LAPORAN KEGIATAN BAITUL MAAL BMT AL-FATH SELAMA
TAHUN 2009
Adalah merupakan kewajiban kita untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita
kehadlirat Allah Subhanahu Wa Ta`ala, Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada
junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu `Alaihi Wasallam.
Perkenankanlah kami pengurus Baitul Maal BMT Al-Fath dalam fungsinya sebagai Lembaga
Penghimpun dan Penyalur Zakat, menyampaikan laporan bahwa dengan bantuan yang
diperoleh dari para dermawan baik berupa Zakat, Infaq maupun Shodaqoh, dari masyarakat
alhamdulillah Baitul Maal BMT Al-Fath selama tahun 2009 dapat melaksanakan program
dengan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :
1. Khitanan Massal.
Melalui kerjasama yang ke 4 (empat ) kalinya dengan Team Medis dari Yayasan
GESITyang dipimpin oleh Dr.Purwadi serta berkat uluran tangan dari para donatur,
berupa infaq dan shodaqoh, maka pada tanggal 28 Juni 2009 bertepatan dengan
tanggal 5 Rajab 1430 H, saat berlangsung liburan sekolah, Baitul Maal BMT Al- Fath
dapat menyelenggarakan Khitanan Massal bagi 51 (lima puluh satu) anak secara
gratis berikut pemberian kain sarung, baju koko,uang santunan dan uang transport.
Total anggaran per anak kurang lebih Rp.300,000.-,(tiga ratus ribu rupiah). Adapun
total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 16,517,500 (Enambelas juta limaratus
tujuhbelas ribu limaratus rupiah).
2. Penyaluran Bea Siswa
Perolehan ZIS per bulan diperoleh dari para muzakki yang peduli terhadap nasib
kaum dhuafa berjumlah sekitar Rp.3.975,000.- dan disalurkan untuk beasiswa khusus
pembayaran SPP bulanan sebesar Rp.4,062,500.Dari perolehan dana Zakat Infaq dan shodaqoh, selain kami salurkan untuk
membantu pembayaran SPP bulanan, adakalanya kami berikan juga bantuan uang
buku dan uang biaya Mid Smster.
Untuk sementara Baitul Maal BMT Al-Fath sudah berhasil membantu memberikan
sumbangan sumbangan bea siswa bagi :
a) Santri TK/TPA sebanyak 7 (tujuh) orang anak dengan uang iuran per anak
masing-masing sebesar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) per bulan.
b) Siswa SMP sebanyak 14 (empat belas) anak, dengan uang iuran per anak masingmasing sebesar Rp.60,000.- sampai dengan Rp.115,000.- per bulan.
c) Siswa sekolah kejuruan SMK sebanyak 22 (dua puluh dua) anak dengan uang
iuran per anak masing-masing sebesar Rp. 77,500.- sampai dengan Rp. 200,000.per bulan.
d) Mahasiswi Perguruan Tinggi sebanyak 2 (dua) anak dengan biaya kuliah Rp.
600,000.- (enam ratus ribu rupiah) persemester atau Rp.100,000.- (seratus ribu
rupiah) per bulan.
3. Bantuan untuk menempuh Ujian Nasional
Dalam dua tahun terakhir, Baitul Maal BMT Al-Fath alhamdulillah dapat
menghantarkan beberapa anak asuh yang sudah duduk dikelas III baik sekolah tingkat
menengah maupun tingkat atas untjuk mengikuti ujian nasional.
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4. Pengajian Rutin Pekanan
Untuk membina akhlaq dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan Anak Asuh
kepada Allah Subhanahu Wa Ta`ala, maka setiap hari Sabtu malam Ahad Baitul
Maal menyelenggarakan ta’lim bertempat di Aula TPA Al-Fath, dengan pembimbing
dan marteri yang berbeda, sesuai dengan jadwal yang telah disusun.
Satu kali dalam satu bulan anak asuh diberi kesempatan untuk tampil memberikan
tausiah di depan teman-temannya secara bergiliran selama tujuh menit.
