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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bagi umat Islam, zakat merupakan kewajiban yang harus dibayar setiap tahun, khususnya 

bagi mereka yang telah mampu. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan penghasilan 

yang didapatkan, sekaligus membantu fakir miskin dan orang-orang yang kekurangan 

sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT seperti telah ditentukan dalam Al-Qur’an surah 

at-Taubah ( 9 ) ayat 60. Dalam ayat tersebut disebutkan, ada delapan golongan (ashnaf) yang 

berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil (pengelola zakat), mualaf, budak (hamba 

sahaya), orang yang berutang (gharimin), orang yang berjuang di jalan Allah (fi sabilillah), 

dan orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil). 

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia (sekitar 88 persen atau 

sebanyak 206,8 juta jiwa), semestinya jumlah zakat yang bisa dihimpun mencapai Rp 100 

triliun per tahun. Sayangnya, hingga saat ini, sejumlah badan atau lembaga amil zakat 

(BAZ/LAZ) baru mampu mengumpulkan atau menghimpun dana zakat sekitar Rp 100 miliar 

per tahun. Apakah yang menjadi masalahnya? Apakah umat Islam sudah enggan membayar 

zakat seperti yang terjadi pada zaman Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq RA sehingga harus 

diperangi? Atau karena ada faktor lainnya? Salah satu problem yang mungkin dapat diatasi 

adalah semua lembaga yang punya potensi untuk menghimpun zakat dapat bersinergi 

mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. 

Masjid kampus adalah lembaga yang mempunyai potensi tidak kecil. Andaikan setiap masjid 

kampus dapat mengelola dana zakat masing-masingnya sebesar 3 Milyar, maka dari masjid 

kampus saja yang jumlah masjidnya mencapai 100 masjid lebih, semestinya dapat terkumpul 

300 Milyar per tahun. Jika ini terjadi para pengelola masjid kampus tentu akan dapat lebih 

banyak berbuat untuk kemaslahatan umat. Ini bukan hal yang mustahil, jika pengelolaan 

zakat di masjid-masjid kampus dapat dilakukan secara professional dan masing-masingnya 

dapat bersinergi mengoptimalkan potensinya. 
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Masjid adalah wadah yang paling tepat untuk difungsikan dalam membangun masyarakat, 

karena “Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang 

beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan shalat, menunaikan 

zakat, dan tidak takut (kepada apapun) kecuali kepada Allah. Mudah-mudahan mereka 

termasuk yang mendapat petunjuk” (QS. At Taubah: 18). Para pengelola masjid siap untuk 

mengambil segala inisiatif yang dipandang perlu dalam rangka amar ma’ruf nahi munkar. 

Karena itu masjid kampus dapat difungsikan sebagai pusat-pusat aktivitas untuk membangun 

masyarakat Indonesia, termasuk untuk membina mahasiswa agar memiliki karakter yang 

unggul. 

Untuk melakukan segala aktivitasnya tersebut tentu lembaga masjid kampus memerlukan 

pendanaan. Biasanya dana tersebut dikumpulkan dari “kencleng” masjid pada setiap shalat 

jum’at, yang total jumlahnya tidak seberapa. Meskipun seberapapun jumlahnya tetap harus 

disyukuri, tetapi dengan jumlah dana yang “sedikit” maka masjid tersebut belum dapat 

berbuat banyak untuk masyarakat. Karena itu pilihannya, masjid harus dapat menggali secara 

optimal zakat, infak dan shadaqoh dari seluruh jamaahnya serta melebar kepada kaum 

muslimin di luar jamaah rutin masjidnya, agar dapat melakukan penghimpunan dana yang 

lebih besar. Masjid Kampus mempunyai keunikan, yakni jamaahnya mengalir setiap waktu 

seiring dengan lulusnya mahasiswa pada kampus yang bersangkutan. Ini berarti, 

sesungguhnya jamaah masjid kampus dapat terakumulasi menjadi banyak dan tersebar, 

sehingga setiap masjid kampus memiliki potensi yang besar. Karena itu, sebaiknya setiap 

masjid kampus memiliki lembaga amil zakat agar dapat menghimpun ZISKAF dari 

jamaahnya. 

