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Profil PKPU 

 
Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU lahir dari krisis multidimensi yang melanda Indonesia sejak 
tahun 1997 hingga tahun 1999, yang diperparah dengan berbagai musibah bencana alam maupun 
kemanusiaan. Berdasarkan hal tersebut di bentuk Yayasan PKPU melalui akte Notaris tanggal 10 
Desember 1999 sebagai lembaga sosial pengelola bantuan masyarakat dengan mengangkat visi dan 
misi : 
Visi :  

Menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian 
Misi : 

- Mendayagunakan program rescue, rehabilitasi, dan pemberdayaan untuk mengembangkan 
kemandirian. 

- Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat, perusahaan, pemerintah dan lembaga 
swadaya masyarakat dalam dan luar negeri. 

- Memberikan pelayanan informasi, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat penerima 
manfaat (beneficiaries) 

 
Visi dan misi tersebut kemudian diejawantahkan dalam 3 program utamanya, yaitu: penanganan 
bantuan bencana, rehabilitasi, dan pemberdayaan komunitas (community development) yang 
disalurkan melalui 17 Cabang di daerah dan mitra kerja di semua propinsi. Program-program 
tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin, pengungsi dan korban bencana. 
 
Seiring perjalanannya, Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU semakin berkembang menjadi lembaga 
pengelola bantuan masyarakat baik bantuan kemanusiaan maupun bantuan sosial lainnya dan 
berhasil memperoleh akreditasi, antara lain : 
- Lembaga Amil Zakat Nasional berdasar SK Menteri Agama RI No. 441 tahun 2001 
- Organisasi Sosial Nasional sesuai SK Menteri Sosial RI No.08 / HUK / 2010 
- NGO in Special consultative status with Economic Social Council of United Nations pada bulan 

Agustus 2008. 
 

PKPU 
Jl. Raya Pasar Minggu Kav.III No. 49 
Duren Tiga Pancoran Pasar Minggu 
Telp. 0804  100  2000 
Hotline: (021) 7060 7578 
 
Contact Person : 
Eman Sulaeman (Hp : 081585513020, email : eman.pkpu@gmail.com) 
Cecep Muh. Ismail  (Hp: 0811285808, email: zakat@pkpu.or.id) 



 

 
 

 

PROPOSAL PROGRAM KOLEKTIF  QURBAN PERKANTORAN  
 
 

1. Latar belakang 
 
Hari Raya, disebut demikian karena sejatinya seluruh ummat dapat merayakan kebesaran 
yang telah ditetapkan oleh Allah SWT atas hari ini, sehingga kini hadir kembali 
kesempatan kita untuk mengoptimalkan momentum ini dengan keikhlasan dan 
ketakwaan kita sebagai hambaNya. Keikhlasan dalam menyelenggarakan kurban sehingga 
mengedepankan ibadah kepada Allah SWT, seraya menghadirkan ketakwaan di seluas-
luasnya muka bumi ini, dalam merayakan kebersamaan di hari yang suci ini. Ikhlas dalam 
mengenyampingkan keinginan dunia selagi mampu menunaikan ibadah kepadaNya, dan 
berbagi kesempatan dengan sebanyak-banyaknya saudara kita dalam mensyukuri nikmat 
Illahi.  
 
Sampaikan kepedulian kita kepada keluarga nelayan dan petani miskin, pekerja sektor 
informal hingga janda-janda dan anak-anak yatim. Mereka inilah yang dikategorikan 
dalam kelompok mustahik. Sampaikan kenikmatan menjalin takwa kepada Allah SWT, 
penuh khusyuk, mensyukuri rahmatNya, membawa ceria ke hati mereka dalam 
merayakan hari yang patut kita semua rayakan ini. 
 
Sebagai lembaga kemanusiaan, PKPU memiliki perhatian mendalam atas kondisi mereka. 
Dengan partisipasi aktif para mitra dan donatur, PKPU menyelenggarakan pemotongan 
hewan Qurban yang tidak hanya bernilai ibadah bagi mitra dan donatur tetapi juga 
mengandung aspek kepekaan sosial melalui penyaluran kepada keluarga dan komunitas 
mustahik di seluruh pelosok negeri sehingga mereka dapat menjalankan ibadah di hari 
raya Idul Adha ini dengan semangat dan gembira. 
 
