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OPEN RECRUITMENT CALON PESERTA RK ANGKATAN 11:

MEMBUKA LANGKAH BARU, KEBERMANFAATAN BERGANDA!
Bulan Januari 2022 menjadi awal cerita baru untuk Rumah
Kepemimpinan. Secara resmi, Rumah Kepemimpinan
membuka gelombang pertama untuk penerimaan calon
peserta baru angkatan 11. Momen ini menjadi begitu spesial
untuk Rumah Kepemimpinan, dikarenakan ada banyak hal
baru yang akan dilakukan untuk angkatan 11 ini.
Salah satunya adalah keberadaan Regional Nusantara yang
telah dimantapkan setelah uji coba di angkatan 10 lalu. Pada
angkatan 11 ini Rumah Kepemimpinan membuka program
Regional Nusantara untuk putra dan putri. Ke depannya,
regional Nusantara akan dipisah-pisah menjadi beberapa
regional berdasarkan wilayahnya. Targetnya ada 9
Regional baru berbentuk online terlaksana di angkatan 11
ini, di samping 9 regional berasrama yang sudah eksis.
Selain itu, pada angkatan 11 ini juga perlahan Rumah Kepemimpinan akan menggeser fungsi dari asrama yang ada di regionalregional menjadi Leadership Point. Nantinya baik peserta yang berasrama maupun peserta yang online bersama-sama dapat
mengoptimalkan fungsi Leadpoint yang ada di kota-kota tersebut untuk berbagai macam kegiatan baik pembinaan maupun
kegiatan produktif. Bahkan Leadpoint juga bercita-cita menjadi markas bersama bagi komunitas-komunitas kepemudaan yang
ada di sekitarnya.
Perubahan adalah hal yang suka tidak suka harus dihadapi seiring dengan berjalannya zaman. Perubahan di angkatan 11 ini
menjadi bukti bahwa Rumah Kepemimpinan akan terus berkomitmen untuk berusaha melahirkan pemimpin-pemimpin
yang sesuai dengan zaman, serta memiliki idealisme yang terjaga sebagai identitasnya. Perubahan pada angkatan 11 ini
bukan inovasi terakhir yang akan dilakukan Rumah Kepemimpinan, tapi justru menjadi awal dari inovasi-inovasi lainnya di
masa depan. Inovasi yang menegaskan bahwa Rumah Kepemimpinan bukan hanya pemberi beasiswa saja, tapi betul
menjadi inkubator bagi pemimpin-pemimpin di Indonesia.

INTERNALISASI JIWA KERELAWANAN VERSI AGOY
YOGA SANTOSO PUTRA (PESERTA RK REGIONAL 4 SURABAYA)
Sosok peserta yang satu ini sangat akrab dengan berbagai macam aktivitas sosial.
Yoga Santoso Putra, atau yang akrab disapa Agoy, memang telah memilih banyak
aktivitas sosial-masyarakat yang secara tidak langsung menumbuhkan jiwa
kerelawanan dalam dirinya. Di bulan September lalu, misalnya, Agoy mewakili
Regional Surabaya dan Mahasiswa Tanggap Bencana Unair di Rakornis Jambore
Forum Pengurangan Resiko Bencana I Jawa Timur. Bulan berikutnya, Agoy juga
berpartisipasi dalam program pengabdian di Labuan Bajo, NTT. Di bulan November,
Agoy diberangkatkan ke Malang-Batu sebagai koordinator lapangan bantuan
tanggap bencana untuk korban banjir bandang.
Motivasi Agoy untuk banyak terlibat aktif dalam kegiatan sosial-masyarakat adalah
keinginannya untuk menjadikan ini sebagai amalan unggulan yang akan bisa
menolongnya di akhirat nanti. Selain itu, aktivitas sosialnya juga membawa Agoy
lebih dewasa dari waktu ke waktu. Ia terus balajar, rendah hati, seiring dengan
banyaknya orang yang berinteraksi di dunia sosial ini. Agoy berharap, dia masih
akan terus bisa terlibat dalam dunia kerelawananan sampai kapanpun.
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Yoga Santoso Putra
Peserta RK Regional 4 Surabaya
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REKAP PEMBINAAN BULAN JANUARI
PASCA EVALUASI SEMESTER 3 RUMAH KEPEMIMPINAN

