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RAMADHAN CONNECT : JADI VERSI TERBAIK DI
BULAN TERBAIK

HIGHLIGHT BULAN INI :

PROJECT PESERTA : ZYKLUS SOLUSI DIGITAL
UNTUK PERMASALAHAN SAMPAH DI INDONESIA
SILATURAHIM NASIONAL ORANGTUA PESERTA RK

Menyambut hadirnya bulan suci Ramadhan, Rumah
Kepemimpinan menyelenggarakan rangkaian kegiatan yang
diberi tajuk Ramadhan Connect. Agenda ini diinisiasi untuk
mengajak seluruh anak muda Indonesia dimanapun berada
untuk bergembira menyambut Ramadhan dengan
mempersiapkan jiwa dan raga menjadi muslim yang terbaik

di Ramadhan yang tidak hanya memaksimalkan amal pribadi
tapi juga berkontribusi kepada umat dengan seunik-unik
potensi diri.
Ramadhan Connect dilaksanakan dari bulan Maret hingga
Mei 2022 . Adapun menu sajian Ramadhan Connect dimulai dari

pembiasaan hal-hal baik saat Ramadhan hingga siraman rohani
berkala dari narasumber dan tokoh berkompeten yang insya
Allah di desain untuk menemani rangkaian Ramadhan Connect.
Untuk menghadirkan keseruan dan keseriusan pesertanya,

RAMADHAN
CONNECT :
MEMBANTU JADIKAN
VERSI TERBAIK DIRI DI
BULAN TERBAIK

Ramadhan Connect pun mempersiapkan sistem gamifikasi
championship dengan Grand Rewardsnya Leadership Trip
Umroh Plus Turki.

Program Ramadhan Connect diharapkan bisa membantu
seluruh anak muda bersama-sama mempersiapkan diri
menyambut bulan Ramadhan dengan melakukan
pembiasaan amal salih dan Adanya ekosistem yang kondusif

untuk pemuda, iklim yang menginspirasi, kolaborasi dan
menciptakan ajang perlombaan dalam kebaikan serta dapat
memberikan kebermanfaatan seluas-luasnya.

Hingga hari ini tercatat sudah ada sekitar 2000 lebih peserta yang mengikuti program Ramadhan
Connect ini, dan masih akan terus bertambah hingga bulan Ramadhan. Rumah Kepemimpinan
membuka peluang bagi berbagai macam entitas, berupa komunitas, sponsor, dan siapapun yang
hendak menyemarakkan Ramadhan Connect untuk dapat berkolaborasi bersama.
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Kajian Islam Kontemporer bersama
Ust. Musholli
Masa-masa pembinaan sudah berjalan secara hybrid.
Beberapa peserta sudah beraktifitas di asrama regional
masing-masing. Melihat kondisi peserta regional dan
kasus COVID-19 di bulan Februari, Rumah Kepemimpinan
menyelenggarakan pembinaan secara online pada hari
Sabtu, 19 Februari 2022 yang lalu. Program yang
dilaksanakan adalah Kajian Islam Kontemporer (KIK) yang
diampu oleh Founder Rumah Kepemimpinan sekaligus
Ketua Dewan Pembina Yayasan Bina Nurul Fikri, yaitu Ust.
Drs. H. Musholli.
Pada pelaksanaan KIK kali ini, Ustadz Musholli
mengingatkan para peserta pembinaan tentang
Berpolitik yang Rahmatan Lil 'Alamin. Ustadz
menyampaikan bahwa politik itu tidak seharusnya
dibentuk dengan amarah, kebencian, agitasi, dan
konfrontasi namun dengan kelembutan dan ketulusan
pada sesama serta dilandasi dengan tauhid yang lurus
tegak. Keikhlasan pada yang di langit, dan ketulusan
pada yang di bumi.

PROFIL PESERTA
Akrab disapa Surya . Selain menjalani amanah sebagai
mahasiswa dan peserta RK, ia juga dipercaya sebagai
kepala divisi riset dan teknologi di jurusannya. Tidak
hanya itu, Surya juga merupakan seorang asisten mata
kuliah Kimia Lingkungan ITS . Pada November lalu

Surya medapatkan medali Perunggu pada pagelaran
PIMNAS yang diadakan Kemenristekdikti. Tidak lama

berselang, ia menyabet Silver Medal pada ajang
International Youth yang diadakaan Indonesian Young

