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Assalamu ‘Alaikum Wr.Wb.,

 DASAR PEMIKIRANDASAR PEMIKIRAN
Allah  SWT yang Maha Suci,  tempat  bergantung  dan meminta,  seluruh 

alam  berseru  memohon  perlindungan  dari-Nya,  dan  semoga  Dia  tetap 

mencurahkan  nikmat  dan  rezeki-Nya  sehingga  kita  semua  tetap  dapat 

menjalankan  aktivitas  mulia  sebagai  khalifah  fil  ardh.   Shalawat  dan  Salam 

tercurah kepada kekasih Allah, nabi akhir zaman; Muhammad Rasulullah SAW, 

semoga syafa’atnya kita peroleh di yaumil akhir nantinya. Amin.

Menilik  kondisi  sosial  yang ada,  sebagai  aplikasi  social  control  seorang 

Remaja  Madureso  menunjukkan  suatu  kondisi  yang  kurang  seimbang  antara 

keharmonisan hidup dengan kondisi realitas kehidupan sosial yang ada. Bahwa 

diperlukan suatu realisasi kegiatan yang dapat memberikan titik akses (access 

point) yang mudah untuk menanggapi ketidakseimbangan tersebut.

Sebagai  pemikiran,  wujud pengabdian terhadap masyarakat merupakan 

suatu bentuk implementasi dari nilai – nilai sosial yang diamanahkan bagi para 

remaja  perantauan  ataupun  bagi  masyarakat  di  lingkungan  internal  dan 

eksternal.  Ikatan  Remaja  Madureso  sebagai  wadah  himpunan  kader  yang 

beranggotakan remaja Madureso di perantauan cukup terpanggil secara intens 

dan  komprehensif  untuk  menerapkan  niatan  tersebut  menjadi  suatu  wujud 

konkret menjadi sebuah transformasi agenda ’Khitan Massal’ .

Melalui momentum Muharram 1430H sebagai kewajiban untuk berhijrah 

menuju nilai – nilai kebaikan serta sebagai bentuk komitmen pelaksanaan ajaran 

Sunnah  Nabi  Muhammad  SAW  diharapkan  terjadi  sebuah  pemahaman  yang 

mendasar  atas  penerapan  segala  bentuk  Sunatullah  dalam  segala  sendi 

kehidupan pribadi, berorganisasi maupun bermasyarakat. 



Sebagai  sinkronisasi,  Ukhuwah Islamiyah yang erat  antar sesama umat 

Islam yang tercakup dalam kegiatan ini (organisasi Islam, umat, 

praktisi  teknis—medis  dan  anak  yatim/  piatu  serta  anak  kurang  mampu) 

diharapkan akan terikat dengan erat dan kukuh. 

Segala apa yang telah, sedang maupun yang akan dilakukan dengan ikhlas demi 

terwujudnya kegiatan ini diharapkan akan melahirkan suatu spirit, motivasi dan hikmah 

bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. 

Yakin terealisasi ketika niatan suci yang mendasari:

 Ada Niat, Ada Do’a, Ada Usaha, YAKIN Acara Bisa Terlaksana.



 TUJUAN KEGIATANTUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk :

1. Mengkhitankan secara massal para anak – anak Muslim di desa Madureso 

yang akan memasuki usia baligh.

2. Membangkitkan ghirah Ukhuwah Islamiyah antar sesama umat Islam 

(organisasi Islam, umat, praktisi teknis—medis dan masyarakat) secara 

umum, dan antar sesama anak – anak peserta khitan khususnya.

3. Merujuk ajaran sunnah Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan khitan 

Massal, semangat berhijrah dan berbagi kepada sesama.

 SASARAN KEGIATANSASARAN KEGIATAN

Kegitan ini ditujukan kepada sejumlah orang, anak – anak muslim yang 

tinggal di desa Madureso Kec. Kuwarasan Kab. Kebumen Jawa Tengah.

 MANFAAT KEGIATAN

Keberlangsungan kegiatan ini nantinya diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang bermanfaat berupa :

1. Memberikan layanan kemudahan kepada para anak – anak peserta khitan 

massal sebagai sarana untuk mempermudah akses pelaksanaan khitan 

secara cuma – cuma. 

