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STF Rencanakan Pembangunan
Musholla di Rumah Wakaf Wirausaha
Pelan tapi pasti, perencanaan pembangunan Mushola
di Rumah Wakaf Wirausaha terus berjalan.

Siapa nanti yang akan membangun?

Mereka adalah belasan mahasiswa dari jurusan
arsitektur yang tergabung dalam CAUKIN Studio
(Canada, UK, Indonesia) akan datang ke Indonesia pada
17 Juli 2022. Selain itu para volunteer lokal juga akan
turut andil gotong-royong dalam pembangunannya.



Untuk memperlancar proses pembangunan Mushola, STF
UIN Jakarta mencari orang untuk bervolunteer menjadi
teman  pararelawan internasional dari  CAUKIN (Canada-
UK-Indonesia) STUDIO dalam membangun Mushola
pedalaman Bogor. Tepatnya di Aula Center for Rural
Community Development and Social Entrepreneurship
(Cercondeso) yang terletak di Desa Cidokom,Kecamatan Gn.
Sindur,Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

CAUKIN STUDIO merupakan sebuah organisasi
internasional yang bergerakdi bidang pembangunan &
arsitektur yang mengedepankan edukasi dan peningkatan
kemampuan desain dan pembangunan ruang yang ramah
lingkungan. 
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STF butuhkan Volunteer
untuk pembangunan
Musholla di Rumah Wakaf
Wirausaha

Lokasi:
Aula Center for Rural Community Development and Social
Entrepreneurship (Cercondeso) Jln. Intan I, RT 01/03, Desa
Cidokom, Cidokom, Kec. Gn. Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat 16340.
Waktu:
1st Periode: 21st July-12th August 2022
2nd Periode: 13th August-3 September 2022
Ayo Daftar:
https://bit.ly/MauJadiVolunteer
Benefit:
Sertifikat dan pengalaman berkegiatan bersama volunteer
internasional
Info:
0813-8055-9914

Mushola tersebut sudah didesign oleh para volunteer
CAUKIN dengan sangat etnik memperhatikan khasanah
kelokalan, menggunakan bahan kayu dan bambu yang
eksotik.
Harrison, Clarissa dan para tim dari STF kemarin sore
membahas terkait perencanan bangunan rapat zoom.
Khususnya terkait letak bangunan, karena nantinya
mushola dibangun di atas tanah wakaf.

Pembangunan Mushola ini juga butuh dukungan dari para
dermawan, silakan salurkan wakaf, infaq dan sedekah
untuk pembangunan mushola ke rekening:

BSI 7041262437
An. Social Trust Fund UIN Jakarta

Atau melalui link payment gateway STF

http://bit.ly/WujudkanPembangunanMushalla

https://bit.ly/MauJadiVolunteer
http://bit.ly/WujudkanPembangunanMushalla
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Terima Kasih Para Volunteer
STF UIN Jakarta Periode
Februari - April 2022

STF UIN Jakarta mengucapkan terima kasih kepada para
Volunteer STF UIN Jakarta periode Februari- April 2022.
Karena selama 3 bulan, sudah membantu dan
mensukseskan berbagai kegiatan yang diadakan oleh STF
UIN Jakarta. Teruslah berbuat baik sehingga kita senantiasa
diliputi keberkahan. Aamiin. Making Philanthropy Work for a
Better World for Humanity. 

6 Tahun Lalu Ikut Kegiatan di
Cercondeso, Kini Mereka
Berstatus Mahasiswa UIN
Jakarta

Kabar baik memang bisa datang dari mana saja, tak
terkecuali saat acara peletakan batu pertama berlangsung.
Dua pemudaasal Desa CidokomWildan dan Haiqal ini
adalahmahasiswa UIN Jakarta. Mereka ternyata 6 tahun lalu
mengikuti kegiatan pesantren kilat yang di adakan oleh STF
UIN Jakarta di Rumah Wakaf Wirausaha Cercondeso, saat
usia mereka masih sekolah dasar. 

Kini, waktu telah berlalu, mereka sudah terdaftar sebagai
mahasiswa di UIN Jakarta dan menjadi volunteer STF UIN
Jakarta untuk membangun masyarakat Desa Cidokom.

Berbicara mengenai Signifikansi Kajian Sejarah
Islam di Era Kontemporer, kita tentu akan
berbicara tentang realitas sejarah itu sendiri yang
bisa kita ambil signifikansi dari relevansinya untuk
masa sekarang. Sejarawan mempunyai hak untuk
memilih topik-topik yang dia inginkan, apa saja
bisa dikaji asalkan sesuaidengan aturan atau
kaidah-kaidah ilmiah. 

Closing Statement dari pemateri terkait mengapa
sejarah itu signifikan dengan isu-isu kontemporer
pada masa sekarang ini, pemateri mengutip dari
salah seorang ahli sejarah yang mana dikatakan
bahwa kita semua adalah sejarawan, baik
akademisi maupun amatir. Masing-masing kita
adalah sejarawan, kita punya masa lalu, kita harus
tahu minimal sejarah silsilah keluarga kita sendiri,
dan kita tidak bisa terlepas dari itu.

