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DIALOG TOKOH BERSAMA SALMAN SUBAKAT (CEO PARAGON)

INDONESIA INNOVATION ECOSYSTEM COLLECTIVE
GENIUS: BERBEDA - BERINOVASI - BERSAMA
Alhamdulillah, para peserta Rumah Kepemimpinan mendapatkan
inspirasi dari Salman Subakat, CEO PT. PARAGON Technology and
Innovation.

Beliau

hadir

pada

agenda

Dialog

Tokoh

yang

diselenggarakan hari Rabu, 1 November 2021 pukul 20.00 WIB.
Sesi malam itu bersama menjadi sesi yang sangat menarik. Tidak
hanya dalam metode penyampaian materi, dari segi konten materinya
pun banyak inspirasi dan hal reflektif yang bisa diambil.
Salah satunya adalah tentang Framework Founder's Mentality. Saat
kita menjadi pemimpin, menjadi sebuah keharusan memahami bakat
yang dimiliki tim kita. Dengan begitu goals organisasi atau
perusahaan pun akan ikut terakselerasi. Sistem yang kaku akan

Salman Subakat
CEO PT Paragon Technology and
Innovation

menjadi tantangan organisasi berkembang. Penting sekali memiliki
perencanaan yang sangat detail, memahami seluruh potensi tim,
sampai pada cita-cita personal mereka 10 tahun kedepan dan

semacamnya.
Energi seorang pemimpin: bermanfaat, bermakna, dan bersama. Pemimpin adalah mereka yang tidak melakukan apa saja,
tetapi mereka yang karyanya dapat menginspirasi. Penting bagi seorang pemimpin untuk dapat mendefinisikan value yang
akan dibawa dalam organisasinya. Dalam talkshow ini, Salman mengingatkan seluruh peserta untuk dapat menjaga
mentalitas pemimpin yang didapatkan dalam program ini. Mentalitas itu yang akan bertahan lebih lama, dan juga akan
dinilai lebih berharga dimanapun kelak akan berkarya.

ANAK KEDOKTERAN, AKTIF DI ORGANISASI,
JUARA LOMBA INTERNASIONAL. GIMANA CERITANYA?
Nabila Alsya Dwi Nirvana atau akrab disapa Alsya adalah Mahasiswi Jurusan
Pendidikan Dokter Universitas Padjadjaran Angkatan 2018. Ia juga merupakan
Peserta Rumah Kepemimpinan (RK) Regional Putri Bobana (Bogor Bandung
Nangor) Angkatan X. Selain mengerjakan skripsi dan berorganisasi, Alsya juga
terus mengasah diri dengan ikut berbagai lomba.
Pada dasarnya Alsya tidak terlalu suka kompetisi. Organisasi lebih menarik
perhatiannya. Pasca momen evaluasi semester di RK, Bang Adji, selaku evaluator
meminta dirinya untuk ikut lomba. Bagi Alsya ikut lomba memaksa dirinya keluar
dari zona nyaman.
Alhamdulillah, Alsya dan tim memenangkan lomba International Nutrition and
Health Symposium (INHESION) 2021 yang diadakan oleh Fakultas Kedokteran,
Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FKKMK UGM).
Alsya dan timnya adalah mahasiswa semester akhir. Alhamdulillah meski di tengah
berbagai kesibukan akademik dan organisasi mereka tetap memprioritaskan lomba
dan sikap saling mengerti di tengah ketidakpastian dunia daring ini.
Bagi Alsya penting mencoba terlebih dulu, masalah hasil belakangan. Dalam
mencoba harus semaksimal mungkin.
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REKAP PEMBINAAN BULAN DESEMBER
EVALUASI SEMESTER 3 RUMAH KEPEMIMPINAN:

