klaim Senilai Rp 9,990 Miliar

“

Karena sesuai dengan manfaat
dari perlindungan asuransi, kami
ingin perusahaan penerima dapat
segera pulih dan beroperasional
seperti sedia kala

“

Direktur PT Asuransi Sinar Mas
Marten P. Lalamentik
SURABAYA – Asuransi Sinar
Mas kembali melakukan pembayaran interim payment klaim
kepada nasabah yang
mengalami kerugian akibat
gempa berkekuatan 7,4 skala
richter di Palu Sulawesi Tengah.
Senin (22/10), bertempat di

Ruang Prioritas lantai 1 Panin
Bank – Surabaya Cendana,
seremonial pembayaran klaim
senilai Rp 9,990 miliar diserahkan langsung oleh Direktur PT Asuransi Sinar Mas
Marten P. Lalamentik kepada
Direktur PT Silkstone Mitra
Stay (Mercure Hotel Palu)
Steven Lyanto.
“Hari ini (kemarin, Red),
kami kembali membuktikan
komitmen kami ke nasabah
dengan membayar interim
payment kepada PT Silkstone
Mitra Stay. Minggu sebelumnya, Asuransi Sinar Mas juga
telah membayar interim payment kepada nasabah kami,
PT Palu Graha Sejahtera
senilai Rp 10,275 miliar,” ujar
Marten P. Lalamentik.
Lanjut dia, melalui pembayaran interim payment klaim,
pihaknya berharap dapat membantu mempercepat pemulihan kegiatan operasional
nasabah. “Karena sesuai dengan manfaat dari perlindungan asuransi, kami ingin

perusahaan penerima dapat
segera pulih dan beroperasional seperti sedia kala”,
tambahnya.
Hingga tanggal 19 Oktober
2018, Asuransi Sinar Mas
sendiri telah menerima 42
laporan klaim yang terdiri dari
klaim Asuransi Kebakaran
dan klaim Asuransi Kendaraan
Berm o t o r a k i b a t g e m p a
Palu. Total sum insured (nilai
pertanggungan, Red) atas
polis asuransi Kebakaran
Properti a d a l a h s e n i l a i
Rp 263,668 miliar dan USD
100,1 juta. Sementara nilai
pertanggungan Polis Asur a n s i K e n d a r a a n Bemotor sebesar Rp 1,168 miliar.
“Untuk total nilai kerugian
sendiri masih menunggu estimasi dari adjuster,” ungkapnya.
Dalam seremonial penyerahan simbolis pembayaran
interim payment tersebut,
turut hadir pula Pimpinan
Bank Panin KCU Surabaya
Thomas Agung Wibowo dan

President Director KBRU
Martinus Chandra selaku
consultant claim.
Sesuai dengan komitmen,
Asuransi Sinar Mas terus
melakukan tindakan proaktif dengan melakukan pendataan melalui telepon untuk
mengetahui nasabah yang
terkena dampak gempa dan
mempercepat proses penanganan klaimnya.
Sejak kejadian gempa, tertanggung atau pemegang
polis yang mengalami kerugian telah diarahkan d e ngan menghubungi 24 hour
customer care di nomor
telepon 021 2356 7888 atau
5050 7888. Atau bisa juga
melalui layanan Whatsapp
di nomor 0881 1070 888.
“Bahkan, bisa juga datang
ke kantor pemasaran Asuransi Sinar Mas Palu di Jalan
Mesjid Raya nomor 10 lantai
3, Palu - Sulawesi Tengah,
yang telah beroperasional
kembali sejak 8 Oktober
2018,” tutup Martin. (*)
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SERAH TERIMA: Direktur PT Asuransi Sinar Mas Marten P. Lalamentik (dua dari kanan) saat
menyerahkan secara simbolis pembayaran interim payment klaim kepada Direktur PT Silkstone Mitra
Stay Steven Lyanto (tiga dari kiri), Senin (22/10).
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