Sumber: Shortcourse BelajarIslam untuk
Profesional (BISPRO), Rabu, 13 April 2022

Narasumber: Prof. Dr. Amirul Hadi., M.A.

Resume ditulis oleh: Ananda Dhea Virginia,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta

Smiling Islam: Signifikansi
Kajian Sejarah Islam di Era
Kontemporer dengan Soft
Approach

https://www.stfuinjakarta.org/2022/03/18/ramadhan-edu-fun-camp-1443-h-wonderful-ramadhan/
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STF UIN Jakarta menggelar pertemuan kedua dari
serial BISPRO dengan mengusung tema ‘Islam
Wasathiyah: Masa lalu, masa kini, dan masa depan’
yang berlangsung pada hari kamis (14/4/2022) lalu.
Acara yang dihelat secara luring ini, dibawakan oleh
Prof. Dr. Oman Fathurahman, M.hum selakuGuru
besar Filologi UIN Jakarta.

Dengan pertemuan ini diharapkan bisa memberikan
sudut pandang baru kepada profesional
maupunmasyarakat umum mengenai apa itu Islam
Wasathiyah. Islam Wasathiyah itu sendiri
mengajarkan umatnya untukadil, seimbang, tidak
terlaluke kiri dan juga terlaluke kanan.

Disamping itu, STF UIN Jakartasejak awal
konsistenmenggunakan konsep moderasiketika
banyak kelompok yang selalu mengusungkan istilah
deradikalisasi (violence extrimism) atau ada juga
yang menyebut denganistilah counter extrimism.

Sumber: Shortcourse BelajarIslam untuk Profesional
(BISPRO), Kamis 14 April 2022

Narasumber : Prof. Dr. Oman Fathurahman, M.hum
selakuGuru besar Filologi UIN Jakarta.

Penulis : Muhammad Bayu Dewantara

Islam Wasathiyah: Masa
lalu, Masa Kini, dan Masa
Depan

Pada Pertemuan ketiga ini Social Trust Fund
mengangkat tema “Menyelami Lubuk Tasawuf:
Modernisasi dan Spiritualitas” Dalam kesempatan
tersebut STF menghadirkan dua orang Narasumber
yang sangat ekspertis di bidangnya yaitu Prof. Dr.
Kamaruddin Hidayat (Rektor Universitas Islam
Internasional Indonesia (UIII) dan Guru Besar
Filsafat Agama UIN Jakarta) dan Narasumber kedua
yang tidakkalah Hebatnya yaitu Prof. Dr. Rd.
Mulyadhi Kartanegara (Guru Besar Filsafat Islam dan
Tasawuf, UIN Jakarta).

Tasawuf mempunyai peranan penting dan fungsi
yang vital dalam pengembangan hidup manusia
dengan segala amalan yang ada. Tasawuf
merupakan salah satu khazanah intelektual muslim
yang kehadirannya saat ini semakin dirasakan,
tasawuf juga merupakan bidang keilmuan yang
memusatkan perhatian pada pembersihan aspek
kerohanian manusia untuk memberikan perbaikan
akhlak dan spiritualitas.

Begitu banyak pelajaran dan pengetahun yang bisa
kita dapatkan dari penyampaian kedua Narasumber
yang sangat hebat tersebut. Semoga apa yang dapat
kita ambil bisa menjawab berbagai pertanyaan
terkait tasawuf, spiritualitas, dan modernisasi juga
dapat bermanfaat untuk diri kita sendiridan orang
lain sebagaimana harapan Social Trust Fund sebagai
penyelenggara event ini.

Penulis: Siti Nabila Maharani, Fakultas Syariah dan
Hukum

Menyelami Lubuk
Tasawuf: Modernisasi
dan Spiritualitas

https://theconversation.com/id/topics/countering-violent-extremism-62168
https://www.stfuinjakarta.org/2022/03/18/ramadhan-edu-fun-camp-1443-h-wonderful-ramadhan/
https://www.stfuinjakarta.org/2022/03/18/ramadhan-edu-fun-camp-1443-h-wonderful-ramadhan/
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Social Trust Fund UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
melaksanakan Shortcourse “Beajar Islam
untukProfesional” pelaksanaan acara tersebut
dengan tema Mengkontekstualisasikan PraktikAmal
Sosial Nabi dinarasumberi oleh : Fuad Jabali, MA.,
Ph.D. (Dosen Prodi Sejarah dan Peradaban Islam,
Peneliti PPIM UIN Jakarta), melalui Zoom meeting
bersama STF UIN Jakarta pada Rabu, 20 April 2022.

Kegiatan ini merupakan sesi keempat serial Bispro
yang bertujuan untuk memberi insights kepada para
profesional dan masyarakat umum tentang Sejarah
Nabi khususnya mengenai praktikamal
sosialnya. 

Kami juga mengucapkan terimakasih kepada
Bapak/Ibu Narasumber maupun moderator yang
telah mensukseskan program BISPRO kami. Teruslah
berbuat baik dan menorehkan senyumandi wajah
mereka, karena dibalik senyum merekaada
keberkahan kita.

