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Setiap individu harus memiliki 
kesempatan untuk mewujudkan 
potensinya secara penuh. 
Sukanto Tanoto & Tinah Bingei Tanoto 
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TRANSFORMASI EDUKASI UNTUK 
MELAHIRKAN 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 

bagi 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. 

 

 
Manfaat Bagi Tanoto Scholars 

   Dukungan Pengembangan Kepemimpinan 

Tanoto Scholars akan bersama-sama mengembangkan pengetahuan dan 

kemampuan kepemimpinan yang dirancang secara terstruktur dan berkelanjutan 

dalam tahapan kurikulum program TELADAN sebagai berikut: 
 

   Dukungan Lingkaran Pengembangan TELADAN 

1.   Tanoto Scholars Association (TSA) 2.   Tanoto Student Research Award (TSRA) 

hadir di setiap perguruan tinggi mitra 

Tanoto Foundation sebagai wadah/ 

komunitas untuk semua Tanoto 

Scholars bertemu dan berinteraksi 

sebagai satu keluarga baru. 

Hibah tahunan berupa dukungan dana 

penelitian/riset di mitra perguruan 

tinggi Tanoto Foundation dan terbuka 

untuk setiap mahasiswa di perguruan 

tinggi mitra tersebut. 
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Global Experiences 

Program 
Scholar-Jejaring Internasional 

Tanoto Scholars 

Gathering (TSG) 
Scholar-dari 

Universitas Berbeda 

 
 

Sponsorship 
Scholar-Jejaring Nasional & 

Internasional 

 

 
 
 

Internship 
Scholar-Dunia Profesional 

3. Pay It Forward Initiative 

salah satu kegiatan yang dilakukan 
oleh TSA untuk memberikan 
dampak positif secara langsung dan 
terus-menerus kepada komunitas/ 
masyarakat di sekitarnya. 

4. Tanoto Scholars Gathering (TSG) 

aktivitas tahunan yang 
mempertemukan seluruh Tanoto 
Scholars untuk melakukan kegiatan 
bersama. 

5. Sponsorship 

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

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. 

6. Internship 

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

   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 kerja. 



Perguruan Tinggi Mitra 

Tanoto Foundation 

Program TELADAN menjalin kemitraan 
dengan sembilan perguruan tinggi berikut: 

 

 
 

IPB University Institut Teknologi Bandung 

 

 

 
 

Universitas Andalas Universitas Brawijaya 

 

 

 
 

Universitas Diponegoro Universitas Gadjah Mada 

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 dan 
prestasi non-akademik yang baik, serta 
pengalaman organisasi kesiswaan, 
komunitas sosial, atau terkait lainnya. 

4. Menunjukkan potensi kepemimpinan 
yang kuat serta berkomitmen untuk 
berkontribusi pada masyarakat dan 
pembangunan bangsa. 

5. Mampu berkomunikasi menggunakan 
Bahasa Indonesia dengan baik. 
Kemampuan berbahasa Inggris dan 
bahasa lainnya akan menjadi nilai tambah. 

6. Sedang tidak menerima beasiswa atau 
mengikuti program dukungan finansial 
dari pemerintah maupun lembaga lainnya, 
dan bersedia tidak menerima beasiswa 
atau program finansial lainnya ataupun 

Universitas Indonesia Universitas Riau program pengembangan kepemimpinan 
sejenis apabila terpilih dalam program 
TELADAN. 

7. Mendaftarkan diri di website Tanoto 

Universitas Sumatera Utara 
Foundation. 

 

Proses Seleksi 

1. Seleksi Dokumen 2. 
Tanoto Foundation 
memeriksa kelengkapan 
dokumen pendaftaran. 

 
Asesmen 
Pelamar yang lolos 
seleksi mengikuti 
asesmen intelegensi, 
potensi kepemimpinan, 
dan lainnya. 

 
3. Wawancara 

Wawancara tahap 
akhir untuk lebih jauh 
mengenal karakter 
kandidat. 

Periode Pendaftaran: 15 Juli - 31 Agustus 2022 
Link Pendaftaran: bit.ly/TELADAN-2023 

 
 

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. 

 

Jl. MH Thamrin No. 31, Jakarta 10230 +62 21 392 3189 info@tanotofoundation.org 
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