Pengelolaan ZISKAF tidaklah semudah yang dibayangkan. Dari sisi penghimpunan dana 

diperlukan upaya penyadaran kepada seluruh jamaahnya (stakeholder masjid kampus) agar 

merasa bertanggungjawab dan keharusan memakmurkan masjid di lingkungan kampusnya, 

termasuk masjid almamaternya, sehingga pada akhirnya jamaah tersebut merasa 

berkewajiban membayarkan zakatnya pada masjid kampusnya. Dari sisi pengelolaan dana 

untuk didistribusikan kepada mustahik atau untuk mendayagunakan dana perlu dirancang 

program-program pendayagunaan yang terukur, terarah, dan transparan sesuai dengan 

ketentuan syariah, sehingga mujaki (jamaah yang berzakat) dapat percaya kepada lembaga 

amil zakat tersebut. Pada akhirnya jamaah masjid kemudian akan merasa berkewajiban untuk 
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berpartisipasi mewujudkan lembaga amil zakat pada masjid kampus menjadi lembaga yang 

sehat dan professional. 

Akhir tahun 2011 telah diundangkan UU Pengelolaan Zakat yang baru, yaitu UU No. 32 

Tahun 2011. Pada UU tersebut terdapat dua jenis Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), yaitu (i) 

organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah disebut BAZNAS, yang dibentuk di Pusat, 

Propinsi dan Kabupaten/Kota, serta (ii) organisasi yang dibentuk oleh organisasi masyarakat 

disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang dapat dibentuk di tingkat Nasional, Propinsi atau 

Kabupaten/Kota yang masing-masingnya diharuskan mempunyai perwakilan di daerah-

daerah. BAZNAS maupun LAZ dapat membentuk Unit Pengelola Zakat (UPZ) di berbagai 

tempat, termasuk di masjid-masjid. 

Setiap masjid berhak memilih dengan BAZNAS atau salah satu LAZNAS yang dipercaya 

untuk dapat dijadikan mitra masjid tersebut dalam mengelola zakat. Mitra tersebut 

berkewajiban untuk membina dan mengembangkan model system pengelolaan zakat yang 

berbasiskan masjid melalui evaluasi rutin, pelatihan, penataran dan lokakarya dalam rangka 

meningkatkan kualitas pengelolaan zakat. 

 

B. Memandang AMKI sebagai Organisasi Masyarakat  

Asosiasi Masjid Kampus Indonesia adalah kumpulan atau asosiasi dari seluruh masjid-masjid 

kampus se Indonesia, yang  anggotanya lebih dari 100 lembaga tersebar di seluruh Propinsi 

yang masing-masingnya memiliki jamaah atau anggota atau warga atau pengurus. Masjid 

kampus sebagai sebuah entitas mandiri bukanlah suatu ormas meskipun mempunyai anggota, 

tetapi ketika ratusan masjid kampus berkumpul membuat asosiasi agar asosiasi tersebut dapat 

mewakili untuk bermitra dengan Pemerintah, maka asosiasi tersebut sesungguhnya 

merupakan organisasi masyarakat. Karena merupakan perkumpulan dari anggota masyarakat 

yang tersebar di seluruh Indonesia, maka organisasi AMKI ini dapat dipandang sebagai 

sebuah ormas. Berdasar ketentuan pada UU Pengelolaan Zakat tersebut diatas maka AMKI 

dapat membuat Lembaga Amil Zakat yang bersifat Nasional dengan perwakilan di daerah-

daerah.  

Namun karena masing-masing masjid kampus adalah lembaga otonom dan bukan merupakan 

subordinat dari AMKI, bahkan sebagian dari anggota AMKI telah mendirikan lembaga zakat, 
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Karena itu LAZNAS yang sebaiknya dibangun oleh AMKI bukan LAZNAS seperti biasa, 

tapi LAZNAS yang memiliki kekhususan, yakni masing-masing LAZ masjid kampus 

menjadi perwakilan dari masing-masing yang lainnya, sehingga hubungannya adalah 

hubungan kemitraan bukan hubungan atasan-bawahan. Jika kemitraan ini dapat dikelola 

secara baik maka akan terjadi sinergi dari seluruh lembaga masjid kampus yang saling 

bermitra, sehingga masing-masing masjid kampus dapat tetap mandiri mengelola dana 

ZISKAF serta pada saat yang sama lembaga zakat masjid kampus tersebut dapat menjadi 

LAZNAS. Dengan menjadi LAZNAS maka potensi alumni masjid kampus yang tersebar di 

seluruh pelosok negeri dapat menjadi muzaki masjid kampus tersebut, serta AMKI dapat 

melanjutkan eksistensinya untuk mewakili masjid-masjid kampus dalam bermitra dengan 

Pemerintah. 