MOMEN PERUBAHAN DAN PERBAIKAN
Pada bulan Desember 2021, Rumah Kepemimpinan
mengadakan evaluasi semester ketiga untuk peserta
angkatan 10. Evaluasi ini merupakan pengalaman kedua
evaluasi bagi Regional Putri Bogor Bandung Jatinangor (RBobana) dan Regional Nusantara (RKN) namun terhitung
evaluasi semester ke-3 bagi regional lainnya. Rangkaian
evaluasi meliputi self-assessment, ujian tertulis, refleksi,
perbaharuan CV, momen bersama evaluator, dan
evaluasi eksternal. Evaluasi kali ini tidak hanya
melibatkan stakeholder yang bersinggungan dengan
Rumah Kepemimpinan. Namun ada poin istimewa yaitu
keterlibatan pihak eksternal dalam mengevaluasi peserta.
Rumah Kepemimpinan menyadari bahwa dampak pembinaan idealnya dirasakan langsung oleh keluarga, rekan, atau partner
organisasi. Ibarat cermin, peserta diberikan kesempatan untuk merefleksikan apa yang orang lain lihat terhadap perubahan
baik yang terjadi pada dirinya selama membina diri di Rumah Kepemimpinan. Lebih jauh lagi, hasil evaluasi eksternal ini juga
membantu validasi ketercapaian learning outcomes bagi Rumah Kepemimpinan sebagai lembaga. Kebaruan dalam proses
evaluasi ini disambut baik oleh peserta. Tidak jarang peserta merasa penasaran akan hasil evaluasi eksternal yang di tujukan
untuk dirinya. Dari sini para peserta mengetahui bahwa evaluasi pembinaan tidak hanya bentuk pertanggungjawaban peserta
pada lembaga, namun lebih jauh lagi evaluasi adalah bentuk pertanggungjawaban Rumah Kepemimpinan kepada Ummat.
Pada evaluasi semester kali ini 95% peserta dinyatakan memenuhi standar kualifikasi peserta di semester ketiga, dan berhak
melanjutkan proses pembinaan di semester berikutnya meskipun ada sebagian yang lulus dengan angka yang tipis dan dalam
pemantauan ketat selama satu bulan masa percobaan. Sementara 5% peserta dinyatakan selesai masa pembinaan di asrama.
Semoga hasil ini dapat memberikan dampak yang baik bagi seluruh peserta, baik yang lulus maupun yang selesai.

KIK HYBRID : PEMBINAAN
TATAP MUKA PERDANA
LINTAS REGIONAL
Setelah melaksanakan program pembinaan nasional secara daring
selama hampir 1,5 tahun, Rumah Kepemimpinan akhirnya
mencoba menyelenggarakan pembinaan secara hybrid pada hari
Sabtu, 11 Desember 2021 yang lalu. Program yang dilaksanakan
secara hybrid adalah Kajian Islam Kontemporer (KIK) yang
diampu oleh Founder Rumah Kepemimpinan sekaligus Ketua
Dewan Pembina Yayasan Bina Nurul Fikri, yaitu Ust. Drs. H.
Musholli.
Pelaksanaan program KIK secara hybrid tersebut disambut secara antusias oleh para Peserta Angkatan X,

khususnya

mereka yang berdomisili di wilayah Jabodetabek, karena akhirnya mereka bisa melaksanakan pembinaan secara tatap muka
bersama teman-teman seangkatan lintas regional di Auditorium Rumah Kepemimpinan.

Peserta yang berdomisili di luar

Jabodetabek pun tidak kalah semangat mengikuti program dari rumah maupun asrama masing-masing, secara daring melalui
platform Zoom.
Pada pelaksanaan KIK Hybrid kali ini, Ustadz Musholli mengingatkan para peserta pembinaan tentang pentingnya
memahami Takdir Allah. Ada takdir ghoibi; kehendak Allah yang hanya Dia yang mengetahui. Ada takdir syar'i; kehendak
Allah yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Sunah. Dan ada takdir kauni, kehendak Allah yang tertuang dalam sunatullah alam
semesta beserta isinya (termasuk ikhtiar manusia yang ada di dalamnya). Semua yang terjadi di dunia ini tidak terlepas dari
Takdir Allah. Namun, yang tidak kalah penting bagi kita semua adalah untuk memastikan takdir kauni (ruang ikhtiar kita)
dilakukan dengan baik melalui usaha optimal yang bisa kita lakukan.
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LEADER'S PROJECT:

BENGKEL HUKUM : YOUR LAW
COUNSELLOR
Cerita Bengkel Hukum diawali dari lifeplan
Aditya Halimawan, CEO BengkelHukum, yang
memimliki

cita-cita

membangun

media

digital yang membahas isu-isu terkini terkait
hukum di Indonesia. Tidak ingin berjalan
sendiri,

Aditya

membentuk

tim

Bengkel

Hukum yang terdiri dari peserta Rumah
Kepemimpinan

seluruh

regional

yang

memiliki ketertarikan di dunia hukum.
Sejak proses mini pitching, brainstorming,
dan riset terhadap lebih dari 30 platform
hukum di seluruh Indonesia pun telah
dilakukan.
Masih terhitung muda, BengkelHukum ingin menguatkan kaki dan berdiri tegak dengan mengikuti berbagai
program inkubasi. Bahagia, Ekonomis, Ngayomi, Gotong-Royong, Kreatif, Efisien dan Long Learner
merupakan nilai yang ditanamkan oleh para inisiator BengkelHukum dan menjadi api semangat untuk terus
mengembangkan bisnis sosial ini.