Penulis: Hanni Alicia Islamiya, Jurusan TadrisFisika
FITK, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Mengkontekstualisasikan
Praktik Amal Sosial Nabi

Orang Tua Milenial dan
Parenting Islam di Abad  
Informasi

Pada Kamis, 21 April 2022 yang lalu Social Trust
Fund (STF)UIN Jakarta telah melaksanakan
Shortcourse “Belajar Islam untuk Profesional
(Bispro)” sesi kelima yang berjudul “Orangtua
Milenial dan Parenting Islam di Abad Informasi”.
Kegiatan ini merupakan sesi kelima serial Bispro. 

Tujuan dari sesi kelima ini adalah untuk memberi
insights kepada para profesional dan masyarakat
umum tentang orang tua milenial dan parenting
Islam. Era kemajuan teknologi dan informasi saat ini
merupakan tantangan bagi para orang tua milenial
dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya.
Akibatnya, orangtua generasi pertamaperadaban
millenial ini tentu saja belajar untuk menyelaraskan
pola asuhnya seiring dengan perubahan zaman.

Pada sesi kelima ini mengupas tuntas bagaimana
cara orang tua milenial dapat menerapkan parenting
Islam yang paling tepat bagi anak dan keluarganya di
tengah kemajuan teknologi dan informasi bersama
Muhammad Zuhdi, M.Ed., Ph.D.,Dosen Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan dan Ketua LPM UIN Jakarta.

Penulis: Arya Saputra Ramadani, Manajemen
Pendidikan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

 "Jangan pernah berhenti
belajar, karena hidup tak

pernah berhenti
mengajarkan."

https://www.stfuinjakarta.org/2022/03/18/ramadhan-edu-fun-camp-1443-h-wonderful-ramadhan/
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Ekonomi dan Bisnis Syariah
dalam Bingkai Kebangsaan

Memilah-memilih Dakwah
Amar Makruf Nahi Munkar

"Barang siapa belum
pernah merasakan pahitnya
mencari ilmu walau sesaat,

ia akan menelan hinanya
kebodohan sepanjang

hidupnya."
 - Imam Syafi'i -

Pada hari Jumat, 22 April 2022 telah dilaksanakan
Shortcourse Bispro pertemuan #6 dengan tema
“Ekonomi dan Bisnis Syariah dalam Bingkai
Kebangsaan”. Acara ini berlangsung selama 90 menit
melalui zoom cluoud meetings dengan Prof. Dr. Euis
Amalia, M.Ag sebagai narasumber. Prof. Dr. Euis
Amalia, M.Ag merupakan Ketua Prodi Doktor
Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN
Syari Hidayatullah Jakarta.

Prof. Dr. Euis Amalia, M.Ag menuturkan bahwa saat
ini perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di
Indonesia tidak hanya terjadi pada bank dan lembaga
keuangan. Tetapi juga sudah berkembang ke dalam
dunia industri dan bisnis

Sepert isaat ini Indonesia sedang mengembangkan
industri halal. Dalam konteks global, Indonesia
menempati posisi ke-2 untuk Islamic
finance dan hallal food.Meskipun demikian,
Indonesiabelum mampu bersaingdalam dalam
bidangrekreasi, pariwisata, obat-obatan, fashion dan
aspek bisnis halal lainnya.

Penulis: Een Suhenti, Fakultas Sains dan Teknologi

Pada pembukaan webinar Dr. Moch. Syarif
Hidayatullah, M.Hum selaku pemateri menjelaskan
mengenai kata kunci pertama yaitu mengenai
memilah-memilih, memilah dakwah yang termasuk
kedalam kategori kita, lalu memilihapa yang sudah
kita pilah yang bermanfaat, yang sesuai
dengansituasi kita. Kata kunci kedua yaitu dakwah,
utamanya dalam media sosial. Kata kunci ketiga
merupakan nahi-munkar, bagaimana Al-Qur’an dan
reaksi Hadist terhadap amar makruf nahi munkar.

Menurut pemateri, kita semua boleh dan wajib
berdakwah. Dengan cara yang makruf, ketika
memerintahkan yang baik kita harus memperhatikan
caranya tepat atau tidak. Mendakwahkan kebaikan
dengan cara yang baik karena dakwah yang berhasil
itu ditilik dari caranya, harus secara halus, dengan
diksi yang baik, dan menggunakan intonasi yang
mudah di dengar. Untuk mencegah kemungkaran
dengan tidak membuat kemungkaran, agar membuat
agama-Nya Allah menjadi tinggi dan luhur kita harus
menggunakan cara-cara yang luhur. 