Sinergi pengeloaan zakat ini dilakukan dalam kerangka kegiatan AMKI (Asosiasi Masjid 

Kampus Indonesia). AMKI didirikan agar terjadi sharing pengelolaan masjid dari satu masjid 

yang satu ke masjid yang lain. Program-program yang baik dari satu masjid dapat diduplikasi 

oleh masjid lainnya, masjid yang belum maju dapat meniru atau “dibimbing” oleh masjid 

yang sudah maju, begitu seterusnya sehingga masing-masingnya pada akhirnya dapat 

berperan optimal membangun umat pada daerahnya masing-masing. Dalam kaitan dengan 

pengelolaan zakat ini, AMKI akan menduplikasi model pengelolaan ZISKAF yang telah 

dilakukan secara formal (resmi) dan mandiri oleh Masjid Salman ITB.  
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BAB II 

PENGGUNAAN NAMA “RUMAH AMAL” SECARA BERSAMA 

 

Sejak tahun 2003 Yayasan Pembina Masjid (YPM) Salman ITB telah memiliki lembaga amil 

zakat bernama “Rumah Amal Salman ITB” dan menjadi lembaga amil zakat resmi melalui 

SK Gubernur Jawa Barat. Penghimpunan dana ZISKAF yang telah dilakukan oleh Rumah 

Amal Salman ITB dalam 3 tahun terakhir baru (telah) mencapai lebih dari 3 Milyar per tahun. 

Dana tersebut didistribusikan dan didayagunakan kepada para mustahik melalui berbagai 

program, diantaranya yang menjadi program unggulan adalah Beasiswa Perintis, Kampoeng 

Bangkit, Korps Dai Siaga, Layanan Mustahik, dan Aksi Kemanusiaan.  

Angka penghimpunan yang telah dicapai diatas dipandang masih jauh dari potensi yang 

dimiliki oleh Masjid Salman. Pengurus Masjid Salman ITB memandang perlu ada langkah-

langkah strategis agar potensinya dapat dioptimalkan, dan salah satu yang akan dilakukan 

adalah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak agar potensi alumni jamaah Masjid Salman 

ITB yang tersebar di berbagai daerah dapat dioptimalkan. 

AMKI memandang bahwa langkah yang akan dilakukan oleh Masjid Salman tersebut 

singkron dengan niatan AMKI agar seluruh masjid kampus dapat bersinergi dalam 

melakukan aktivitasnya. Pengurus Masjid Salman telah mengijinkan agar model pengelolaan 

ZISKAF yang telah dilakukan oleh Rumah Amal Salman ITB dapat diduplikasi oleh masjid-

masjid kampus yang berkenan, bahkan nama “Rumah Amal” juga diijinkan untuk menjadi 

nama (brand) secara bersama. Berdasarkan hal tersebut AMKI merancang model pengelolaan 

zakat secara bersinergi menjadi LAZNAS dengan gambaran sebagai berikut: 
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Nama LAZNAS yang akan digunakan oleh AMKI adalah “Rumah Amal”, karena AMKI 

tidak berbadan hukum, maka perijinan menjadi LAZNAS menggunakan badan hukum YPM 

Salman ITB sebagai pemilik Rumah Amal yang akan diduplikasi. Masjid kampus di daerah 

dapat mendirikan lembaga zakat dengan nama “Rumah Amal …..” (…. dapat berupa nama 

kampusnya, nama masjidnya, nama kotanya, atau nama propinsinya seperti gambar diatas), 

dimana lembaga tersebut merupakan perwakilan LAZNAS Rumah Amal. Tiga lembaga 

(AMKI, YPM Salman ITB, dan masjid kampus ybs) membuat perwakilan Rumah Amal 

dengan cara menandatangani MOU. Perijinan sebagai lembaga amil zakat di daerah 

dilakukan bersama antara AMKI, YPM Salman ITB dan masjid kampus yang bersangkutan, 

untuk didaftarkan secara formal sebagai perwakilan LAZNAS Rumah Amal kepada 

Kementrian Agama dan BAZNAS setempat. Untuk mendirikan perwakilan Rumah Amal 

tersebut, masjid kampus tidak perlu menjadi atau membuat badan hukum baru. 

Dengan cara tersebut maka AMKI akan mengelola kantor Pusat Jakarta (karena Kantor Pusat 

LAZNAS menurut UU harus berkedudukan di Jakarta), Rumah Amal Salman ITB akan 

menjadi kantor Pusat Bandung yang akan memberikan support manajemen, pelatihan-

pelatihan, promosi bersama, pendanaan awal, dan hal-hal lain yang diperlukan. Masjid 

kampus akan menjadi kantor perwakilan LAZNAS Rumah Amal, yang keseluruhannya dapat 

bersinergi mengoptimalkan potensi zakat dari alumni yang tersebar. 
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BAB III 

MENDUPLIKASI PROGRAM BEASISWA PERINTIS 

 

Agar kantor perwakilan Rumah Amal yang telah didirikan tersebut dapat opersional, maka 

perlu ada program yang dijalankan oleh kantor perwakilan tersebut. Pada tahap awal akan 

diduplikasi Program Beasiswa Perintis. Pemilihan program ini untuk diduplikasi karena 

program ini relatif lebih mudah untuk dilaksanakan. 

