LAPORAN PELAKSANAAN KHITANAN MASSAL
Dalam rapat pengurus BMT AL-FATH tanggal 21 Maret 2009, untuk
menyambut libur panjang sekolah, diusulkan agar ditetapkan rencana khitanan massal
sekligus pembentukan panitia.
Menindak lanjuti usulan tersebut, maka ditetapkan waktu pelaksanaan khitanan
massal adalah hari Ahad tanggal 28 Juni 2009, bertempat di Kantor Baitul Maal, dengan
susunan Panitia sama dengan tahun sebelumnya.
Target peserta 60 (enam) puluh anak dan anggaran biaya Rp. 17.350.000,Bulan April 2009 panitia mulai menebar proposal baik kepada Instansi maupun
pribadi dan menyebarkan informasi khitanan massal, melalui pampflet dan spanduk.
Alhamdulillah atas peran serta dari semua fihak, selain dari perorangan, panitia dapat
memperoleh sumbangan dari beberapa instansi seperti lembaga perbankan antara lain :
Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank BTN Cabang Syariah, Bank UPZ Bank
DKI berupa uang cash.
Sedangkan dari Divisi Syariah bank BNI 1946 memperoleh sumbangan berupa
100 (seratus) exemplar mushaf Al-Qur’an.
Rincian laporan kegiatan khitanan massal sebagai berikut :
Pelaksanaan Khitan.
Pelaksanaan khitanan massal Ahad 28 Juni 2009, bertempat di BMT AL-FATH dan
musholla Al-Barokah,bekerjasama dengan team medis dr Purwandi.
Dimulai pkl.08.00 sampai dengan pkl. 11.30
Jumlah anak yang dikhitan

Dari beberapa sumber diperoleh informasi bahwa ternyata yng menyelenggarakan
khitanan massal di bulan Juni 2009 bukan hanya Baitul Maal Al-Fath, tapi ada beberapa
mesjid lembaga sosial lain, seperti : Masjid Jabal Nur, Bukit Indah, Puspo Hudoyo
Jombang, Masjid Al-Munawaroh Witanaharja Pamulang, sehingga sedeikit berpengaruh
terhadap peserta khitanan massal di BMT Al-Fath.
Dari target 60 (enampuluh) anak, yang terdaftar hanya 51 peserta dan yang hadir untuk
dikhitan hanya 41 (empat puluh satu ) anak.
Perolehan dana
Dari beberapa proposal yang terkumpul, diperoleh catatan perolehan infaq sebesar Rp.
25,571,000.- (Dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
Biaya penyelenggaraan
Menurut catatan Bendahara total pengeluaran biaya khitanan massal sebesar Rp.
16.517.500,- untuk 41 (empat puluh satu) anak, adapun real biaya per anak terdapat
kenaikan biaya dari Rp. 275,000 menjadi Rp. 340,000.- tidak termasuk biaya pendukung
pelaksanaan khitan seperti plastik untuk alas meja khitan, tenda , kursi dan dekorasi.BMT Al-Fath.