Penulis: Muhammad Rifqi Arafat, Fakultas Dakwah
dan Ilmu Komunikasi
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Fiqih Zakat, Sedekah,
dan Wakaf Kontekstual

Bispro yang mengangkat topik fiqih zakat, sedekah,
dan wakaf kontekstual telah dilaksanakan pada hari
selasa, 26 april 2022 melalui zoom meeting. Kegiatan
ini merupakan pertemuan ke-8 dari 9 rangkaian
BelajarIslam untuk Profesional yang diadakan oleh
STF UIN Jakarta bekerjasama dengan Magister
Sejarah Kebudayaan Islam dan Ikatan Alumni UIN
Jakarta. Pemateri pada pertemuan kali ini adalah
Prof. Asep Saepudin Jahar, MA, Ph.D. selaku Direktur
Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta. Sedangkan topik yang dibahas yaitu fikih
zakat, sedekah, dan wakaf kontekstual.

Pada pembukaan webinar kali ini pemateri
mengangkat beberapa problem isu filantropi islam
diantaranya yaitu Apakah problem zakat menonjol
pada muzaki (kesadaran, persepsi zakat), kitab fiqh
(ajaran), pengelolaan. Bagaimana kecenderungan
pengelolaan zakat, shadaqah dan wakaf saat ini.
Apakah ZISWAF berupa ibadah atau muamalahsocial
dalam (socialsecurity system) jaminan social
masyarakat; dimana letak unsur ibadahnya.Dan
bagaimana dinamikapengelolaan ZISWAF saat ini.

Sebagai penutup pemateri memberikan closing
steatment yaitu “Zakat, sedekah, dan wakaf adalah
bagian dari kepedulian, oleh karena itu mari kita
peduli dan menyalurkan zakat kepada lembaga
terpercaya salah satunya STF UIN Jakarta”.

Penulis: Yulis Suharti – Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan

Charity, Filantropi,
Filantropreneurs

Belajar Islam Untuk Profesional pada pertemuan
terakhir ini alhamdulillah telah sukses
diselenggarakan dengan tema yang sangat luar biasa,
yakni “Charity, Filantropi, Filantropreneurs”.
Diinisiasikannya tema ini karena urgensi di baliknya
adalah ingin mengupas tuntas mengenai kegiatan
charity, filantropi, dan filantropreneurs baik di
Indonesia secara khusus maupun di dunia secara
umum.

Harapan melalui shortcourse yang diinisiasi oleh
Social Trust Fund (STF) UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta ini, dapat menjadi stimulus bagi filantropi
Islam agar lebih kuat berpijak dalam ajaran dan
norma Islam, juga dalam praktik dan tata kelolanya.
Tipologi kedermawanan di Indonesia yang lebih
banyak tradisional, individual, dan community
foundation dapat diselaraskan dengan perubahan
zaman. Tiap komunitas yang memiliki distingsi dan
keunikan praktik derma, temasuk “mau kemana
praktik filantropi akan dibawa?”, dapat segera
menemukan jawabannya. Diharapkan, filantropisasi
perlu dikuatkan kelembagaannya, tapi bukan
keterlibatan civil society dan juga pihak
bisnis/wirausaha. Selain itu, filantropi dan
sociopreneurship (termasuk filantropreneurship) bisa
mendorongfilantropi ke arah kelembagaan yang kuat.
Terakhir, tradisi fiantropi Islam yang kuat dari
sisi normal dan ajaran kelembagaan, perlu digerakkan
untuk lebih memberi solusi pada problem masyarakat
dan agama, untuk kebajikan serta kemashlahatan.

Penulis: Bela Febry Ayu, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan.
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STF UIN Jakarta salurkan program Ramadhan 1443 H/
2022 H pada hari Rabu 27 April 2022. Penyaluran ini
dihadiri oleh Ibu Prof. Amelia Fauzia, MA., Ph.D. selaku
Direktur STF, Ketua RT 01, Ketua RW 03, Ketua DKM
Musholla An-Nur beserta masyarakat dhuafa dan anak-
anak yatim di Rumah Wakaf WirausahaCercondeso, Desa
Cidokom, Gunung Sindur, Jawa Barat.

Penyaluran dimulai dengan sambutan dari Ibu Prof.
Amelia Fauzia,MA., Ph.D. selaku Direktur STF yang
sekaligus melaporkan kepada pemerintah setempat
terkait kondisi Rumah Wakaf Wirausaha dan rencana ke
depan dalam rangka membangun Musholla Serba Guna
pada bulan Juli mendatang oleh para volunteer CAUKIN
yang berasal dari negara Inggris dan Kanada.

Pak Suwadih selaku Ketua RW 03 menyambut baik dalam
sambutannya terkait rencana pengembangan Rumah
Wakaf Wirausaha dan berharap semogake depan
memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di Desa
Cidokom. 

Hal itu juga dirasakan oleh masyarakat dhuafa dan yatim
dengan suka cita mengucap syukur berterima kasih dan
memanjatkan doa agar senantiasa memberikan
keberkahan.STF UIN Jakarta juga menyampaikan
terimakasih kepada para donatur baik individu dan
perusahaan seperti Bank BTN Cabang Ciputat dan Bank
Mandiri Ruko Juanda yang telah memberikan infak
sedekahnya di bulan Ramadhan ini.

