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PENGADAAN HEWAN QURBAN TAHUN 1441 H / 2020 M
I.

PENDAHULUAN
Hari Idul Adha adalah merupakan puncak dari ibadah haji. Hari ini dirayakan tidak

hanya oleh umat muslim yang sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkah AlMukaromah, tetapi juga dirayakan dengan penuh suka cita oleh umat muslim di seluruh
dunia. Hari raya ini disebut juga Hari Raya Qurban, dimana pada hari itu bagi setiap hambaNya yang mampu dianjurkan untuk menunaikan kewajibannya menyembelih hewan qurban.
Ibadah Qurban yang diperintahkan kepada ummat Nabi Muhammad SAW adalah
ibadah yang mengacu kepada sejarah qurbannya Nabi Ibrahim A.S. Perintah mengorbankan
anak yang dicintainya, Nabi Ismail A.S. yang kemudian Allah gantikan dengan seekor Gibas
adalah salah satu bukti ketaatan Nabi Ibrahim A.S dalam menjalankan perintah Allah SWT.
Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah qurban harus diniatkan dalam rangka taat dan
menjalankan perintah Allah, sebagaimana ayat-ayat di atas.
Ibadah Qurban juga memiliki keutamaan yaitu pengampunan dan keridhaan dari Allah
SWT. Amalan yang paling dicintai Allah pada hari Raya Idul Adha adalah hewan qurban.
II. SEKILAS PROFIL
CV. Rahmat Berkah Abadi adalah sebuah perusahaan yang awal mulanya hanya
bergerak dalam bidang pengadaan daging ayam dan bebek dan di mulai pada tahun 2010,
seiring berjalannya waktu maka kami merambah kepada pengadaan hewan ternak seperti
kambing dan sapi dalam kegiatan aqiqah, pasar dan qurban di sekitar Jabodetabek.
Kami telah menjadi tempat tujuan pedagang pasar, jasa aqiqah, yayasan, instansi dan
perorangan yang ingin berqurban maupun aqiqah. Alhamdulillah atas usaha dan dengan
pelayanan terbaik, sudah banyak pelanggan–pelanggan yang selama ini telah membeli dari
kami. Adapun beberapa pelanggan rutin, seperti :
1. Dompet Dhuafa Farm (DD Farm), Serang
2. Kambing Bagus Farm, Bogor
3. Ar Royyan Farm, Parung
4. Jalal Aqiqah, Pasar Minggu
5. Dan masih banyak lagi
Untuk info lebih lanjut, kami telah lampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang
terdaftar dalam Sistem dan Lembaga OSS Pemerintah Republik Indonesia.
Kami juga mempunyai website : www.kambingkiloanciledug.com

III. TUJUAN
1. Mensyi’arkan Islam,
2. Meneladani Nabi Ibrahim As dalam hal Ketakwaan kepada Allah SWT.
3. Menumbuhkan kesadaran dan peran serta umat Islam dalam upaya mengembangkan
kecintaan kepada sesama, dalam perwujudan takwa kepada Allah AWT.
4. Memperkokoh jalinan silaturahim dalam upaya menopang ukhuwah Islamiyah dengan

masyarakat Muslim baik dari golongan yang mampu maupun dhuafa serta anak yatim.
IV. NILAI LEBIH
Dalam penawaran pengadaan hewan qurban ini, kami akan berikan beberapa nilai lebih
yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap konsumen. Harapannya hal
ini akan menjadi nilai tambah bagi kami di mata konsumen yang bisa membedakan antara
produk dan layanan yang kami tawarkan dengan yang lainnya.
1. Amanah dan Syar’i
2. Layanan yang Proffesional
3. Sapi dan kambing dalam keadaan sehat, terawat, bersih, gemuk,
4. Bebas biaya kirim untuk wilayah Jabodetabek
5. Harga bersaing dengan kualitas pilihan, bisa dibandingkan dengan yang lain.
6. Apabila hewan tidak sesuai maka silahkan untuk di retur atau di tukar
7. Kami memberikan service gratis berupa :
•

Jasa potong manual atau mesin

•

Menyediakan tempat penyembelihan, jika diperlukan

V. TARGET PELANGGAN
Adapun yang menjadi pelanggan kami adalah :
1. Perorangan
2. Dewan Kemakmuran Masjid (DKM)
3. Instansi / Perusahaan
4. Yayasan

VI. HARGA
Harga yang terlampir berlaku sampai dengan tanggal 10 Juli 2020 atau H-21 Idul
Adha 1441 H, jika telah melewati tanggal tersebut maka harga berubah mengikuti harga
pasar. Pembeli juga bisa membeli dengan menimbang hewan qurban di tempat dengan alat
yang telah kami sediakan. Adapun harga untuk menimbang qurban di tempat sebagai berikut:

Hewan

Jenis
Peranakan Ongole (PO),
Begon,
Sapi
Bali, Madura
Limosine, Metal
Peranakan Etawa (PE),
Kambing Jawa Randu, Crosboer,
Bengala

Harga/kg
60.000
65.000
85.000

VII. PEMESANAN
1. Pemesanan di buka mulai tanggal 26 April 2020 atau 1 Ramadhan 1441 H sampai
dengan 10 Juli 2020, akan kami layani selama persediaan masih ada.
2. Untuk pembayaran minimal DP 30% dari jumlah pesanan, sebagai bentuk komitmen
pembeli kepada kami dan sisa pembayaran dilunasi setelah barang di pilih/sebelum
pengiriman atau setelah penimbangan hewan qurba.
VIII. METODE PEMBAYARAN
1. Cash
2. Transfer Via Bank BCA Cab. Kreo Larangan a/c : 4678.0140.84 an. RAHMAT
HIDAYAT

IX. PENUTUP
Dengan penuh tulus ikhlas semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah SWT,
kami mengajak Bapak/Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat untuk mengambil
kesempatan emas ini, yaitu momen Hari Raya Idul Adha ini untuk menyisihkan sebagian dari
rezeki dan nikmat yang telah Allah anugrahkan kepada kita untuk dibagikan kepada saudarasaudara kita yang sangat membutuhkan.
Demikian proposal penawaran ini kami buat dengan harapan dapat menjalin hubungan
kerjasama yang lebih baik dan semoga Allah SWT senantiasa melancarkan dan memudahkan
semua niat baik yang di bangun atas pondasi syar’i dengan sempurna. Aamiin.
Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 April 2020

Hormat Kami,

Mengetahui,

Manager Marketing dan Pelaksanaan

Direktur CV. Rahmat Berkah Abadi

Rahmat Hidayat

Muhammad Rivani, S.Ak.

DAFTAR HARGA HEWAN QURBAN
TAHUN : 1441 H / 2020 M
KAMBING
BOBOT

HARGA

SAPI
BOBOT

HARGA

± 23-26 KG

2.300.000

± 210-230 KG

14.000.000

± 27-30 KG

2.650.000

± 250-280 KG

17.000.000

± 31-33 KG

2.900.000

± 310-330 KG

20.000.000

± 34-36 KG

3.300.000

± 350-380 KG

23.000.000

± 390-410 KG

25.000.000

DOMBA
BOBOT

HARGA

± 25 KG

1.500.000

Note : Domba betina/majir

CONTOH FOTO HEWAN QURBAN

Peranakan Etawa (PE)

Jawa Randu

Crosboer

Bengala

BERDASARKAN HARGA

14.000.000

17.000.000

20.000.000

23.000.000

25.000.000