Kesibukan mudhohi atau pequrban dengan aktivitas dunia kerjanya sedikit banyaknya 
menjadi hambatan bagi mereka untuk menunaikan pemesanan hewan qurbannya, oleh 
karena itu guna menyajikan pelayanan dan kemudahan, PKPU memberikan kemudahan 
kepada pengurus DKM/BDI Rohis Majlis Ta`lim untuk menjadi pasilitator dalam 
mengumpulkan   Qurban di perkantoran atau ditempat lainnya.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

2. Judul Program  
PROGRAM KOLEKTIF QURBAN 1432 H PERKANTORAN  

 
3. Keuntungan Berqurban 

1. Lokasi distribusi difokuskan pada wilayah korban bencana, daerah kumuh, dan 
daerah kurang pangan. 

2. Mampu menyalurkan seluruh wilayah Indonesia, dari Aceh hingga Papua. 
3. Berpengalaman sejak tahun 2000 dengan kantor cabang, perwakilan dan relawan di 

seluruh propinsi Indonesia. 
4. Memberdayakan peternak lokal di daerah. 
5. Hewan Qurban disembelih sesuai aturan syariah dan langsung dibagikan kepada 

yang berhak pada hari yang sama (Segar / Fresh). 
6. Memberikan laporan distribusi Qurban. 

 
4. Bentuk Kerjasama 

1. PKPU memberikan semua kebutuhan kampanye  QURBAN seperti : Fiqh Qurban, 
flyer, formulir, Poster kwitansi  yang ditempatkan ditempat strategis di gedung 
perusahaan . 

2. PKPU diberikan izin untuk memberikan informasi dan sosialisasi Program Sebar 
Qurban Nusantara di lingkungan perusahaan atau perkantoran. 

3. PKPU dapat mendistribusikan hewan qurban yang terhimpun dari  KOLEKTIF untuk 
diberikan kepada penerima manfaat di sekitar lingkungan perusahaan atau 
perkantoran. 

4. PKPU akan memberikan laporan distribusi hewan Qurban yang berasal dari KOLEKTIF 
QURBAN  di lokasi bersangkutan. 

 
5. Keuntungan Kolektif Qurban: 

1. Membantu panitia qurban perkantoran atau perusahaan yang ingin memudahkan 
penyelenggaraan atau pemesanan qurban bagi karyawan di tempatnya. 

2. Memberikan informasi, konsultasi  dan sosialisasi ibadah qurban. 
3. Menyediakan Ustazd untuk sosialisasi  tentang Fiqh Qurban dikajian Dzuhur. 
4. Setiap pemesanan tunai 10 hewan qurban di GERAI QURBAN tertentu, PKPU akan 

mengalokasikan 1 hewan qurban sesuai dengan harapan alokasi perusahaan atau 
perkantoran. 

5. Logo mitra yang dapat dimasukan kedalam poster yang akan di sebarkan diwilayah 
mitra 

 



 

 
 

 
6. Deskripsi Program 
   

BENTUK : KOLEKTIF QURBAN  
FREKUENSI : Office Hours Selama waktu beroperasi (sesuai kesepakatan)  
SDM  : MITRA  
KONSEP : Disetiap perusahaan/ mitra ada pengurus atau individu yang siap   
                                       menjadi mitra untuk mengkolektifkan qurban 
 
Kolektif Qurban adalah sarana sosialisasi/edukasi ibadah berQurban bagi masyarakat. 
Juga sebagai sarana pemesanan penyelenggaraan ibadah berQurban. 

 
 
 

 
“Untuk lebih menjamin efektifitas program dan pelayanan PKPU, terutama 
dalam penyediaan sarana pedukung, , kit edukasi, dan materi publikasi 
program di media massa, dengan segala kerendahan hati PKPU 
mengharapkan agar konfirmasi kesediaan dari Yth Bapak/Ibu Mitra dapat 
diterima paling lambat tanggal 10 Oktober 2011, Pukul 17.00 WIB” 

 
 
 
 

7. Penutup 
Ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat berharga dapat bekerjasama dalam 
rangka membantu masyarakat kurang mampu khususnya dalam memaksimalkan ibadah 
di Hari Raya 1432 Hijriyah ini. 
  
Kami berharap Bapak/Ibu berkenan memberikan kepercayaan kepada lembaga kami 
untuk pelaksanaan program ini. 
 
Jakarta, 2011 
Hormat Kami, 

 
Agung Notowiguno  
Direktur Utama PKPU 

 
 



 

 
 

 