MASA PEMANTAUAN PERBAIKAN PROGRES
PESERTA
ergal

Setelah melalui masa evaluasi pada tanggal 23 - 31
Desember 2022, peserta Rumah Kepemimpinan saat ini
sedang melalui masa pemantauan pasca evaluasi sejak
tanggal 5 Januari sampai tanggal 31 Januari 2022. Dari
hasil evaluasi semester 3, terdapat 136 peserta lulus, 157
lulus bersyarat, dan 15 peserta tidak lulus. Dari proses
evaluasi, seluruh peserta mendapatkan challenge dari
evaluator terkait catatan progres perbaikan dirinya
masing-masing.

Masa pemantauan pasca evaluasi bertujuan untuk melihat kesungguhan peserta
dalam proses perbaikan dirinya. Hal ini bisa dilihat dari progres tiap peserta
untuk menyelesaikan challenge yang diberikan oleh evaluator. Challenge ini
tidak hanya untuk peserta yang lulus bersyarat saja, namun juga untuk peserta
yang lulus. Beberapa peserta memiliki beragam cara untuk bisa menyelesaikan
challenge. Mulai dari saling support bersama teman hidup maupun bersama
squad masing-masing.
Hasil dari momen pemantauan pasca evaluasi yaitu dari 157 peserta yang lulus
bersyarat, terdapat 152 orang lulus, 2 orang tidak lulus, dan 3 orang
mengundurkan diri.

KEMBALI BERASRAMA
Saat ini, peserta Rumah Kepemimpinan sudah memasuki semester
ke-4 masa pembinaan. Dalam 3 (tiga) semester sebelumnya, peserta
Rumah Kepemimpiinan menjalankan program pembinaan dari
rumah masing-masing secara daring. Banyak hal baru yang
diterapkan oleh Rumah Kepemimpinan untuk tetap dapat mencapai
tujuan pembinaan walau secara jarak jauh.
Pada
semester
ke-4
ini,
Rumah
Kepemimpinan
ingin
memaksimalkan proses pembinaan dengan mengaktivasi peran
kehidupan berasrama dalam pembinaan. Beberapa pertimbangan
yang diambil juga dikarenakan mayoritas kampus sudah melakukan
pembelajaran secara tatap muka. Selain itu, peserta Rumah
Kepemimpinan juga sudah banyak melakukan aktivitas di sekitar
kampus.
Hal ini membuat peserta sudah mulai bersiap-siap untuk kembali
berasrama. Persiapan tidak hanya dilakukan oleh peserta, namun
juga dilakukan oleh pengurus Rumah Kepemimpinan. Mulai dari
persiapan saranan dan prasarana pada masing-masing asrama
hingga sistem pembinaan secara tatap muka dengan tetap menjaga
protokol kesehatan.
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KARYA DAN KONTRIBUSI PESERTA
LEADER'S PROJECT : BEASISWA SATRIA ASA