Scientist Association (IYSA).
Prestasi ini tentunya tidak mudah diraih. Misalnya

Bermodal
Keberanian
Mengukir
Prestasi
SURYA ADIKARA PUTRA
(REGIONAL 4 SURABAYA)

dalam kepenulisan, Surya telah memulai perjalanan
kepenulisannya sejak semester 2. Modal awalnya
adalah keberanian untuk meminta kakak tingkat agar
mau mengajaknya dalam tim. Pengalaman inilah yang
membuka kesempatan berikutnya untuk Surya.
Bagi Surya, ikut lomba karya ilmiah mengasyikan
karena membuatnya mempelajari hal baru,
memperluas networking, dapat perspektif baru, dapat
uang saku tambahan, CV jadi makin berbobot, dan bisa
jalan-jalan. Jangan mudah menyerah dan percayakan
semuanya pada proses. Yakinlah bahwa nggak ada
yang instant. Surya sudah menghabiskan waktu 3
tahunnya untuk belajar menulis dari nol. Beranikanlah
dirimu!
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SEMAKIN DEKAT SIAPKAN DUNIA
PASCAKAMPUS SETELAH BERASRAMA
Pada semester 4 masa pembinaan, Rumah
Kepemimpinan fokus memberikan program
pembinaan untuk persiapan kehidupan pasca kampus.
Dalam mempersiapkan pasca kampus, peserta
pembinaan dibagi dalam beberapa cluster, yaitu cluster
profesional, enterpreneur, NGO, ASN, dan akademisi.
Beberapa cluster sudah berjalan dengan
mendatangkan alumni sesuai cluster bidangnya
dengan sistem coaching ataupun diskusi pasca
kampus.
Rookie Mistakes as Entrepreneur bersama M. Ihsan
Akhirulsyah (OY! Indonesia)

Bang M Ihsan Akhirulsyah (Head Of Business
Intelligence · OY! Indonesia) merupakan alumni R2
Bandung angkatan 4. Beliau adalah seseorang yang
berpengalaman dalam bidang entrepeneur.
Professional Coaching bersama Adi Yasir (Paragon
Technology and Innovation)

M. IHSAN
AKHIRULSYAH

Bang Adi Yasir (Head of Stakeholder Relations at PT
Paragon Technology and Innovation) merupakan
seseorang yang berpengalaman dalam bidang
profesional. Sebanyak 27 orang dari seluruh regional
bergabung pada coaching ini. Pertemuan pertama
pada Selasa, 22 Februari 2022 ini sebagai pertemuan
awal dengan perkenalan dan juga penjelasan sistem
coaching ke depannya.

M. ADI YASIR
MAULANA
PENUTUPAN REKRUTMEN
PESERTA ANGKATAN XI

TERIMAKASIH

2484

PENDAFTAR
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Alhamdulillah pada bulan ini Rumah Kepemimpinan
telah menutup pendaftaran calon peserta angkatan XI.
Dalam pendaftaran yang ditutup pada tanggal 28 Februari
2022 ini, telah tercatat ada 2484 pendaftar dari
berbagai kampus di seluruh penjuru Indonesia.

Proses seleksi ini menjadi spesial karena ini adalah kali
pertama Rumah Kepemimpinan membuka peserta dari
berbagai regional. Keberadaan Regional Nusantara Putra
dan Putri membuat seluruh mahasiswa dari kampus
apapun dan kota manapun bisa untuk mendaftar di
angkatan XI ini. Proses berikutnya adalah seleksi Spiritual
Capital Assesment serta Interview yang akan masih
dilanjutkan pada bulan Maret ini.
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ZYKLUS : IKHTIAR SOLUSI DARI
PERMASALAHAN SAMPAH
Berawal dari kepedulian terhadap sampah dan
kelestarian lingkungan, Ammar yang merupakan peserta
Rumah Kepemimpinan Angkatan 10 memutuskan untuk
menggagas Zyklus Indonesia. Sebuah Start-Up yang
bergerak di penanganan sampah. Pendekatan yang

dilakukan ialah menjembatani penghasil dan pengepul
sampah . Pesatnya perkembangan dunia digital,

menelurkan ide berupa ketersediaan aplikasi pada
Android dan iOS sebagai pilar pendukung
keberjalanan program. Aplikasi Zyklus dapat diakses

oleh konsumen dengan cara download di ponsel. Hal
tersebut memungkinkan pengguna aplikasi untuk
menyerahkan sampah lebih efektif.
Zyklus Indonesia memiliki memiliki cita-cita
membangun sinergisitas berbagai pihak dalam
mewujudkan lingkungan yang lebih lestari serta
menambah kesejahteraan masyarakat. Sampah tidak