STF UIN Jakarta 
Salurkan Program Ramadhan 1443



Punya perabotan yang udah tidak terpakai? Bingung cara
membuangnya? Tenang, karena STF UIN Jakarta memberikan
wadah untuk mereka yang ingin mendonasikan barang bekas
namun layak untuk disalurkan bagi Rumah Wakaf Wirausaha
Cercondeso.

Selain bermanfaat bagi orang banyak, kamu berkesempatan
mendapatkan pahala yang selalu mengalir. Untuk barang-
barang donasi bisa berupa kursi,   meja, lemari, rak, kasur,
tikar, karpet, kipas angin, AC, kompor gas, dan lain sebagainya.
Untuk konfirmasi donasi bisa melalui
https://wa.me/6285710339445 
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Pekan Sedekah Barang
Berkualitas

Alhamdulillah Fidyah 1443 H
telah disalurkan

Alhamdulillah Fidyah 1443 H telah disalurkan kepada mereka
yang membutuhkan.
Selasa, 12 April 2022, STF UINJakarta bersama para volunteer
menyalurkan fidyah dari para donatur STF.
Paket makanan dan takjil besertamie instan dan beras
didistribusikan kepada warga dhuafa sekitarUIN Jakarta di
antaranya kawasan Kampung Pemulung,Cireundeu, Pondok
Cabe dan Legoso. Meski di tengah gerimis, penyaluran berjalan
lancar. Warga dhuafa menerima dengan suka cita seraya
mengucapkan terima kasih dan memanjatkan doa agar
keberkahan senantiasa menyertai kita semua.

Kemeriahan Ramadhan Edu
Fun Camp 1443 H
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Ramadhan Edu Fun Camp bertemakan Wonderful
Ramadhan merupakan suatu acara pesantren kilat yang
dikemas menarik sehingga belasan anak-anak usia sekolah
dasar tertarik untuk ikutan. Mereka yang sebelumnya tidak
saling kenal menjadi sangat akrab saat mengikuti acara ini.

Semoga kegiatan ini bisa memberikan semangat nilai-nilai
kemanusiaan yang inklusif dan syarat akan kegembiraan
dalam berbagi.

Dr. TB. H. Ace Hasan Syadzily,
M.Si Salurkan Zakat Fitrah
dan Zakat Maal melalui STF
UIN Jakarta

Social Trust Fund UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerima
penyerahan Zakat Fitrah dan Zakat Maal dari Dr. TB. H. Ace
Hasan Syadzily, M.Si di Kantor STF UIN Jakarta pada Kamis, 28
April 2022 Dr. TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si menunaikan
Zakat Fitrah untuk dirinya dan keluarga serta Zakat Maal yang
ditunaikan sejumlah Rp. 10 Juta. Penerimaan zakat ini
langsung diberikan oleh Dr. TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si
kepada STF UIN Jakarta.

“Hari ini saya menunaikan ZakatFitrah dan Zakat Maal
melaluiSTF UIN Jakarta. Saya setiaptahun menunaikan zakat di
STF UIN Jakarta karena STF adalah lembaga zakat kampus
yang selalu memberikan manfaat untuk pendidikan mahasiswa
yang membutuhkan di lingkungan UIN Jakarta. Jadi saya
menunaikan Zakat Maal disini agar bisa disalurkan STF untuk
pendidikan mahasiswa UIN Jakarta melaluibeasiswa”, ujar Dr.
TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si yang selaku Wakil Ketua
Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua UmumIkatan Alumni UIN
Jakarta (IKALUIN Jakarta).

 

Serah terima ini didampingi oleh Prof. Dr. Amany Lubis,
MA selaku Rektor UIN Jakarta. Prof. Amany
menambahkan bahwa berwakaf akan terasa aman dan
akan dijaga, tidak hilang dan kita dapatdikembangkan.

“Kita juga ada wakaf di Rumah Wakaf Wirausaha
CERCONDESO (Center for Rural Community
Development and Social Entrepreneurship). Kita akan
membangun MushollaSerbaguna. Nanti yang akan
membangunnya adalah volunteer internasional yang
berasal dari UK dan Kanada. Volunteer yang akan
datang sebanyak 30 orang.” ujar, Prof. Amelia Fauzia,
MA., Ph.D. selaku Direktur STF UIN Jakarta

STF Turut Hadir dalam
Training of Management
for Development
Professionals

Bisa turut hadir dalam acara Training of Management
for Development Professionals yang diadakan oleh
Southeast Asia Humanitarian Commitedan Dompet
Dhuafaitu sangat menyenangkan sekali.