LAUNCHING BEASISWA SATRIA ASA, SIMPUL
ANGAN GAET TEGAL LEARNING CENTER
Berawal dari kepedulian terhadap
dunia
pendidikan,
komunitas
Simpul
Angan
menggagas
beasiswa Satria Asa. Sasaran
program
merupakan
siswa
SMA/Sederajat
di
Banyumas.
Penerima
manfaat
berhak
mendapatkan fasilitas mentoring
persiapan
masuk
perguruan
tinggi, dukungan dana, dan
bimbingan akademik. Antusiasme
pelajar Banyumas melebihi espektasi penyelenggara program. Pada batch 1 pembukaan program,
terdapat 65 pelajar yang mendaftar. Jumlah tersebut hampir dua kali lipat dari target penerima
manfaat sebanyak 38 orang.
Selain kemantapan konsep dan dukungan dana, Simpul Angan juga di hadapkan pada tantangan
ketersediaan mentor dan amunisi pembelajaran. Aksi yang dilakukan untuk merespon hal tersebut
yaitu memanfaatkan jejaring, salah satunya Tegal Learning Center. Setelah komunikasi intens, kedua
komunitas menandatangani MoU pada tanggal 13 Januari 2022. Sebelumnya, kedua komunitas
tersebut mendapatkan fasilitas Bootcamp Leaders Project yang diselenggarakan oleh Rumah
Kepemimpinan. Selain itu, beberapa peserta Rumah Kepemimpinan juga dilibatkan sebagai mentor
dalam beasiswa Satria Asa.
Kolaborasi dua komunitas yang digagas oleh peserta rumah
kepemimpinan ini, menjadi angin segar bagi keterwujudan kolaborasi
aksi di masa depan. Dukungan dari semua pihak tentunya diperlukan
agar gerakan-gerakan pemuda mampu berkelanjutan dan memberikan
dampak yang lebih luas.
Komunitas Simpul Angan telah melaksanakan touring ke sekitar 6
sekolah SMA/Sederajat di Banyumas. Hal tersebut dilakukan untuk
memperkenalkan Simpul Angan sekaligus menyampaikan informasi
Mila Cahyani
terkait beasiswa Satria Asa. Adapun proses seleksi penerima manfaat
Founder Simpul Angan
dimulai pada tanggal 15 Desember 2021 dan launching program pada 28
Januari 2022.
"Simpul Angan ingin menghadirkan

Launching Beasiswa Satria Asa
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harapan di tengah-tengan pelajar
Banyumas. Tapi gak cukup sampai
disana. Kami bermimpi untuk
membantu mewujudkannya. Itulah
mengapa mucul Beasiswa Satria
Asa", tutur Mila Cahyani, peserta
Rumah Kepemimpinan Regional
Bogor Bandung Jatinangor yang
merupakan salah satu founder
Simpul Angan.
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Berita bahagia hadir dari rekan-rekan alumni Regional 4. Semangat kebersamaan arek-arek Surabaya
ditunjukkan lewat jor-jorannya mereka berwakaf merenovasi asrama Rumah Kepemimpinan di
Surabaya.
Dalam waktu 2 pekan, gerakan ini telah berhasil mengumpulkan wakaf senilai 25,1 juta rupiah dari
target 300 juta. Pengumpulan wakaf dilakukan per angkatan, dengan capaian tertinggi saat ini dari
angkatan 7 regional Surabaya senilai 11,5 juta rupiah, disusul oleh angkatan 4 senilai 5,7 juta rupiah.
"Alhamdulillah

vibes

alumni

Heroboyo

(sebutan untuk alumni R4 Surabaya) untuk
wakaf asrama ini luar biasa. Semuanya satu
visi, satu suara, punya semangat yang
sama

untuk

merenovasi

asrama

kita

tercinta. Grup alumni sangat aktif untuk
mengupdate

setiap

perkembangan

pengumpulan wakaf dan renovasi asrama",
cerita

Fakhri

Firdaus,

Supervisor

Pembinaan R4 Surabaya sekaligus alumni
angkatan 9 ketika menggambarkan suasana
di grup alumni Heroboyo.

Kebersamaan ini semoga menjadi awal lahirnya kembali
distrik alumni Regional 4 Surabaya dan semakin aktif dalam
memberikan kebermanfaatan untuk sesama.
Target awal penghimpunan dana wakaf dilakukan sampai
bulan

April

2022

sambil

proses

renovasi

asrama

terus

berlangsung. Akhir tahun ini harapannya pembangunan telah
rampung

sehingga

sudah

dapat

dipakai

bersama

untuk

pembinaan peserta angkatan 11 sekaligus menjadi tempat
berkumpul para alumni.
Tidak hanya di Surabaya, di Regional 5 Bogor juga masih
berlangsung