 

Program beasiswa perintis adalah program pendampingan dan bimbingan belajar bagi siswa-

siswa dhuafa secara gratis untuk dipersiapkan masuk ke perguruan tinggi negeri favorit. 

Program ini dimulai dengan seleksi siswa dhuafa yang sedang duduk di kelas 3 (kelas XII) 

SMA/SMK/MA baik IPA maupun IPS. Seleksi dilakukan secara administrasi dan akademik. 

Secara administrasi, syarat-syarat peserta program disamakan persis dengan syarat-syarat 

Bidik Misi (DIKTI), sehingga apabila siswa ybs diterima di PTN maka siswa ybs diadvokasi 

agar mendapat beasiswa Bidik Misi. Secara akademik, calon peserta akan ditest (dengan 

model Try Out), dan peserta program lulus adalah peserta yang nilai test nya melewati 

passing grade yang ditetapkan Rumah Amal. Siswa yang telah terseleksi tersebut kemudian 

mengikuti bimbingan belajar secara gratis hingga ujian akhir sekolah. Setelah UAS, para 

siswa tersebut mengikuti Bimbingan Belajar Intensif atau Learning Camp secara gratis agar 

para siswa dhuafa tersebut siap secara mental dan akademik untuk bersaing dengan siswa-

siswa lainnya pada UPMTN 2013. 

 

Pada tahap awal ditargetkan jumlah siswa dhuafa yang dapat mengikuti program Beasiswa 

Perintis di setiap kantor perwakilan Rumah Amal (yang dikelola oleh masjid kampus) adalah 

sejumlah 100 siswa dhuafa. Siswa dhuafa ini dibimbing oleh 6 (enam) mahasiswa tingkat 

akhir (tk 3-4) dari Perguruan Tinggi Negeri setempat. Enam mahasiswa tersebut direkrut 

berdasarkan kriteria tertentu (yaitu mahasiswa Bidik Misi/Dhuafa yang dapat membimbing 

siswa SMA/SMK/MA untuk pelajaran IPA, IPS, Matematika, Bhs Inggris dan Bhs 

Indonesia). Enam mahasiswa yang telah direkrut tersebut diberi beasiswa kerja sebagai Tutor 
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pada program beasiswa perintis, dengan beasiswa sebesar @Rp. 400.000 / bulan selama satu 

siklus program (sekitar 6-8 bulan). 

 

Selain itu, agar program beasiswa perintis dapat berkelanjutan, maka akan direkrut lagi 4 

(empat) orang mahasiswa tingkat akhir (tingkat 3-4) untuk mendapat beasiswa kerja sebesar 

@Rp. 400.000/bulan selama satu siklus program (6-8 bulan) untuk bekerja sebagai Relawan 

Amilin. Relawan Amilin ini bertugas mensosialisasikan dan “menjual” program kepada para 

muzaki, mempromosikan zakat, dan menghimpun zakat dari para muzaki. Diharapkan 

dengan 6-8 bulan kerja melakukan penghimpunan ZISKAF, dapat terkumpul dana dari 

muzaki untuk keberlangsungan program Beasiswa Perintis tahun berikutnya. 

 

Rangkaian program tersebut dapat dilihat pada diagram berikut: 

 

 

 

Untuk melakukan program di setiap perwakilan Rumah Amal diatas, pihak Rumah Amal 

Salman ITB akan memberikan support pada satu siklus program awal, support tersebut 

dilakukan terhadap beberapa hal berikut: 

- Dana beasiswa kerja kepada 10 mahasiswa (sebagai Tutor dan Relawan Amilin) 

@Rp.400.000,- / bulan/orang selama 6-8 bulan. 

- Dukungan soal2 untuk Try Out 

- Training untuk Tutor dan Relawan Amilin 

- Memberikan tool marketing (brosur/ leaflet) untuk Relawan Amilin 
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Sedangkan dari pihak masjid kampus melakukan support berupa: 

- Tempat bimbingan belajar (dapat di ruang masjid) 

- Peralatan dan ATK untuk bimbel 

- Bimbingan mental dan spiritual (keagamaan) kepada Tutor, Relawan Amilin dan 

Siswa peserta Beasiswa Perintis. 

- Membukukan dan menyimpan dana yang terkumpul dari Relawan Amilin. 