5. Setoran Hafalan Juzz `Amma dan Surat-surat Pilihan
Membantu anak asuh untuk menambah perbendaharaan hafalan Surat-surat dalam AlQur’an khususnya dalam Juz Amma, maka kepada mereka diberi tugas untuk setor
hafalan surat-surat Al-Qur’an secara berurutan pada saat mengambil santunan SPP
setiap bulan.Bagi yang belum hafal tetap dibimbing dan diberikan motivasi.
6. Pembagian Mush-haf Al-Qur'an
Dengan niat agar anak asuh lebih dalam mengenal salah satu pedoman hidup mereka,
maka kami berusaha agar tiap-tiap anak asuh dapat memiliki mushaf al-Qu’ran
berikut terjemahannya.
Alhamdulillah berkat bantuan Pengurus Amil Zakat PT.BNI 1946, pada tanggal 25
Mei 2009 Baitul Maal dapat memperoleh wakaf 100 exemplar mushaf Al-Qur’an
berikut terjemahannya. Mushaf Al-Quran tersebut telah kami salurkan kepada anak
asuh, dan kepada masjid-masjid dan musholla disekitar wilayah Kecamatan Ciputat
dan Pamulang.
7. Ifthar Jam`i (Buka Puasa Bersama)
Dalam mengisi kegiatan di Bulan Ramadhan, BMT Al-Fath telah menyelenggarakan
acara buka bersama dengan anaka asuh kaum dhuafa, sebanyak 2 (dua) kali
pertemuan, yaitu tanggal 03, dan 10 September 2009, sekaligus memberikan uang
saku peengganti uang transport sebesar Rp. 10,000.- per anak dan diberikan kepada
40 (tiga puluh) anak.
Untuk penyelenggaraan acara tersebut, BMT Al-Fath memperoleh sumbangan infaq
dari MS3 (Muslim Sentral Senayan Society) sebesar Rp. 300,000.-(Tiga ratus ribu
rupiah) dan dari donatur lain sebesar Rp. 1,500,000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah )
8. Bantuan Sembako Untuk Dhuafa
Seperti juga yang pernah dilakukan tahun 2007 yang lalu, dalam rangka ikut
menyemarakkan syiar Islam di Hari Raya Qurban 1429 H, maka pada bulan
Desember 2008 bertepatan dengan I’edul Qurban 1429 H tahun ini bersamaan dengan
pembagian daging qurban, Baitul Maal Al-Fath ikut berpartisipasi
dengan
menyumbangkan beras sebanyak 510 ltr. senilai Rp 2,100,000.- sebagai tambahan
bingkisan untuk 270 (dua ratus tujuh puluh ) orang mustahiq. Sumber dana, sebagian
diperoleh dari Kotak Amal yang berada di Kantor BMT, dengan perolehan sebesar
Rp. 1.130.000,- dari mulai tanggal 15 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30
November 2008.
9. Pinjaman Al-Qard
Dengan niat membantu para kaum dhuafa muslim yang memiliki ketrampilan dan
semangat wirausaha tapi kesulitan modal, Baitul Maal BMT Al-Fath memberikan
pinjaman modal tanpa perhitungan bagi hasil, dengan pengembalian pinjaman secara
angsuran, untuk 17(tujuh belas) orang , sebesar Rp, 8.950.000,-
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Demikianlah sekelumit gambaran tentang kegiatan yang dapat dilaksanakan BAITUL MAAL
BMT Al-Fath dalam melaksanakan amanah yang dipercayakan oleh para Muzakki, untuk
memberdayakan ekonomi kaum dhuafa dan memberdayakan pendidikan anak keturunan
mereka agar kelak mereka menjadi generasi penerus yang memiliki bekal ilmu pengetahuan
yang lebih luas, minimal setingkat lebih ntinggi dari orang tua mereka
Wassalamu `alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Baitul Maal BMT Al-Fath.
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