hanya dilihat sebagai sumber pencemar lingkungan
namun menjadi salah satu sumber pendapatan. Adapun
partner yang terlibat diantaranya pelaku daur ulang
sampah, pengguna aplikasi, pengrajin produk daur ulang,
penyedia produk daur ulang, dan komunitas peduli
lingkungan. CEO Zyklus mengatakan bahwa, "Kita
meminjam alam dan lingkungan dari anak cucu kita
hari ini. Karena segala sesuatu yang dipinjam harus
dikembalikan dengan utuh, maka kami akan berusaha
untuk terus berkomitmen menjaga alam dan
lingkungan yang ada melalui pengelolaan sampah ala
Zyklus" . Berdasarkan penuturan Ammar, tantang utama

Edukasi terkait sampah juga telah dilakukan baik melalui
webinar, konten di media sosial, maupun media massa.
Setelah Launching pada tanggal 26 November 2021,
Zyklus menguatkan jejaring ke Pemerintah Kota
Surakarta, Dinas Lingkungan Hidup Kota
Surakarta,Kecamatan Jebres, Kelurahan Jebres, dan
Kelurahan Mojosongo. Tentunya audiensi dan penguatan
jejaring akan terus dilakukan untuk mendukung
keberjalanan program.

dalam keberjalanan star-up ini adalah mencari mitra
pengepul unttuk menjadi driver yang menjadi bagian
utama dari fitur Zyklus.

AMMAR
ABDURROHMAN
CEO ZYKLUS INDONESIA
PESERTA RK REGIONAL 9 SOLO
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WAKAF PEMBANGUNAN ASRAMA
RUMAH KEPEMIMPINAN
“ Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka
terputuslah amalnya kecuali 3 (perkara) :
shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan
anak saleh yang berdoa baginya.” (HR Muslim).

Salah satu amal jariyah yang sering kali disebut,
dipelajari, dan dipraktikan oleh ummat Islam adalah
wakaf. Wakaf secara umum merupakan amalan
dengan bentuk menyerahkan harta kita dalam
bentuk uang atau barang atau aset tertentu.

Perbedaanya dengan zakat, infak, atau sedekah,
harta wakaf nilai pokoknya harus tetap ada dan tidak
boleh hilang.
Kami mengajak para #SobatLeaders untuk turut
berpartisipasi mewakafkan sebagian hartanya agar
digunakan untuk pembangunan, dan pengadaan
asrama pembinaan mahasiswa Rumah
Kepemimpinan di Jakarta, Bogor, serta Surabaya.
Asrama ini digunakan untuk membina, mendidik,
dan menjadi inkubator pemimpin masa depan
Indonesia yang berkapasitas profesional serta
berkarakter Islami.

Untuk kemudahan, #SobatLeaders bisa langsung
mengakses :

KLIK DISINI!

NARAHUBUNG DAN KONFIRMASI WAKAF:
0896-1765-4155 (FATHAN)
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PRIVATE MENTORING IA RKPRENEUR
BARENG BANG ACHMAD ZAKY

Sudah tahu kalau IA RK punya grup RKPreneur? Ya,
grup ini isinya rekan-rekan alumni Rumah
Kepemimpinan yang bergerak di dunia wirausaha baik
itu UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), startup
business, dan lain-lain.
Kamis, 17 Februari lalu jadi kesempatan besar ketika
grup RKPreneur mengadakan sesi diskusi bersama
Achmad Zaky, ex-CEO Bukalapak, alumni Rumah

Kepemimpinan regional 2 Bandung angkatan 3.
Selama 2,5 jam diskusi, Zaky siap membuat sesi
mentoring rutin 6 bulanan bersama rekan alumni
yang lain.

Sebelum acara, para anggota grup RKPreneur diminta
untuk menuliskan profil bisnis mereka dan hal-hal
yang ingin dipelajari atau disupport. Isian ini yang
menjadi dasar bagi Zaky dalam memberikan beberapa
pesan fundamental tentang bisnis di sesi mentoring
kali ini, khususnya tentang tips scale-up bisnis bagi
para alumni Rumah Kepemimpinan. Sesi dilanjutkan

dengan berdiskusi menjawab permasalahan rekanrekan alumni sekaligus mengolaborasikan ide-ide
bisnis yang muncul sepanjang forum. Tercatat, lebih
dari 60 alumni mengikuti sesi ini. Sesi ditutup
dengan dipilihnya bang Ahsan Abduh Sihotang
sebagai koordinator grup RKPreneur.