Kita bisa banyak belajar tentang PMD Pro 1 yang
dipandu oleh Mr. Khalid Al Walid dari Philandure,
semoga ini bisa menjadi ikhtiar kita bersama dalam
mengelola managemen Social Trust Fund UIN Jakarta
menjadilebih baik sehinggabisa memberikan
manfaatdan maslahat kepada banyak orang. Minggu-
Senin, 15-16 Mei 2022.
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Social Trust Fund (STF) UIN Jakarta and The Master
Program in Islamic History and Culture(MSKI) FAH UIN
Jakarta invited you to join in“International Seminarand
Book Launch:Towards Action: Islamic Philanthropy for
Social Justice in Indonesia”

The seminar will explore this topic based on a newly
published book with the same title: “Towards Action:
Islamic Philanthropy for Social Justice in Indonesia.” This
book draws from the case of Indonesia, the largest Muslim
country in the world with a long history of Islamic charities.
It discusses the development of Islamic philanthropy in
Indonesia from the perspective of Social Justice
Philanthropy. It queries the extent Social Justice
Philanthropy has been practiced by Indonesian
Muslimcommunities and investigates its challenges and its
driving factors.

International Seminar
and Book Launch:
Towards Action: Islamic
Philanthropy for Social
Justice in Indonesia

Trust Publishing
Meluncurkan Buku
Towards Action: Islami
Philanthropy for Social
Justice in Indonesia
Ciputat, 31 Mei 2022 – STF UIN Jakarta menggelar
Seminar Internasional dengan judul Towards Action:
Islamic Philanthropy for Social Justice in Indonesia.
Seminar Internasional ini diinisiasi oleh STF UIN Jakarta
yang berkolaborasi dengan Program Studi Magister
Sejarah dan Kebudayaan Islam (MSKI) Fakultas Adab
dan Humaniora UIN Jakarta dan BAZNAS RI. Acara
seminar digelar secara hybrid (online dan offline) dan
mengundang berbagai peserta terutama dari lembaga
filantropi.

Seminar sekaligus peluncuran buku ini dibuka oleh Sri
Hidayati, M.Ed selaku Direktur ProgramSTF UIN Jakarta.
Kemudian dilanjutkan dengan presentasi isi buku dari
Amelia Fauzia, Direktur STF UIN Jakarta sekaligus salah
satu penulis buku. Beberapa narasumber yang ahli di
bidang filantropi Islam pun memberikan presentasinya.
Ada Kaja Borchgrevink dari Peace Research Institute
Oslo, Norwegia dan M. Arifin Purwakananta dari Baznas
Republik Indonesia yang memberi komentar terhadap
buku ini. Sementara itu, kegiatan ini akan dimoderatori
oleh Dr. Rafiuddin Palinrungi, Senior Consultant for
Partnership and Economic Development of STF
UINJakarta.

Dalam rilis buku, Prof. Amelia Fauzia, MA., Ph.D. selaku
penulis memaparkan bahwa buku ini merupakan
terjemahan atas penelitian STF UIN Jakarta yang
dilakukan dalam lima tahun terakhir yang dipimpin
dirinya, mencobamenjelaskan bagaimana
praktikfilantropi Islam yang berkeadilan sosial di
Indonesia, terutama pasca Reformasi.

“Praktik filantropi Islam berkeadilan sosialmenunjukkan
potensi penguatansetiap tahunnya. Semua ini bisa
terwujud karena ada dorongan dari faktor internal
maupun eksternal,” jelas Prof. Amelia Fauzia,MA., Ph.D.

"Buku adalah jendela ilmu
yang akan membuka
cakrawala kehidupan

manusia."



News Letter Trust STF UIN Jakarta Edisi Juli - Desember
2021 merupakan kumpulan berita, perjalanan, dan
kegiatan yang diadakan oleh STF UIN Jakarta pada bulan
Juli hingga Desember 2021. News Latternya bisa kamu
klik link di bawah ini :

https://drive.google.com/file/d/1rxijDFbxF9ENM7RSIZuT
kQQxOUSgVXF6/view?usp=sharing

NEWSLETTER TRUST – 
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Alhamdulillah, STF UIN Jakarta kembali mengucapkan
selamatdan sukses untuk para wisudawan/i UIN Jakarta
pada Wisuda ke-124 (Sabtu, 4 Juni 2022) khususnya
teruntuk wisudawan/i penerima beasiswa STF UIN Jakarta.
Di antaranya ada:
Albi Aliyuddin, S. Sos. Prodi Manajemen Dakwah FIDIKOM,
Penerima Beasiswa Prestasi STF yang berhasil menjadi
wisudawan terbaik non akademik serta memperoleh IPK
tertinggi. Saat ini Ia juga menjadipenerima beasiswa UICCI
di Turki.

Luthfia Nur Qomariyah, S.Pd. Prodi Pendidikan Biologi
FITK, PenerimaBeasiswa Orang Tua Asuh yang telah
menyelesaikan studi sarjananya dengan banyak
pengalaman berharga selama menjadi mahasiswi serta
penerima beasiswaOTA.

Arya Saputra Ramadhani, S.Pd. Prodi Manajemen
Pendidikan FITK, Penerima Beasiswa Professor
HusniRahim yang telahlulus sarjana dengan waktu3,8
tahun!!

Ketiganya sangat bersyukur menjadi bagian dari keluarga
STF. Mereka juga mengucapkan terima kasih banyak
kepada STF beserta para donatur atas kebaikan yang
diberikannya. Harapan mereka semoga STF dapat
senantiasa menebar kebaikan dan memberikan
kebermanfaatan yang lebih luas lagi.