Siswa-siswa peserta program Beasiswa Perintis Nusantara, ketika kemudian diterima di 

Perguruan Tinggi Negeri dapat direkrut menjadi aktivis untuk memakmurkan masjid di 

masjid kampus tempat yang bersangkutan kuliah. 
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BAB IV 

RINCIAN PROGRAM BEASISWA PERINTIS NUSANTARA 

 

A. Latar Belakang Program 

• Mahalnya biaya pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, mengakibatkan akses siswa 

dhuafa untuk kuliah di PTN semakin kecil.  

• Apalagi mereka yang berasal dari pedesaan di mana kesempatan ikut bimbingan 

belajar persiapan seleksi masuk ke Perguruan Tinggi Negeri juga tidak ada. 

• Jika kondisi ini terus terjadi maka kesenjangan akan semakin melebar. Dibutuhkan 

program dan terobosan baru untuk membantu siswa dari kalangan dhuafa agar dapat 

melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. 

• Pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional 

telah menyediakan beasiswa untuk kalangan kurang mampu yaitu Beasiswa Bidik 

Misi. Pada tahun 2010 disediakan untuk 2000 mahasiswa dan pada tahun 2011 

disediakan untuk 2500 mahasiswa. 

• Data menunjukkan pada tahun 2010 masih banyak kursi yang tidak terisi seperti di 

ITB terdapat 60 kursi yang tidak terisi dari 450 kursi yang disediakan.  

• Mengapa terjadi demikian? Karena siswa dhuafa tersebut tidak siap secara akademik 

mengikuti Ujian Saringan Mandiri maupun Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi 

Negeri sehingga tidak lulus seleksi.  

• Sejak tahun 2009, Rumah Amal salman ITB telah melakukan program bimbingan, 

pendampingan dan pelatihan untuk para siswa dhuafa di Bandung Raya agar para 

siswa tersebut siap secara akademik dan mental untuk bersaing dengan siswa lainnya 

pada seleksi masuk PTN, dan hasilnya cukup memuaskan, rata-rata sekitar 80% dari 

peserta program dapat diterima di PTN. Program tersebut diberi nama Program 

Beasiswa Perintis. 
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• Berdasar hal diatas, pada tahun 2013, Rumah Amal Salman ITB berniat membuat 

program yang sama dan diadakan serentak di berbagai kota di beberapa Propinsi, agar 

siswa-siswa dhuafa dari berbagai daerah tersebut juga dapat berkesempatan masuk ke 

Perguruan Tinggi Negeri. Untuk itu digulirkanlah Program Beasiswa Perintis 

Nusantara yaitu program pendampingan bagi siswa dhu’afa untuk dibina dan 

dibimbing agar secara mental dan akademik siap bersaing dengan siswa-siswa lainnya 

untuk masuk kuliah di Perguruan Tinggi Negeri. Syarat siswa yang dapat mengikuti 

program ini dibuat sama persis dengan syarat beasiswa Bidik Misi, sehingga siswa 

tersebut bila masuk PTN akan diadvokasi untuk memperoleh beasiswa bidik misi.  

 

B. Tujuan Program  

a. Melakukan seleksi calon peserta program dari siswa-siswi kelas 3 SMA, MA, atau 

SMK untuk mengikuti program Beasiswa Perintis Nusantara.  

b. Menyiapkan peserta pada sisi akademik dan non akademik melalui Bimbingan 

Belajar dan atau Learning Camp (Bimbingan Intensif setelah Ujian Akhir Sekolah).  

c. Mendampingi peserta yang lulus di terima di Perguruan Tinggi Negeri agar dapat 

menyelesaikan kuliah tepat waktu dan prestasi memuaskan. 

d. Membekali peserta yang kuliah di Perguruan Tinggi Negeri dalam aspek mental 

spiritual, enterpreunership dan leadership agar siap membangun daerah asal. 

 

C. Sasaran Program  

Siswa-siswi kelas 3 SMA, MA, SMK dengan kriteria: 

a. Kondisi ekonomi kurang mampu (dhuafa). 

b. Prestasi akademis bagus.  

c. Berakhlak baik.  

d. Memiliki kemauan kuat untuk kuliah.  