Kumpul RKPreneur Chapter Bogor dan
Yogyakarta
Tidak perlu menunggu lama, pasca agenda mentoring
bersama bang Zaky rekan-rekan alumni mulai bergerak
berkolaborasi. Klaster RKPreneur chapter Bogor,
Jadetabek, dan Yogyakarta Raya segera terbentuk.

RKPreneur chapter Bogor yang sudah lebih dulu
bergerak mengadakan kumpul rutin setiap bulan,
sedangkan untuk chapter Yogyakarta telah memulai
kumpul perdana pada 27 Februari lalu kemudian

AHSAN
ABDUH S.
OWNER SOUVIA INDONESIA
KOORDINATOR IA RKPRENEUR
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disepakati akan membentuk kepengurusan dan
mengadakan kegiatan kumpul rutin bulanan serta
kolaborasi bisnis lainnya.
Bagi rekan-rekan alumni yang berminat bergabung
dengan grup RKPreneur silakan menghubungi IA RK atau
narahubung Rumah Kepemimpinan. Semoga bisnis para
alumni semakin besar, banyak kolaborasi, dan
menghadirkan kebermanfaatan yang maksimal.
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ASISTENSI BEASISWA
OLEH IA RK
Kabar gembira untuk rekan-rekan alumni Rumah Kepemimpinan
yang sedang mengusahakan beasiswa untuk studi lanjut. IA RK kali ini
hadir dengan program pendampingan pendaftaran beasiswa LPDP,
Australia Award Scholarships (AAS), dan Chevening. Ini adalah

program lanjutan setelah tahun lalu IA RK juga membuat program
pendampingan pendaftaran beasiswa LPDP dan berhasil membantu
meloloskan hampir seluruh peserta program.
Program ini gratis, khusus untuk alumni Rumah Kepemimpinan.
Pendampingan dilakukan langsung oleh alumni RK yang juga pernah
menerima beasiswa serupa. Program ini sudah berjalan sejak tahun
2021 lalu, dan bahkan sudah ada beberapa alumni yang sudah
berhasil diterima di beasiswa yang diinginkan setelah mengikuti
program ini.
Bagi rekan-rekan alumni yang tertarik untuk mengikuti program
pendampingan ini dapat langsung bergabung ke grup whatsapp
masing-masing program.

CERITA ALUMNI

Grup asistensi beasiswa LPDP 2022
https://bit.ly/asistensiLPDP22-IARK
Grup asistensi beasiswa AAS 2022
https://bit.ly/asistensiAAS-IARK
Grup asistensi Chevening Scholarship 2022
https://bit.ly/asistensiChevening-IARK

Ada cerita menarik saat Dhanita, alumni Rumah Kepemimpinan
Regional 1 Jakarta Putri Angkatan 5, tentang berbagi peran
sebagai istri, ibu, dan juga seorang profesional. Saat itu, Dhanita
tengah mengandung anak pertama ketika suaminya, Ilvan Yahdi
(R1 Putra Angkatan 5), harus berangkan ke London untuk bekerja.
Pada prinsipnya, Dhanita ingin berkumpul bersama keluarganya.
Akhirnya, Dhanita yang saat itu sedang bekerja di Bank Indonesia
mencari cara agar bisa berangkat ke London juga.
Hanya ada satu cara agar Dhanita diizinkan berangkat ke London,
yaitu sekolah. Dhanita mendaftarkan diri untuk mendapat
beasiswa dari Bank Indonesia. Dhanita harus diterima di London
School of Economics (LSE). Karena hanya kampus itu yang berada

Seni Menjadi
Istri, Ibu,
Sekaligus
Mahasiswa
DHANITA FAUZIAH ULFA
(ALUMNI REGIONAL 1 JAKARTA)

di kota tempat suaminya tinggal. Alhamdulillah atas izin Allah
pada tahun 2018 Dhanita berhasil mendapat kesempatan
menjalani studi S2 di LSE. Kesempatan ini membuatnya bisa
berkumpul kembali dengan keluarganya.
Dhanita berhasil menyelesaikan studi S2-nya dengan sangat baik.
Di saat yang sama, peran sebagai istri dan ibu juga tidak kalah
mengagumkan. Dhanita membuktikan bahwa seorang
perempuan mampu mengemban amanah baik domestik dan
eksternal dengan baik dan seimbang. Salah satu prinsip yang
Dhanita jaga adalah disiplin. Dhanita juga tidak ragu
berkomunikasi dengan suaminya untuk berbagi peran. Baginya
keberadaan keluarga bukan menjadi beban, melainkan penguat
selama menyelesaikan studi,
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Silaturahim Nasional Orangtua Peserta