2. Terciptanya Ukhuwah Islamiyah yang kukuh antar sesama umat Islam 

(organisasi Islam, umat, praktisi teknis—medis dan peserta khitan 

massal).

3. Terwujudnya pelaksanaan ajaran sunnah Nabi Muhammad SAW.



 TEMA KEGIATAN

Kegiatan ini bertemakan:

“Jadikan semangat Muharram untuk berhijrah dan berbagi kepada 
sesama sebagai wujud kepedulian sosial berdasarkan sunnah 

Rosululloh SAW”

 WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Kegiatan ini direncanakan berlangsung pada :

Hari / Tanggal : Senin/ 29 Desember 2008

Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Desa Madureso Kec. Kuwarasan Kab. 

   Kebumen Jawa Tengah

 SUMBER DANA
Adapun sumber dana yang akan dialokasikan untuk kegiatan ini 

bersumber dari beberapa donatur sebagai berikut :

1. Kas TPQ Masjid Assasut-Taqwa.

2. Sumbangan Remaja Masjid Assasut-Taqwa di Perantauan.

3. Sumbangan perorangan, masyarakat/ instansi negeri dan swasta yang 

bersifat halal dan bersifat tidak terikat.

 PERKIRAAN DANA
Estimasi Total dana yang akan dialokasikan untuk melangsungkan 

kegiatan ini adalah sebesar Rp. 12.500.000,- 

Terbilang : Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

(Perincian dana terlampir).



 PENUTUP
Demikianlah proposal ini dibuat dengan kesadaran sepenuhnya untuk 

memberikan penjelasan terperinci mengenai kegiatan yang akan kami 

laksanakan, dengan kerendahan hati diharapkan kepada Bapak/Ibu, dan 

seluruh pihak – pihak maupun para pimpinan instansi negeri/ swasta yang 

ditujukan dapat memberikan bantuan dan kontribusi demi suksesnya 

pelaksanaan kegiatan ini. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb,

Madureso, ………………………2008
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Musholih Mukhlis
K  E  T  U  A S E K R E T A R I S

DIKETAHUI OLEH

Yatin

KEPALA DESA MADURESO

Mundirin                                                 Ustadz Khudori
SEKDES                                      IMAM MASJID ASSASUT-TAQWA



Rencana Kegiatan
• 1 Desember 2008 :  Mulai  dilakukan  pendaftaran  anak  dari  keluarga  tidak 

mampu.
• 20 Desember 2008 : Pemeriksaan sekaligus daftar ulang anak-anak yang akan 

dikhitan.
• 28 Desember 2008 : Pelaksanaan khitanan.

Kepanitiaan
1.  Pelindung           : Kepala Desa Madureso

            
2. Ketua                              : Musholih
3. Wakil Ketua  : Ahwasin
4. Sekretaris : Mukhlis
5. Bendahara                       : Mukhrodi
6. Pelaksana khitan              : Dr. Tobroni dkk
7. Pendataan anak-anak        : Mundirin dkk
8. Perlengkapan pelaksanaan : Munji dkk

Pembiayaan
Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Khitanan Masal dilakukan secara 

swadana dari donatur remaja masjid Assasut-Taqwa di perantauan .Dan ajakan panitia 
sekiranya bapak/ibu bersedia untuk menjadi donatur demi terlaksananya Khitanan Masal 
ini.
Adapun rincian biaya untuk 50 orang anak adalah sebagai berikut:

NO. RINCIAN KEBUTUHAN JUMLAH NILAI 
SATUAN NILAI   TOTAL

1 Baju sunat 50 Rp.50.000 Rp.2.500.000
2 Sarung 50 Rp.50.000 Rp.2.500.000
3 Peci 50 Rp.10.000 Rp.500.000
5 Drum Band 2 Rp.300.000 Rp.300.000
6 Transport Iring-iringan 25 Rp.40.000 Rp.1000.000
7 Bingkisan 50 Rp.50.000 Rp.2.500.000
8 Biaya dokter sunat 50 Rp.50.000 Rp.2.500.000
9 Dekorasi - Rp.100.000 Rp.100.000
10 Dokumentasi  -  Rp.100.000
11 Spanduk  1  Rp.100.000
12 Snack ringan saat persiapan  100 Rp.3.000 Rp.300.000
13 Sewa kursi   Rp.100.000
 JUMLAH TOTAL   Rp.12.500.000
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