Alhamdulillah, STF UIN
Jakarta kembali
mengucapkan selamat
dan sukses untuk para
wisudawan/i UIN Jakarta

News Letter Trust STF UIN Jakarta Edisi Januari - Maret
2022 merupakan kumpulan berita mengenai ragam
beasiswa yang STF keluarkan dan kegiatan yang
diadakan oleh STF UIN Jakarta pada bulan Januari
hingga Maret 2022. News Latternya bisa kamu klik link di
bawah ini :

https://drive.google.com/file/d/1npahRuMTa20F756O6x
9TCml997gbaPYD/view\

NEWSLETTER TRUST – 
Edisi Januari-Maret 2022



Dalam kesempatan itu, Ikhlasul Amalludin sebagai salah
satu penerima beasiswa juga mengungkapkan rasa terima
kasihnya kepada beliau. 

Tidak hanya sambutan yang hangat dari Prof. Nabilah,
beliau juga menceritakan bagaimana perjalanan
hidupnyahingga sampai ke Indonesia. Motivasinya untuk
terus belajar di manapun dan kapanpun menjadisebuah
semangat baru bagi kita semua sebagaigenerasi penerus
bangsa ini.

Siapa nih pencinta buku disini? Pas banget nih! Ada kabar
gembira @charitystorestf mengadakan bazar buku beli 2
gratis 1.

 Catat waktu dan lokasinya yaa
13 Juni-28Juli 2022, Senin, Rabu & Kamis
Stand Charity Store Kampus 1 UIN Jakarta (Samping Bak
Mandiri) 10.00-15.00 WIB

Dengan membelibuku kamu sudah ikut berdonasi untuk
beasiswa pendidikan anak negeri lhoo. Yuk Serbuu,
jangan lupa ajak teman, kerabat terdekat dan tag teman-
temanmu agar kamu tidak datang sendirian, selamat
berbelanja
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Pertemuan Perdana Para
Penerima Professor
Nabilah Lubis Scholarship
(PNLS) dengan Prof.
Nabilah Lubis

Rabu, 15 Juni 2022 di kediaman Prof. Nabilah Lubis,
pertemuan antarapenerima Prof. Nabilah
LubisScholarship (PNLS) dengan Prof. Nabilah. Dari
delapan penerima beasiswa, dua diantaranya adalah
mahasiswa magister prodi Bahasa dan Sastra Arab
Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) UIN Syarif
hidayatullah Jakarta. Pertemuan sore hari itu dihadiri juga
oleh 3 pengurus dari Social Trust Fund (STF) UIN Jakarta.

Prof. Nabilah Lubis mengatakan sangat gembira dengan
inisiatif STF yang mendatangkan para penerima beasiswa
yang terus semangat untuk mempelajari Bahasa Arab.
Harapannya agar para penerima beasiswamenjadi pionir
bagi mahasiswa lain untuk terus menghidupkan Bahasa
Arab, pungkasnya. 

STF UIN Jakarta Menerima
Kunjungan Studi Banding
dari UPZ UIN Sunan Ampel 
Surabaya (UINSA)

Kamis, 16 Juni 2022, Social Trust Fund UIN Jakarta
menerima kunjungan dari UPZ UIN Sunan Ampel
Surabaya(UINSA) di KantorSTF yang berlokasi di Kampus
1 UIN Jakarta. Studi Banding ke Social Trust Fund UIN
Jakarta ini berkaitan dengan pengelolaan program serta
belajar dan mencari pengalaman dalam pengelolaan
lembaga zakat, infaq, sedekah, wakaf di lingkungan
perguruan tinggi.

Kedatangan rombongan dari UPZ UINSA yang berjumlah
3 orang di antaranya yaitu Dr. Muktafi, M.Ag. selaku
Ketua, Hasan Mahfudz, M.H.I. selaku Sekretaris dan Siti
Nur Azizah, SE selaku Staff disambut baik oleh Prof.
Amelia Fauzia selaku Direktur STF UIN Jakarta dan Sri
Hidayati, M.Ed selakuDirektur Program STF. Kegiatan
diawalidengan sambutan oleh Prof. AmeliaFauzia.
“Potensi lembaga filantropi islam di perguruan tinggiini
sangat besar,ada baiknya tidak hanya sebagaiunit yang
tidak hanya mengumpulkan tapi bisa juga menyalurkan.”
jelas,Prof Amelia. 

