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Perihal : Surat Penawaran Pengadaan Hewan Qurban 1433 H/ 2012 M 

Kepada ykh 

Bapak/Ibu Pimpinan 

Di Tempat  

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta’ala. Atas segala limpahan rahmat 
dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi 
Muhammad Shallallahu ’alaihi wa sallam, kepada keluarga, shahabat, dan kaum muslimin yang 
mengikuti sunnah (petunjuk) beliau dengan baik hingga akhir zaman. Amin 

Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada bapak / ibu yang telah bersedia 
menerima dan membaca surat penawaran ini, sehingga dapat mempertimbangkan terhadap apa 
yang akan kami tawarkan.  

Perkenankanlah, kami dari TAWAKKAL FARM yang berlokasi di Desa Cimande Hilir, 
Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Kami bergerak pada bidang usaha penggemukan 
domba, baik untuk rumah makan, aqiqah, maupun qurban.  

Pada kesempatan ini kami menawarkan pengadaan hewan qurban untuk: 

• Perorangan 
• Dewan Keluarga Masjid (DKM) 
• Instansi 
• Yayasan 
• Dll 

Besar harapan kami, bapak / ibu dapat mempertimbangkan penawaran yang kami ajukan ini. 

Demkian hal ini kami sampaikan, atas segala perhatian dan kerjasamanya kam ucapkan banyak 
terima kasih. 

 

Hormat kami 

 

 

R. Nuris  (0813 8980 7794) 
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Proposal Penawaran Pengadaan Hewan Qurban 

 

I. PENDAHULUAN 

Kebutuhan kaum muslimin dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa 

ta’ala merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hal ini dapat terlihat 

dengan antusiasnya mereka dalam melaksanakan ibadah haji. Tak terlupakan juga 

ibadah yang mengirinya yaitu ibadah penyembelihan hewan qurban. Hal ini dapat 

terlihat dengan begitu banyaknya permintaan pengadaan hewan tersebut untuk 

mendukung ibadah kaum muslimin. 

Kami selaku wiraswasta muslim yang bergerak dibidang peternakan, telah sejak lama 

berupaya untuk terus membantu terpenuhinya kebutuhan kaum muslimin, khususnya yang 

berkaitan dengan pengadaan hewan qurban seperti sapi, kambing, dan domba. 

 

II.  SEKILAS PROFIL  

TAWAKKAL FARM adalah sebuah usaha penggemukan domba yang dimulai sejak tahun 

1993. Didirikan oleh H. Bunyamin yang sekaligus sebagai pemilik peternakan ini. 

Menempati lahan seluas 5.000 m2, terdiri dari 5 kandang berukuran masing-masing 7 x 

30 meter, berkapasitas lebih dari 2.000 ekor domba. Dalam sebulan mampu dijual sekitar 

460 ekor domba dalam bentuk hidup atau karkas, baik Gibas maupun Garut. 

Peternakan ini mulanya fokus pada usaha penggemukan domba. Namun, seiring 

berkembangnya jaringan pasar dan meningkatnya permintaan, TAWAKKAL FARM 

merambah ke usaha pembibitan domba serta penggemukan sapi potong. 

TAWAKKAL FARM telah banyak mendapatkan penghargaan atas prestasi yang telah 

dicapai, baik di tingkat Kabupaten Bogor maupun Provinsi Jawa Barat. Terakhir pada 

tanggal 13 Juni 2012, TAWAKKAL FARM berhasil meraih Juara I Lomba Kelompok 

Agribisnis Peternakan Ternak Domba Tingkat Provinsi Jawa Barat. Juga pada tahun 
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yang sama mendapatkan Piagam Penghargaan dari Bupati Bogor atas prestasi dalam 

pengembangan usaha ternak domba Tingkat Kabupaten Bogor.  

TAWAKKAL FARM telah lama menjadi tempat tujuan magang mahasiswa peternakan 

dari berbagai perguruan tnggi seperti IPB, UNDIP, UNHAS, dll. TAWAKKAL FARM 

juga senantiasa berbagi ilmu dan pengalaman dengan berbagai instansi, baik negeri 

maupun swasta, untuk memberikan pelatihan bagi karyawannya yang mendekati masa 

pensiun.. 