  Untuk setiap lokasi program diatas, ditargetkan terseleksi 100 siswa dhuafa. 
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D. Gambaran Umum Program  

   Program ini secara umum digambarkan dalam bentuk diagram berikut :  

 

 

 

E. Seleksi  

a. Tujuan Seleksi  

Mencari siswa-siswi terbaik dari keluarga tidak mampu dari seluruh Indonesia yang 

akan disiapkan secara khusus mengikuti Ujian Saringan Mandiri maupun Seleksi Nasional 

Masuk Perguruan Tinggi Negeri serta ujian lainnya untuk meraih beasiswa kuliah di 

Perguruan Tinggi Negeri. Ditargetkan pada masing-masing lokasi kegiatan dapat diseleksi 

100 siswa untuk mengikiuti program. 

b. Persyaratan 

1. Mengisi Formulir yang disediakan panitia.  

2. Melampirkan :  

a. Fotocopi Kartu Keluarga 

b. Fotocopi KTP Bapak dan Ibu  

Seleksi Calon 

Peserta di tiap 

Provinsi/Kota/Ka

b  

Bimbingan 

Belajar, Bimb 

Intensif dan  LC 

Ujian 

Mandiri atau 

SNMPTN 

Kuliah  

di PTN 

Pendampingan (akademik dan 

non akademik) 

Pembinaan (enterpreunership 

dan leadership) 

Lulus S1 :  
Membangun 
Daerah Asal   

Publikasi 

Program  
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c. Slip Gaji Orang Tua untuk PNS dan Swasta 

d. Fotocopi Raport  Semester 1-4  

e. Sertifikat / penghargaan   

f. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan.  

 

c. Seleksi Akademik  

Tes Bakat Skolastik (TBS), Matematika Dasar, Bahasa Inggris, MIPA dan IPS Terpadu  

Waktu   : 4 jam    

Tanggal  : Disesuaikan 

Tempat   : Di masjid kampus 

Pengumuman : Disesuaikan 

 

F. Pembinaan Akademik 

 

a. Bimbingan Belajar 

Tujuan :  

Mempersiapkan secara akademik siswa terpilih untuk mengikuti Ujian Saringan Mandiri 

maupun Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 2013 melalui jalur beasiswa.  

Kegiatan :  

• Pembahasan materi 

• Latihan Soal  

• Training motivasi berprestasi  

• Konsultasi belajar 
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Teknis Pelaksanaan :  

1. Belajar Mandiri : peserta diberikan modul / buku kemudian diberikan materi yang 

harus dia pelajari setiap bulan. 

2. Bimbingan Belajar : setiap pekan sekitar 8 jam peserta belajar dibimbing oleh Tim 

Pengajar dari mahasiswa atau guru terpilih.   

3. Try Out, Pembahasan dan Motivasi : diadakan setiap bulan sesuai dengan materi yang 

dipelajari setiap bulannya. Kemudian diadakan ceramah motivasi. 

4. Learning Camp : diadakan di Bandung (jika dana memungkinkan) selama 3 (tiga) 

pekan setelah siswa menempuh Ujian Akhir Sekolah (UAS) menjelang pelaksanaan 

seleksi, atau 

5. Bimbingan Belajar Intensif untuk siswa yang tidak dapat mengikuti Learning Camp, 

dilakukan selama 3-4 pekan setelah siswa menempuh Ujian Akhir Sekolah (UAS) 

 

Tim Pengajar 

Pengajar pada program bimbingan belajar berasal dari Dosen-dosen, Guru-guru dan 

mahasiswa tingkat akhir yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Agar Tim Pengajar 

memiliki kompetensi memadai dan dapat sinergi maka sebelum pelaksanaan bimbingan 

belajar diadakan Pelatihan dan Koordinasi Tim Pengajar.   

Materi 

No. Materi  

1. Matematika Dasar  

2. Matematika IPA 

3. Fisika 

4. Kimia 

5. Biologi 

6. IPA Terpadu 

7. IPS Terpadu 

8. Bakat Skolastik (numerik dan bahasa)  

9. Bahasa Inggris 
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G.  Learning Camp / Bimbingan Belajar Intensif  

Tujuan :  

Mempersiapkan secara intensif untuk mengikuti Ujian Saringan Mandiri maupun Seleksi 

Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 2013. Peserta menempati asrama belajar secara 

gratis selama 3 (tiga) pekan. 

Kegiatan intinya adalah :  

• Pembahasan materi  

• Training motivasi berprestasi  

• Pendampingan dan konsultasi belajar  

 

Jadwal Harian 

Sesi Waktu Senin – Kamis Jum’at - Sabtu Ahad 

     

 03.30 – 04.00 Shalat Tahajud 

Pagi 

04.00 – 05.30 Shalat subuh berjamaah, sharing moment 

05.30 – 06.00 Olahraga 

06.30 – 07.30 Sarapan dan persiapan belajar 

     

Siang 

07.30 – 09.00 Sesi 1 

Try Out 

Wisata : 

Sunday 

Walk 
09.15 – 10.45 Sesi 2 

11.00 – 12.30 Sesi 3 

12.30 – 13.30 Shalat dhuhur dan makan siang 

13.30 – 15.00 Sesi 4  

     

Sore 
15.00 – 16.00 Shalat ashar dan makan snack 

16.00 – 17.30 Olahraga 

     