Harapan ke depannya, BengkelHukum dapat
ikut

serta

dalam

pembangunan

hukum

nasional melalui peran pemuda di era
digital saat ini menjadi media pendidikan
hukum nomor 1 dan terbesar di Indonesia.
Bukan

hanya

peraturan

memberikan

ilmu

tentang

perundang-undangan,

teori

hukum, melainkan juga moralitas-moralitas
melalui instrument pembangunan karakter
yang

diaplikasikan

melalui

produk-

produknya.

Aditya Halimawan

Visi tersebut dilakukan dengan melakukan
pelatihan-pelatihan terhadap mahasiswa/i
hukum

Indonesia

pembangunan

dengan
karakter

didasari

oleh

integritas,

intelektualitas, dan unggul. Tiga pondasi
karakter itu yang saat ini hingga masa depan
dibutuhkan oleh calon-calon praktisi hukum
di Indonesia.
Pada tahun 2021 kemarin, setelah melalui
inkubasi

dari

Rumah

Kepemimpinan,

BengkelHukum telah mengeluarkan produk
Future Jurist Scholarship dan program Legal
English 365.
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RE-AKTIVASI DISTRIK ALUMNI REGIONAL 4 DAN 5
OPTIMALKAN POTENSI ALUMNI UNTUK SESAMA ALUMNI
Distrik

alumni

regional

kembali

bergerak. Hubungan Alumni (HA) dan
IARK melakukan berbagai safari dengan
tokoh-tokoh
dalam

distrik

rangka

alumni

regional

mengaktivasi

kembali

kepengurusan distrik yang telah lama
mati suri. Saat ini distrik yang baru
dimulai adalah R4 Surabaya, R5 Bogor,
dan R6 Medan serta bertahap untuk
regional lainnya.
Alasan

pentingnya

re-aktivasi

distrik

alumni adalah, kita ingin memastikan
agar potensi alumni RK yang sangat
besar

ini

yang

paling

kebermanfaatannya

merasakan

adalah

sesama

alumni sendiri, bukan orang lain. Saat
ini jumlah alumni RK 1587 orang, dan

Bersama dengan pengurus distrik Regional 4 Surabaya, HA dan
IARK telah menyepakati beberapa hal salah satunya yakni akan
diterbitkannya kembali SK Kepengurusan Distrik serta akan
dipersiapkan bersama momen gathering alumni Regional 4
Surabaya awal tahun ini.

Insya Allah akan bertambah 300 alumni

Lain lagi dengan pengurus distrik Regional 5 Bogor, fokus

baru di tahun ini. Kita berharap, dengan

utama distrik Bogor saat ini adalah menyambut peserta

aktifnya

banyak

angkatan X sebagai calon alumni baru. Rencana lainnya yakni

terbangun ruang-ruang interaksi dan

membuat agenda silaturahim alumni Bogor dan melanjutkan

peluang kolaborasi antar alumni.

gerakan wakaf pembangunan asrama Regional 5.