wakaf

pembangunan

asrama,

sedangkan

di

regional-regional lain berlangsung program wakaf pengadaan
barang untuk persiapan pembinaan offline tahun ini.
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SAMBANG ALUMNI SAMBUNG SILATURAHIM
MEMBUKA CERITA, MENYAMBUNG KOLABORASI
Silaturahim alumni jadi agenda wajib bagi tim kealumnian di pengurus pusat Rumah
Kepemimpinan. Diskusi online maupun kopdar offline, via telpon maupun obrolan di whatsapp,
berbagai cara coba dilakukan untuk tetap terhubung dengan para alumni. Dua bulan ke belakang
ini hampir tiga puluh alumni kami sambangi satu per satu. Siapa tahu dengan memulai dari
menyambangi sedikit demi sedikit, bisa menghasilkan gerakan dan kolaborasi alumni yang lebih
besar manfaatnya dan melibatkan 1587 alumni RK yang lain.
Silaturahim alumni bulan-bulan ini tidak sekedar
obrolan basa-basi biasa, kami di tim kealumnian RK
sekaligus coba meng-update kabar-kabar alumni
yang lain, saling berbagi kabar tentang apa yang
sedang serta akan dilakukan para alumni, hal-hal
apa yang dapat menjadi peluang kolaborasi
kedepan. Kami ingin bisa menyambungkan antara
potensi kebaikan alumni yang satu dengan alumni
yang lain. Silaturahim alumni kami lakukan untuk
menjahit
satu
per
satu
ruang-ruang
yang
memungkinkan terjadinya kolaborasi antar alumni.
Tidak hanya itu, kesempatan ini juga kami lakukan
untuk meminta pandangan, nasihat, ide, saran serta
kritik dari alumni untuk Rumah Kepemimpinan agar
langkah yang diambil RK ke depan semakin matang.
RK ingin sekali bisa bersilaturahim dengan para
alumninya. Pun kami terbuka apabila ada alumni
yang ingin berkunjung dan dikunjungi oleh RK. Ya,
semoga banyak berkah silaturahim yang bisa kita
dapat.

PROFIL ALUMNI: FAHRIZAL AMIR
LATIH RIBUAN AMIL ZAKAT SE-INDONESIA
Mendapat kesempatan mulia sebagai Kepala Sekolah Amil Indonesia, Amir kini
memiliki peran melayani lebih dari 12.000 amil zakat se-Indonesia untuk
meningkatkan kapasitas mereka sebagai lini terdepan pengelolaan zakat di negeri
ini. Sejak zaman kuliah sampai dengan hari ini, aktivitas Amir tidak jauh dari
kontribusi sosial keummatan. Ada kisah mendalam bagi Amir saat dia menjadi
penerima beasiswa Rumah Kepemimpinan angkatan 7. Pernah suatu hari Amir sangat
terlambat dalam mengumpulkan tugas bulanan. Respon dari SPV ketika itu
sangat membekas di hati Amir. SPV menyampaikan poin bahwa dengan lalai
bahkan ketika mengumpulkan tugas, kita telah mengkhianati umat. Sejak
saat itu Amir mendapatkan tekad yang utuh bahwa ia tumbuh dari amanah
ummat dan sudah seharusnya ia menjaga amanah tersebut.
Cerita tentang Amir juga sudah ada di Youtube Rumah Kepemimpinan.

Fahrizal Amir

(Alumni RK Regional 5 Bogor)

LeadEx Rumah Kepemimpinan
on Spotify
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Rumah Kepemimpinan
on YouTube
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KABAR SINGKAT PROGRAM ALUMNI
NGAJI KITAB BULUGHUL
SETIAP SABTU

MARAM

PINDAH

Program Ngaji Kitab Hadits Bulughul Maram Sampai Khatam
akan dilaksanakan dipekan kedua dan keempat disetiap bulan
sampai khatam. Mulai bulan Januari ini
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.

GASKEUN BASKET CHAPTER BANDUNG!
Tidak hanya futsal rutin untuk rekan-rekan alumni di Jakarta
Depok, dan sekitarnya, program olahraga alumni kini juga
hadir di Bandung. Belum rutin tiap pekan memang, namun
dimulai dari Basket perdana kemarin, semoga bisa berlanjut
menjadi agenda rutin untuk rekan-rekan alumni Rumah
Kepemimpinan di Bandung dan sekitarnya. Mau basket,
futsal, renang, atau apapun agendanya, yuk lah gaskeun
ngariung alumni di program-program berikutnya.