.Pelanggan-pelanggan yang selama ini telah membeli dari TAWAKKAL FARM : 

• BNI 46 Pusat 

• AQUA 

• Kawasan Berikat Nusantara - Jakarta Utara 

 

III.  VISI DAN MISI 

Visi :  

1. Menjadi sentra peternakan domba terbesar se Jawa Barat 

2. Pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan peternakan 

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas hewan ternak 

4. Membangun kerjasama dengan perorangan/instansi/yayasan dalam pengadaan 

hewan ternak dalam jangka pendek maupun jangka panjang 

    Misi : 

1. Menyediakan pengadaan hewan qurban 

2. Menyediakan pengadaan hewan pedaging 

3. Menyediakan pengadaan pembibitan domba 
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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 dimata konsumen yang bisa membedakan 

antara produk dan layanan yang kami tawarkan dengan yang lainnya. 

1. Produk hewan ternak kami telah mendapat pengakuan dengan prestasi yang telah 

dicapai, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. 

2. Jelas asal - usul hewan ternak, serta jaminan sehat luar - dalam 

3. Domba dalam keadaan sehat, terawat, bersih, dominan putih, gemuk, bertanduk besar, 

dan berekor tebal, sesuai syarat syar’i dalam berqurban. 

4. Bobot sesuai dengan timbangan akhir yang kami tawarkan, khusus domba bisa 

ditimbang ulang di tempat tujuan. 

5. Gratis pemeliharaan jika anda beli jauh-jauh hari dan bebas biaya kirim. 

6. Harga bersaing dengan kualitas pilihan , bisa dibandingkan dengan yang lain. 

7. Adanya surat jaminan kesehatan dari Dinas Peternakan Bogor. 

  

V. TARGET PELANGGAN 

Adapun yang menjadi pelanggan kami adalah perorangan atau perusahaan yang berada di 

daerah JABODETABEK 

 

VI.  HARGA 

- Terlampir 

 

 

 

 



 6 

VII.  PENUTUP 

Demikian proposal penawaran ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasamanya kami 

ucapkan terimakasih. Semoga kita dapat menjalin hubungan kerjasama yang lebih baik 

disaat ini dan dimasa depan serta semoga Allah subhanahu wa ta’ala senantiasa 

memudahkan semua niat baik yang kita bangun di atas pondasi syar’i dan membalasnya 

dengan sempurna. Amiin. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh 

Bogor, 22 September 2012 

 

TAWAKAL FARM 

 

 

Rahman Nuris          H. Bunyamin 

Marketing Division 
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DAFTAR HARGA 

HEWAN QURBAN 

 

Harga Domba 

NO GRADE / CLASS BOBOT (KG) HARGA (RP) 

1 ISTIMEWA > 40  2.700.000 

2 SUPER 35 – 40 2.000.000 

3 A 30 – 34 1.750.000 

4 B 25 – 29 1.450.000 

5 C 20 - 24 1.250.000 

 

 

Harga Sapi 

NO GRADE / CLASS BOBOT (KG) HARGA (RP) 

1 SUPER 450 - 500  20.000.000 – 22.500.000  

2 A 350 - 400 15.750.000 – 18.000.000 

3 B 281 - 300 13.000.000 – 13.750.000 

4 C 255 - 280 12.000.000 – 13.000.000 

5 D 200 - 250 9.500.000 – 11.750.000 
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GRADE / CLASS BOBOT (KG) HARGA (RP) 

ISTIMEWA > 40  2. 700.000  

 

                     

GRADE / CLASS BOBOT (KG) HARGA (RP) 

SUPER 35 - 40  2. 000.000  
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GRADE / CLASS BOBOT (KG) HARGA (RP) 

A 30 – 34 1. 750.000  
 

                              

GRADE / CLASS BOBOT (KG) HARGA (RP) 

B 25 - 29 1. 450.000  
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GRADE / CLASS BOBOT (KG) HARGA (RP) 

C 21 – 24 1. 250.000  
 

 

 

 

 LINGKUNGAN BERSIH, ASRI, DAN TERTATA RAPI DI KANDANG TAWAKKAL FARM - CIMANDE 