distrik

maka

akan

IARK NONTON BARENG FINAL AFF
Gegap gempita pecinta sepakbola Indonesia sepanjang gelaran Piala
AFF lalu turut dirasakan Ikatan Alumni Rumah Kepemimpinan (IARK).
Bertempat di markas besar Kantor Pusat Rumah Kepemimpinan,
Jakarta Selatan, IARK mengadakan nonton bareng Final Piala AFF
antara Indonesia vs Thailand tanggal 1 Januari lalu.
Mulai merapat sejak maghrib, para alumni tentunya mendapatkan
suguhan makan malam dan keseruan khas suporter sepakbola saat
mengomentari tim jagoannya. Teriakan saat gol, perasaan gregetan
saat peluang tak kunjung berbuah angka, atau rasa deg-degan saat
Nadeo Argawinata berkali-kali menyelamatkan gawang tim nasional
Indonesia dari gempuran serangan para pemain Thailand, tersaji
sepanjang laga.
Walau laga akhirnya ditutup dengan skor 2-2 dan agregat 4-2 untuk
kemenangan Thailand, namun kebanggaan atas perjuangan tim
nasional hingga menjadi runner up tetap layak diapresiasi!
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FUTSAL RUTIN IARK CHAPTER DEPOK-JAKARTA
ERATKAN SILATURAHIM, BERKERINGAT BERSAMA
Kabar bahagia untuk para alumni Rumah Kepemimpinan daerah Depok (Jawa Barat) dan
sekitarnya, IARK bersama pengurus pusat dan peserta Rumah Kepemimpinan punya agenda
futsal rutin setiap Jumat pukul 19.00 WIB. Dalam setiap pertemuan, jumlah alumni yang
berpartisipasi dalam futsal bersama ini terus bertambah. Rata-rata ada di sekitar 15-20 orang
dalam setiap pertemuan. Hal ini tentu menjadi awal yang baik untuk menumbuhkan kembali
kebersamaan dan menjadi bibit kolaborasi-kolaborasi berikutnya antar sesama alumni.
Tak hanya sekedar cari keringat, futsal rutin IARK ini
tentu menambah keakraban antar alumni, peserta,
maupun pengurus. "Keren sih, disini siapa aja bisa
ikutan dan ga canggung untuk main bareng. Beberapa
alumni senior ikutan merumput bareng, kayak bang
Boy, bang Kamil, bang Juna, yang muda-muda juga
ikut. Kalo udah di atas lapangan, mau elo senior mau
elo junior ga ada tuh gap usia, yang penting kita atlet
futsal. haha", canda salah seorang alumni.
Selain di Jakarta, futsal alumni juga sudah
terselenggara di Medan dengan para alumni yang
berdomisili di Medan. IARK sangat mendukung para
alumni untuk berkumpul, bersilaturahim, dan
melakukan kegiatan positif bersama. Ke depannya,
IARK berencana untuk membuat jersey futsal IARK
untuk menambah antusiasme dan kebersamaan.

LEADEX PODCAST: LAKSO ANINDITO
TERTANAM VALUE ANTI-KORUPSI SEJAK KECIL
Tahun 2021 menjadi cerita baru bagi Lakso Anindito. Perjalanannya sebagai
penyidik muda di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi terpaksa berakhir,
karena tidak lulus dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Menjadi lulusan hukum di
UGM dan melanjutkan studi di Lund University Swedia, Lakso telah mengambil
langkah menjadi penyidik di KPK sejak tahun 2015. Ternyata, Lakso tidak tiba-tiba
memilih jalan di dunia pemberantasan korupsi. Semenjak kecil, Lakso sudah
ditanamkan nilai-nilai anti-korupsi dari keluarganya. Nilai untuk berskipa berani,
demokratis, dan berintegritas telah didapatkan sejak kecil.

Ketika strata satu, Lakso memilih jurusan Ilmu Hukum di UGM. Keputusan
tersebut berani dipilihnya walaupun dari keluarganya sama sekali tidak ada
latar belakang hukumnya. Saat mahasiswa, Lakso juga memilih aktivitasaktivitas yang sejalur dengan dunia pemberantasan korupsi. Ketika lulus,
Lakso langsung mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan Satgas
Pemberantasan Mafia Hukum.
Simak kisah lengkapnya, eksklusif hanya di Podcast #CeritaAlumni IARK!

Lakso Anindito

(Alumni RK Regional 3 Jogjakarta)

LeadEx Rumah Kepemimpinan
on Spotify
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KABAR SINGKAT PROGRAM ALUMNI
NGAJI KITAB BULUGHUL MARAM
Program Ngaji Kitab Hadits Bulughul Maram Sampai Khatam
akan dilaksanakan dipekan kedua dan keempat disetiap bulan
sampai khatam
Narasumber:
KH. Dr. Achmad Junaidi, Lc, MA.
1. Mudir Ma'had Al-Ittihad Al-Islami, Sampang, Madura
2. S-1 Alumni Fakultas Hadist dan Studi Islam Universitas
Islam Madinah, KSA
3. S-2 Fakultas Daarul Ulum, Universitas Kairo, Mesir
4. S-3 Tafsir Hadits Fakultas Tarbiyah, King Saud University,
Riyadh, KSA,

IELTS PREPARATION PROGRAM
Kelas Premium IELTS GRATIS dari IARK sebanyak 16 kali
pertemuan. Pendaftaran dibuka hingga 13 November 2021.
Pada bulan November 2021, peserta terdaftar selanjutnya
diseleksi terlebih dahulu untuk memastikan komitmennya
pada kelas yang akan dilaksanakan. Untuk batch pertama,
telah dilakukan pendaftaran dan seleksi di bulan November
lalu.
Adapun tutor kelas IELTS kali ini adalah Mr. Dennis Andreas
dan mba Winona Salsabila.