seluruh program bisa diikuti melalui link:

bit.ly/ProgramIARK
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BERITA KEMITRAAN RUMAH KEPEMIMPINAN
KOMITMEN BERSAMA YDSF DAN RUMAH KEPEMIMPINAN

MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA
YANG BERAKHLAK MULIA
Sejak 2008, Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF)
mempercayai Rumah Kepemimpinan sebagai salah satu
mitranya dalam mengelola dana umat untuk sektor
pendidikan, khususnya pada peningkatan sumber daya
manusia. YDSF menyalurkan sebahagian dari dana yang
dihimpun oleh mereka untuk dikelola oleh Rumah
Kepemimpinan.
YDSF
mengamanatkan
Rumah
Kepemimpinan untuk menyalurkan dana umat tersebut
untuk
pengelolaan
regional
Surabaya.
Regional
Surabaya dipilih karena YDSF sendiri berpusat di
Surabaya, Jawa Timur.
Pada kesempatannya bersilaturrahim ke kantor pusat YDSF di Surabaya pada tanggal 13 Januari
2022, Aqil Wilda sebagai perwakilan dari Rumah Kepemimpinan bertemu dengan Pak Imron
selaku Direktur Pendayagunaan dan Pak Anwar selaku Divisi Yatim dan Dhuafa Pendayagunaan.
Silaturrahim ini dimaksudkan untuk menyambung kebaikan dan memperkuat komitmen
bersama antara YDSF dan Rumah Kepemimpinan dalam membangun sumber daya manusia
Indonesia yang memiliki akhlak mulia. Pada silaturrahim ini juga disampaikan keinginan YDSF
untuk terus berkolaborasi dengan Rumah Kepemimpinan dalam menyiapkan pemimpin Indonesia
di masa depan.
Pak Imron menyampaikan bahwa keinginan ini didasari oleh kesamaan visi yang sudah terjalin
berkelindan antara kedua lembaga sejak 2008 silam. Pak Anwar juga menyampaikan keinginan
YDSF untuk memperluas kebermanfaatannya ke tanah Kalimantan. Sehingga dari sana Rumah
Kepemimpinan ditantang untuk kembali membuka regional di Kalimantan, selorohnya. Dengan
adanya Silaturrahim ini, hubungan baik antara YDSF dan Rumah Kepemimpinan semoga tetap
terus terjalin dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia untuk kelak
menjadi pemimpin Indonesia di masa depan kelak. (AQW)

BERKONTRIBUSI PADA SEKTOR PENDIDIKAN
RUMAH KEPEMIMPINAN DENGAN SEKOLAH AL-FITYAN MEDAN GELAR
PELATIHAN UNTUK PARA GURU DAN MANAJEMEN SEKOLAH
Sekolah
Al-Fityan
memberikan
kepercayaan
pada
Rumah
Kepemimpinan untuk memberikan pelatihan kepada lebih dari 40
orang guru di sekolah tersebut dan belasan pengelola sekolah.
Pelatihan dilakukan secara terpisah. Pelatihan untuk guru
dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2022 dengan mengambil
penekanan kerjasama, kreativitas dan produktivitas bagi seorang
guru. Sedangkan untuk pengelola sekolah, pelatihan dilakukan
pada tanggal 22 Januari 2022 dengan menitik-tekankan pada
materi kepemimpinan dan profesionalitas sebagai seorang
pengelola sekolah.
Pelatihan dilakukan secara luring di auditorium Sekolah Al-Fityan,
dan didampingi oleh fasilitator pelatihan Andi Pranata, Rifai
Harahap dan Juwito Purnomo. Para guru yang turut serta dalam
pelatihan ini merasa terbantu untuk meningkatkan kemampuan
kerjasama dan kreativitas mereka dalam mengajar dan mendidik
siswa sekolah Al-Fityan. Pengelola sekolah pun menyatakan
kepuasannya juga terhadap pelatihan yang diberikan, karena
dengan
pelatihan
ini
kemampuan
kepemimpinan
mereka
meningkat sebagai pada level pimpinan maupun level staff.
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LAPORAN PENDAYAGUNAAN DANA
BULAN JANUARI 2022

MITRA DONOR DAN PROGRAM
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