Malam 

18.00 – 20.00 Shalat magrib berjama’ah, sharing moment, 

makan malam 

20.00 – 22.00 Belajar mandiri  

22.00 – 03.30 Tidur 
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Materi  

No. Materi  Jam 

A.  Pembukaan   

1. Sambutan dan Ceramah Motivasi  2 

2.  Penjelasan Umum Kegiatan  1 

3.  Pengkondisian menuju Learning Camp  1 

 Sub total 4 

B. Pendalaman materi   

1. Matematika Dasar  7 

2. MIPA Terpadu / IPS Terpadu 7 

3. Bakat Skolastik  7 

4. Bahasa Inggris 7 

5. Ceramah Motivasi  2 

 Jumlah tiap pekan  30 

 Jumlah untuk 3 pekan  90 

C.  Penutupan  

1. Sambutan dan Ceramah Motivasi   2 

2.  Pelepasan peserta  2 

 Sub total 4  

 Total (A + B + C) per-kelas 98 

 

Jika dana yang dimiliki untuk menyelenggarakan asrama secara gratis tidak mencukupi, maka 

dapat dilaksanakan kegiatan bimbingan belajar secara intensif setiap hari, tanpa diasramakan. 

 

H. Pendampingan Selama Kuliah di PTN 

 

a. Permasalahan 

Beberapa masalah yang muncul dapat diidentifikasi diantaranya : 

• Kuliah di PTN relatif lebih sulit dan lebih berat dibandingkan dengan belajar waktu SMA.  

• Beasiswa Bidik Misi diberikan hanya untuk 4 (empat) tahun kuliah, sehingga mahasiswa 

dituntun untuk selesai tepat waktu, jika masa kuliahnya lebih dari empat tahun maka 

beasiswa bidik misi nya dihentikan.  

• Untuk itu perlu diberikan program pendampingan kepada mahasiswa tersebut sehingga 

dapat menempuh pendidikan di PTN dengan lancar.  
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b. Maksud dan Tujuan  

• Mendampingi mahasiswa yang kuliah di PTN agar dapat menyelesaikan kuliah tepat 

waktu dan prestasi memuaskan. 

• Membekali mahasiswa penerima Beasiswa dalam aspek mental spiritual, intelektual, 

professional, enterpreunership dan leadership agar siap membangun daerah asal. 

c. Pendampingan Pengembangan Karakter 

Kepada mahasiwa perlu dilakukan pendampingan agar yang bersangkutan memiliki kualitas 

utama dalam diri manusia yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan 

meliputi : disiplin, beretika, rajin dan perduli,  percaya diri, kritis, kreatif, berorganisasi, 

mampu bekerjasama dan terbuka terhadap kritik. Disamping itu perlu juga dikembangkan 

karekter yang diperlukan mahasiswa ketika berhubungan dengan orang lain meliputi : Jujur, 

Adil, Rendah hati, Kontrol diri, Santun, Integritas, Berani, Dermawan, Menghargai diri dan 

orang lain, tanggung jawab sosial dan empati. Oleh karena itu kedua karakter tersebut 

dibutuhkan agar dapat berhasil.  

Untuk  bisa memetik hasil tersebut dikembangkanlah Program Pendampingan Mahasiswa 

Penerima Beasiswa. Kegiatan pendampingan tersebut meliputi: 

 

1. Pengembangan Motivasi 

 Pelatihan Motivasi Berbasis Spiritual  

Yaitu pelatihan untuk membangun motivasi diri yang berbasis spiritual agar tumbuh 

rasa syukur kuliah di PTN, sadar akan kemuliaan diri sebagai manusia, memahami 

makna hidup, dan mau membangun network, teamwork dan sinergi sehingga dapat 

meraih prestasi di bidang akademik.  

 Inspiration and Motivation Forum  (IMF)  

Yaitu forum berbagi inspirasi dan motivasi dalam bidang akademik, leadership, 

enterpreunership, wawasan kebangsaan, karir dan sebagainya. Narasumber para 

alumni, tokoh, ilmuwan, teknokrat, birokrat, politisi, pengusaha dan sebagainya. 
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 Self  Understanding and Development (SUN-D) Forum 

Yaitu kegiatan untuk mengenal diri (bakat dan kekuatan) dalam bentuk talents 

mapping dan bagaimana mengembangkannya 

 

2. Pengembangan Kompetensi  

 Pelatihan Pengembangan Diri  

Pembekalan tentang manajemen diri, memotivasi diri, berinteraksi dengan orang  lain 

dan membangun sinergi dalam kehidupan.   

 Pelatihan Learning Skill  

Pembekalan tentang strategi belajar di kampus, kiat belajar efektif, membaca efektif , 

mind mapping dan sebagainya. 