Acara dilanjutkan dengandiskusi antara pihak STF
bersamaProf. Amelia Fauziadengan pihak UPZ UINSA,
terkait pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf di
lingkungan perguruan tinggi secara lebih detail.

https://www.stfuinjakarta.org/2022/03/07/selamat-muthiah-afifah-meraih-penghargaan-sebagai-duta-pendidikan-banten-2022/
https://www.stfuinjakarta.org/2022/03/07/selamat-muthiah-afifah-meraih-penghargaan-sebagai-duta-pendidikan-banten-2022/
https://www.stfuinjakarta.org/2022/03/07/selamat-muthiah-afifah-meraih-penghargaan-sebagai-duta-pendidikan-banten-2022/
https://www.stfuinjakarta.org/2022/03/07/selamat-muthiah-afifah-meraih-penghargaan-sebagai-duta-pendidikan-banten-2022/
https://www.stfuinjakarta.org/2022/03/07/selamat-muthiah-afifah-meraih-penghargaan-sebagai-duta-pendidikan-banten-2022/


Yakin deh banyak dari kamu yang penasaran
bagaimana sih kehidupan mahasiswa di Korea. Atau
ada juga nih yang udah punya impian untuk lanjutstudi
di Korea sana.

Acara ini cocok untuk kamu para siswa SMA atau
Mahasiswa yang punya rencana melanjutkan studi ke
luar negeri, karena para pembicara datang langsung
dari Korea untuk share pengalamannya bersama kamu.
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Daily Life Mahasiswa di
Korea

Beyond The Classrooms:
Daily Life Mahasiswa di
Korea Sukses Digelar

STF News – STF UIN Jakarta mengadakan seminar
Daily Life Mahasiswa di Korea Aula, di Aula Madya
Lantai 2 Kampus 1 UIN Jakarta pada hari Rabu 29 Juni
2022. Acara diawali dengan sambutandan sekaligus
dibuka oleh Prof.Dr. Amelia Fauzia, MA selaku Direktur
Social Trust Fund (STF) UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta. 

Prof. Amelia mengapresiasi kedatangan para
narasumber yang akan membagikan pengalaman studi
merekadi Korea dan kehadiran para peserta yang
antusias serta memiliki motivasitinggi untuk mengikuti
acara ini.

Setelah dibuka, pemaparan materi dari narasumber
yang merupakan mahasiswadi Pukyong
NationalUniversity, Busan, Korea Selatan di antaranya
Rumina Ibronova mahasiswa jurusan Studies Area,
Aigul Temertassova mahasiswa jurusan
KoreanLiterature, Anzhela Li mahasiswa jurusanTrade
and Logistics, Elkana Maruf mahasiswa jurusan
Computer Engineering. Mereka menyampaikan seputar
beasiswa, tips & trik kuliah di Korea serta membahas
culture akademik maupun non akademik di Korea.

Acara berlangsung secara meriah dan menarik, banyak
pertukaran pemikiran yang dilakukan oleh peserta
maupun pemateri dalam sesi diskusi. Acara ini tentu
diharapkan dapat memotivasi anak muda di Indonesia
untuk berkuliah di luar negeri terutama Korea Selatan
sebagai negara yang memiliki sistem pendidikan
terbaik. STF UIN Jakarta juga mengucapkan terima
kasih kepada UKM Flat UIN Jakarta yang telah
menjadipartner dalam mensukseskan acara ini.

Penulis: Dyvia Mutiara Wulandari dan Muhammad Bayu
Dewantara.
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https://www.stfuinjakarta.org/2022/03/07/selamat-muthiah-afifah-meraih-penghargaan-sebagai-duta-pendidikan-banten-2022/
https://www.stfuinjakarta.org/2022/03/07/selamat-muthiah-afifah-meraih-penghargaan-sebagai-duta-pendidikan-banten-2022/
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STF UIN Jakarta Menggelar Pelatihan Basic
TOEFL untuk Para Penerima Beasiswa dan

Volunteer STF

STF News – Social Trust Fund (STF) UIN Jakarta sukses menggelar TOEFL Training (Pelatihan Tes TOEFL) untuk
penerima beasiswa dan volunteer di Aula Madya Kampus 1 UIN Jakarta, Sabtu (25/06/2022). Pelatihan TOEFL
ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para mahasiswa agar mempunyai daya saing berbahasa terutama
Bahasa Inggris sebagai Bahasa Internasional.

Selain itu, karena pentingnya memiliki skor TOEFL yang bagus sebagai salah satu syarat untuk daftar sidang
skripsi/tesis dan kebutuhan pentinglainnya, hal ini menjadi alasan kuat bagi STF UIN Jakarta untukkembali
mengadakannya.

Salah satu mahasiswa penerima beasiswa, Ananda Dhea Virginia merasa senang dan beruntung karena dapat
mengikuti pelatihan TOEFL yang diagendakan STF UIN Jakarta. Nanda mengaku kegiatanini sangat bermanfaat
karena dapat menyerapbanyak pengalaman baru dalam berbahasaInggris.

Hal serupa juga diungkapkan oleh peserta lainnya yaitu Yussaidin, ia mengaku senang STF UIN Jakarta
mengadakan pelatihan ini secara gratis. Ia juga berharap STF UIN Jakarta lebih sering mengadakan pelatihan
seperti ini. karena banyak orangdi luar sana yang kesusahandalam membayar pelatihan.

Penulis: MuhammadBayu Dewantara, Mahasiswa KKN in Campus
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LAPORAN PENGHIMPUNAN ZISWAF  
PERIODE APRIL-JUNI 2022 

April 2022
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Mei 2022
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Juni 2022
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