
QURBAN BERSAMA UNTUK SESAMA 
  

LAZISMU 1438 H   



TUJUAN 

Menfasilitasi kaum muslim dalam menunaikan ibadah 
Qurban melalui pelayanan dan program distribusi Qurban 

yang mampu memberi nilai tambah dan fasilitas 
kemudahan menyalurkan ke lokasi yang  masuk dalam 

kriteria melalui jaringan lazismu. 



 

Sasaran 

Sasaran program Qurban dan distribusi hewan Qurban adalah 

masyarakat yang membutuhkan yang berada di daerah Pak 

Kumis (Padat, Kumuh dan Kantong-kantong kemiskinan), 3T 

(Terdepan, Terluar dan Tertinggal), Area bekas terdampak 

Bencana), dan wilayah kerja Da’i pedalaman. 

Lazismu kota Semarang memilih 2 lokasi sebagai titik 

penyaluran Qurban yang berada dalam wilayah : 

1. Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara dan 

2. Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk 



 

Konsep Qurban Bersama Untuk Sesama 

Sasaran distribusi Qurban adalah Pak Kumis, 3T, Daerah Bencana, 

dan wilayah kerja da’i pedalaman 

Pusat pelaksanaan kegiatan program Qurban adalah Tempat Ibadah 

(Surau/Musholla, Masjid) di lokasi sasaran Qurban atau lapangan 

dan tempat tempat warga berkumpul melaksanakan kegiatan. 

Bekerjasama dengan perusahaan swasta dan pemerintah. 

Melibatkan dan bekerja sama dengan komunitas (Pelajar, 

Mahasiswa, Pemuda, komunitas hobby, komunitas profesional, 

kelompok pengajian dan lainnya). 

 Kegiatan program “Qurban Bersama untuk Sesama” antara lain:   

 Distribusi hewan Qurban kepada masyarakat sasaran  

 Kegiatan pendukung lainnya seperti:  

 Layanan Kesehatan Gratis 

 Pembagian Paket Sembako 

 

  

 



 

Program Qurban 

Penerapan program “Qurban Bersama untuk Sesama 1438 H” 

yang dilaksanakan oleh Lazismu kota Semarang meliputi: 

Pra Event 

1. Kampanye penggalangan hewan Qurban dan 

pelaksanaan program Qurban 

2. Sosialisasi ke berbagai komunitas 

  

Pelaksanaan Program Qurban (Event) 

1. Bersama menyaksikan penyembelihan Qurban dan 

pendistribusiannya. 

2. Penyerahan bantuan Sembako untuk masyarakat 

sasaran. 

 

 

 



 

Komunikasi dan Publikasi 

 Media Massa  

Seperti memanfaatkan buletin Khutbah Jum’at dan pengajian, 

brochure, spanduk, poster dan majalah Cermin 

 

 Media Digital / Online 

Pemanfaatan media digital :  

• Iklan media Sosial  

Facebook : lazismu.kota.semarag 

Twitter : @lazismu_kota_semarang, 

Group WhatsApp (Keluarga Lazismu, Lazismu KL) 

• Publikasi media online lainnya 

http://muhammadiyahsemarangkota.org 

 

 



 

Tahapan Publikasi Event 

Mulai 1 Agustus 2017, publikasi penggalangan Qurban dan 

sosialisasi program Qurban melalui media BTL, Media sosial 

dan release media 

5 Hari sebelum pelaksanaan kegiatan Qurban, di media 

sosial (twitter/facebook/Insatgram dll) akan diramaikan oleh 

seluruh jejaring dan relawan mensosialisasikan program 

Qurban melalui hastag #QurbanBersama 

Pada saat pelaksanaan atau hari H acara, publikasi dapat 

dilakukan melalui liputan media partner, release media dan 

media sosial secara serempak. 

 

 




