PROGRAM BEASISWA
KEPEMIMPINAN
TELADAN DARI
TANOTO FOUNDATION

Setiap individu harus memiliki kesempatan
untuk mewujudkan potensinya secara penuh.
- Sukanto Tanoto & Tinah Bingei Tanoto -

TRANSFORMASI EDUKASI UNTUK
ME LAHIRKAN PEMIMPIN MASA DEPAN
Program TELADAN merupakan salah satu
inisiatif Tanoto Foundation dalam
membangun generasi unggul dan pemimpin
masa depan yang tangguh untuk
berkontribusi membawa dampak positif
untuk Indonesia. Dalam program ini, Tanoto
Foundation memberikan dukungan
pengembangan kepemimpinan berjenjang
dan terstruktur, kesempatan pengembangan
diri hingga tingkat global, pengabdian
masyarakat, berbagai sarana kolaborasi dan
jejaring, disertai dengan dukungan biaya
kuliah dan tunjangan biaya hidup.
Sasaran program TELADAN adalah
mahasiswa semester pertama dari 9
perguruan tinggi mitra Tanoto Foundation.
Mahasiswa semester pertama yang memiliki
prestasi di berbagai bidang, pengalaman
organisasi, serta menunjukkan potensi
kepemimpinan yang berintegritas disarankan
mendaftarkan diri pada program TELADAN.

PERGURUAN TINGGI
MITRA TANOTO
FOUNDATION
Program TELADAN menjalin
kemitraan dengan sembilan
perguruan tinggi berikut:

Universitas
Andalas

Universitas
Brawijaya

Universitas
Gadjah Mada

Universitas
Indonesia

Universitas
Sumatera Utara

Universitas
Diponegoro

Institut Pertanian
Bogor

Universitas
Riau

Institut
Teknologi Bandung

PROSES SELEKSI

1

SELEKSI DOKUMEN

2

ASESMEN

Tanoto Foundation
memeriksa kelengkapan
administrasi dan dokumen.

Pelamar yang lolos seleksi
tahap pertama akan
mengikuti serangkaian
asesmen mencakup
asesmen intelegensi,
kemampuan memberikan
solusi, mengatasi konflik,
mengambil keputusan, dan
potensi kepemimpinan.

3

WAWANCARA

Interaksi langsung Tanoto
Foundation dengan kandidat
program TELADAN untuk
lebih jauh mengenal karakter
kandidat.

PERSYARATAN
PENDAFTARAN
1 Warga Negara Indonesia (WNI).
2 Terdaftar sebagai mahasiswa reguler semester pertama
di salah satu perguruan tinggi mitra program TELADAN.
3 Memiliki prestasi akademik yang baik (minimum nilai
rata-rata rapor Kelas XII SMA/SMK/MA adalah 8 dari
skala 10).
4 Memiliki prestasi non-akademik, pengalaman organisasi
kesiswaan, komunitas sosial, atau terkait lainnya.
5 Menunjukkan potensi kepemimpinan yang kuat serta
berkomitmen untuk berkontribusi pada masyarakat
dan pembangunan bangsa.
6 Mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, kemampuan berbahasa Inggris dan
bahasa lainnya akan menjadi nilai tambah.
7 Sedang tidak menerima beasiswa atau mengikuti
program dukungan finansial dari pemerintah maupun
lembaga lainnya, dan bersedia tidak menerima
beasiswa atau program finansial lainnya ataupun
program pengembangan kepemimpinan sejenis
apabila terpilih dalam program TELADAN.
8 Mendaftarkan diri secara online pada website
Tanoto Foundation.

PERIODE PENDAFTARAN:
17 AGUSTUS - 30 SEPTEMBER 2021

4 TANOTO STUDENT RESEARCH AWARD

MANFAAT BAGI
TANOTO SCHOLARS

(TSRA)
hibah tahunan berupa dukungan dana
penelitian/riset di mitra perguruan tinggi
Tanoto Foundation dan terbuka untuk setiap
mahasiswa di perguruan tinggi mitra tersebut.

DUKUNGAN PENGEMBANGAN
KEPEMIMPINAN
Tanoto Scholars akan bersama-sama
mengembangkan pengetahuan dan kemampuan
kepemimpinan yang dirancang secara terstruktur
dan berkelanjutan dalam tahapan kurikulum
program TELADAN.
Tahapan pengembangan program TELADAN:
Lead Self

Semester 2-4

Lead
Others

Semester 5-7

Professional
Preparation
Semester 2-4

Alumni
Engagement
& Development

DUKUNGAN BIAYA KULIAH DAN TUNJANGAN
HIDUP
Tanoto Scholars akan mendapatkan biaya kuliah
yang dibayarkan secara penuh dan langsung
kepada perguruan tinggi mitra Tanoto
Foundation, serta tunjangan biaya hidup bulanan
yang dibayarkan langsung kepada Tanoto
Scholars, sejak perjanjian ditandatangani hingga
semester 8.

5 INTERNSHIP
kesempatan bagi Tanoto Scholars untuk
mendapatkan pengalaman magang di Tanoto
Foundation, kelompok perusahaan Royal
Golden Eagle (RGE), ataupun mitra industri
lainnya.

6 SPONSORSHIP
kesempatan bagi Tanoto Scholars untuk
mendapatkan dukungan finansial tambahan untuk
mengikuti kompetisi, konferensi, maupun aktivitas
pengembangan diri lainnya.

7 GLOBAL EXPERIENCES PROGRAM
kesempatan bagi para Tanoto Scholars yang
berprestasi untuk mendapatkan pengalaman
global dan membangun jejaring internasional
melalui program jangka pendek di luar negeri,
seperti summer course, exchange program, atau
lainnya.

DUKUNGAN LINGKARAN PENGEMBANGAN
TELADAN

1

TANOTO SCHOLARS ASSOCIATION (TSA)
hadir di setiap perguruan tinggi mitra
Tanoto Foundation sebagai wadah/komunitas
untuk semua Tanoto Scholars bertemu dan
berinteraksi sebagai satu keluarga baru.

2 PAY IT FORWARD INITIATIVE
salah satu kegiatan yang dilakukan oleh TSA
untuk memberikan dampak positif secara
langsung dan terus-menerus kepada
komunitas/masyarakat di sekitar tempat.

3 TANOTO SCHOLARS GATHERING (TSG)
aktivitas tahunan yang mempertemukan
seluruh Tanoto Scholars untuk melakukan
kegiatan bersama.

JARINGAN ALUMNI DI INDONESIA DAN DUNIA
Setelah lulus, Tanoto Scholars akan bergabung
bersama dengan jaringan alumni program
TELADAN yang tersebar di berbagai daerah di
Indonesia dan di belahan dunia lainnya. Dalam
jaringan alumni, selain terkoneksi untuk saling
menginspirasi satu sama lain, juga ada kegiatan
pengembangan profesional atau peningkatan
kapasitas seiring kebutuhan perkembangan
dunia.

Tanoto Foundation adalah organisasi ﬁlantropi yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah
Bingei Tanoto atas keyakinan bahwa setiap orang harus mendapatkan kesempatan untuk
merealisasikan potensinya secara penuh. Tanoto Foundation memulai kegiatannya pada 1981,
saat Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto membangun Taman Kanak-kanak dan Sekolah
Dasar di Besitang, Sumatera Utara.
Visi Tanoto Foundation adalah melalui pendidikan berkualitas mempercepat kesetaraan
peluang. Untuk mencapai visi tersebut, kami mengembangkan potensi individu dan
memperbaiki taraf hidup melalui pendidikan berkualitas dari usia dini sampai usia berkarya.
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