BINCANG KEPUTRIAN HARI IBU
Peringati Hari Ibu, IARK selenggarakan agenda spesial khusus
alumni putri dan istri alumni dengan tajuk "Bincang
Keputrian Spesial Hari Ibu : Baktiku Kepada Ibu, Apakah
Sudah Benar?".
Agenda ini merupakan garapan dari Bidang Keluarga Alumni
SDM Strategis IARK pada 26 Desember lalu dengan pembicara
Ibu Noor Liesnani Pamella, Owner Pamella Supermarket.
Nantikan program-program
berikutnya dari IARK.

untuk

keluarga

alumni

yang

seluruh program bisa diikuti melalui link:

bit.ly/ProgramIARK
6
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BERITA KEMITRAAN RUMAH KEPEMIMPINAN
LANJUT SIAPKAN PEMIMPIN DI SEKTOR INDUSTRI PROPERTI,

HARMONY LAND KEMBALI GANDENG RUMAH
KEPEMIMPINAN GELAR MANAGEMENT TRAINEE
PROGRAM BATCH-2
Setelah
berhasil
menyelenggarakan
Management
Trainee Batch-1, Harmony Land sebagai salah satu
pengembang properti ternama kembali menggandeng
Rumah
Kepemimpinan
untuk
menyelenggarakan
Management Trainee Batch-2. Rumah Kepemimpinan
sendiri dipilih atas track recordnya dalam pembinaan
pemuda untuk disiapkan menjadi pemimpin masa
depan sejak 2002.
Hal yang dikolaborasikan antara Harmony Land dan
Rumah Kepemimpinan adalah dalam rekrutmen dan
seleksi peserta Management Trainee program ini.
Rumah Kepemimpinan mendapatkan tanggung jawab
untuk mengabarkan info rekrutmen kepada jejaring
alumni dan kerabat serta familinya.
Selain itu, Rumah Kepemimpinan juga bertanggung jawab untuk melakukan kurasi dari para pendaftar
program yang masuk.
Founder Harmony Land Group - Fithor Muhammad - yang juga pernah merasakan pembinaan di Rumah
Kepemimpinan periode 2012 - 2014 menyatakan alasannya dalam menggandeng Rumah Kepemimpinan dalam
program ini. Fithor menyampaikan bahwa luaran program dari Rumah Kepemimpinan tidak diragukan dari
segi kualitasnya. Sehingga Fithor mengharapkan nantinya yang akan mengisi pos-pos untuk mengelola
proyek propertinya adalah SDM-SDM yang sudah terkurasi dan terjamin kualitasnya.
Pada Batch sebelumnya terpilih 5 alumni Rumah Kepemimpinan yang bergabung dalam program
Management Trainee ini. 5 alumni ini tengah berlanjut berproses dalam pembinaan onboard di Harmony
Land menuju pemimpin proyek properti berdaya saing. Diharapkan pada batch-2 ini didapat tambahan
peserta lain yang akan dibina menjadi pemimpin proyek-proyek Harmony Land kedepan. (AQW)

PERMUDAH TRANSAKSI DONASI, RUMAH KEPEMIMPINAN
GANDENG PAYMENT GATEWAY MAYAR
Sebagai salah satu lembaga non profit yang menghimpun dana publik untuk
program pembinaan calon pemimpin Indonesia masa depan, Rumah
Kepemimpinan perlu untuk memastikan interaksi dengan stakeholder,
khususnya dengan donatur berjalan dengan baik. Salah satu interaksi yang
krusial antara Rumah Kepemimpinan dan donatur adalah pada kemudahan
bertansaksi.
Alhamdulillah, Rumah Kepemimpinan menggandeng salah satu penyedia
jasa payment gateway terkemuka di Indonesia untuk membantu
memudahkan donatur melakukan transaksi donasinya. Penyedia jasa
payment gateway yang dipilih adalah Mayar. Rumah Kepemimpinan resmi
menggandeng Mayar pada pekan terakhir Desember 2021 lalu.
Mayar sendiri dipilih karena kemudahan fitur yang disediakan dan juga
kemudahan
integrasi
dengan
sistem
yang
dimiliki
oleh
Rumah
Kepemimpinan. Selain itu, Mayar juga memungkinkan klien nya untuk
langsung membuat campaign penghimpunan dana di lamannya sebagai
perwujudan landing page yang mudah diakses. (AQW)
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LAPORAN PENDAYAGUNAAN DANA
BULAN DESEMBER 2021

MITRA DONOR DAN PROGRAM
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semoga kami bisa menjadi bagian dari nyala api
perbaikan, sepercik air yang akan menyegarkan.

-Adi Wahyu AdjiDIREKTUR EKSEKUTIF RUMAH KEPEMIMPINAN