Sabtu (19/2), Rumah Kepemimpinan menyelenggarakan
agenda silaturahim keluarga besar Rumah
Kepemimpinan angkatan 10. Agenda silaturahim ini
mengundang seluruh orangtua peserta angkatan 10 yang
hadir dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan juga dari
luar negeri. Ada sekitar 150 peserta yang hadir dalam
silaturahim perdana bagi angkatan 10 ini.
Agenda ini merupakan inisiatif untuk menyambung
silaturahim dan kolaborasi dengan orangtua peserta
sebagai mitra strategis Rumah Kepemimpinan. Juga
menjadi ajang untuk mempersiapkan angkatan 10
sebagai alumni muda di 5 bulan ke depan.

Dalam agenda ini Ust Musholli selaku Ketua Dewan

"Umat Muslim itu

Pembina Yayasan Bina Nurul Fikri menyampaikan

adalah umat yang

depan Indonesia. Oleh karena itu penting bagi

pesan bahwa peserta RK adalah pemimpin masa

memiliki orientasi

seluruh peserta RK untuk memiliki orientasi untuk

untuk mencari titik

Menjadi jembatan yang menghubungkan, bukan

temu, bukan

malah tersekat.

berkonflik. Menjadi

mencari titik temu, bukan malah senang berkonflik.
tembok yang memisahkan. Membuat erat, bukan

Rumah Kepemimpinan kembali menegaskan bahwa

jembatan yang

cita-cita untuk Indonesia akan terus berlanjut dan

menghubungkan,

merupakan langkah pertama untuk cita-cita itu.

bukan tembok yang

terus diperjuangkan. 22 bulan masa pembinaan
Perjuangan sebetulnya akan dihadapi tepat setelah
menjadi alumni, saat mulai berhadapan dengan

memisahkan.

dunia pascakampus.

Membuat erat,

Agenda ini disambut sangat positif oleh para

bukan malah

oleh Pak Choirul Asyar, "Masya Allah.. 2 tahun anak

tersekat."

orangtua peserta. Misalnya seperti yang diungkapkan
saya Athaya dibimbing oleh RK, ternyata baru saat
ini saya tahu RK itu seperti apa. Apalagi dibalik RK

UST. DRS. H. MUSHOLLI
KETUA DEWAN PEMBINA RK

banyak anak² muda yg visioner. Dan punya cita²
mulia menciptakan leader² masa depan." Para

orangtua pun mengharapkan ada silaturahim lebih
lanjut dan rutin bersama para orangtua.
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MEMOAR : BAPAK ARIFIN PANIGORO

Penghujung Bulan Februari, Keluarga Besar Rumah Kepemimpinan kembali berduka. Salah seorang sosok yang
berjasa dalam melanggengkan manfaat Rumah Kepemimpinan berpulang keharibaan. Seorang ayah, seorang guru
dan seorang yang begitu dermawan. Dia adalah Bapak Arifin Panigoro.
Bapak Arifin Panigoro hingga di hari berpulangnya, masih berstatus sebagai Dewan Penyantun dari Rumah
Kepemimpinan. Jasa dan kontribusi beliau sejak tahun 2004 membersamai Rumah Kepemimpinan begitu besar.
Beliau bersama dengan korporasi yang dibangunnya yakni Medco Group, sejak tahun 2004 membersamai Rumah
Kepemimpinan dalam menyiapkan pemimpin Indonesia di masa depan.
Dan kini, beliaupun telah tiada. Namun, nama baik dan kontribusi beliau masih akan terus dikenang oleh segenap
keluarga besar Rumah Kepemimpinan, mulai dari pengurus, alumni dan peserta Rumah Kepemimpinan. Selamat
jalan Bapak Arifin. Do’a kami segenap keluarga besar Rumah Kepemimpinan menyertai Bapak. Jasa dan
kontribusimu bagi Bangsa semoga menjadi pemberat timbangan amal menuju kebahagiaan akhirat kelak. Aamiin
yaa Mujiibassa’iliin.
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LAPORAN PENDAYAGUNAAAN DANA
BULAN FEBRUARI 2022

MITRA DAN DONOR PROGRAM
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