 Tutorial TPB (Tingkat Pertama Bersama) 

Membahas materi-materi TPB mata kuliah Fisika, Kalkulus, dan Kimia. 

 Pelatihan Leadership dan Manajerial 

 Pembekalan tentang ilmu, seni dan teknik kepemimpinan dan manajemen organisasi.  

 Pelatihan Enterpreunership 

Pembekalan tentang kewirausahaan sehingga mahasiswa dapat mandiri dalam hidup 

dan setelah lulus siap berwirausaha.  

 Pelatihan Community Development  

Pembekalan tentang pengembangan masyarakat sehingga siap untuk berbagi dan 

memanfaatkan kemampuannya untuk bangsa.   
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3. Pendampingan  

 Mentoring dan Kelompok Belajar  

Forum dalam kelompok kecil dengan pembimbing/mentor yang membahas tentang 

berbagai hal baik akademik maupun non akademik.  

 Konsultasi Belajar 

Diskusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam belajar.  

 Bimbingan Karir 

Diskusi menentukan rencana karir di masa depan.  

 Pendampingan Wirausaha 

Bagi mahasiswa yang berminat menjadi wirausahawan akan diberi bimbingan lanjut 

dan pendampingan oleh alumni yang sudah berpengalaman. 

 Pemagangan  

Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar bekerja dengan langsung 

merasakan dunia kerja di perusahaan atau industri.  

 Pendampingan Aktivis 

Memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang juga aktif di organisasi ekstra 

kurikuler agar dapat belajar banyak hal tentang kepemimpinan dan manajerial.  

 Pengabdian Masyarakat  

Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkarya yang dapat dimanfaatkan 

oleh masyarakat. 
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I.  Evaluasi Keberhasilan Program 

Evaluasi dilakukan dalam 2 (dua) jenis yaitu : 

1. Evaluasi Teknis Proses meliputi : 

a. Ketersediaan sarana prasarana 

b. Ketersediaan dan kualifikasi instruktur / narasumber 

c. Pelayanan selama kegiatan 

d. Kebermanfaatan materi  

e. Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan  

2. Evaluasi Hasil  meliputi :  

a. Wawasan berfikir dan pemahaman peserta 

b. Perubahan sikap dan motivasi 

c. Peningkatan kemampuan dalam mengerjakan soal USM dan SNMPTN. 

d. Mahasiswa yang lulus kuliah dari prestasi IPK dan waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan kuliahnya.  
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BAB V 

KEMITRAAN TIGA PIHAK 

 

Untuk melaksanakan program diatas, perlu dilakukan kerjasama formal (MOU) antara 

AMKI, YPM Salman ITB dan 15 masjid Kampus daerah. Substansi kerjasama tersebut 

meliputi: 

 Ketiga Pihak bekerjasama membentuk LAZNAS, dengan nama Rumah Amal 

 Pihak Rumah Amal Salman ITB melakukan support  program,  pelatihan, pembinaan dan 

marketing tool. 

 Pihak masjid kampus menyediakan tempat dan SDM, membina beswan, dan melakukan 

penghimpunan pada muzaki. 

 Pihak AMKI melakukan koordinasi dan mengelola kantor pusat Rumah Amal Jakarta 

 Ketiga Pihak bersedia diaudit (audit keuangan dan audit syariah) sesuai ketentuan UU, 

dengan beban biaya ditanggung bersama secara proporsional. 

 Penghimpunan yang dilakukan Pihak masjid kampus harus dilaporkan ke Kantor Pusat 

Rumah Amal untuk dibuatkan laporan konsolidasi, dan dilaporkan ke Kementrian 

Keuangan & Baznas. 

 Penghimpunan zakat yang dilakukan oleh pihak masjid kampus, 2,5%nya dikontribusikan 

kepada Kantor Pusat Rumah Amal, yang digunakan untuk membiayai operasional dan 

koordinasi yang dilakukan oleh kantor Pusat (AMKI). Besarnya kontribusi tersebut akan 

dievaluasi secara periodik, untuk dilihat apakah terlalu kecil ataukah terlalu besar. 

 

*) Bagi Masjid Kampus yang berminat bergabung menjadi Perwakilan Rumah Amal untuk 

membentuk LAZNAS Rumah Amal, dapat menghubungi : 

-  Ketua Umum AMKI: Prof. Hermawan K Dipojono, Phd. melalui email 

dipojono@tf.itb.ac.id , atau 

- Rumah Amal Salman ITB, 022-2530712 cq. Syamsurijal, email: 

syamsurijalmm@yahoo.com 

mailto:dipojono@tf.itb.ac.id

