
Untuk segera disiarkan 

Tanoto Foundation Mendukung Pengembangan Pemimpin Masa Depan 

Indonesia 

 

Riau, 16 Agustus 2016 – Data Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 

2015 menyebutkan bahwa angka partisipasi kasar untuk jenjang pendidikan tinggi adalah 34%. 

Artinya masih ada 66% atau sekitar 15 juta penduduk usia 19-23 di Indonesia yang belum 

merasakan bangku kuliah. Perbaikan akses terhadap pendidikan tinggi merupakan prioritas 

nasional.  Untuk itu Tanoto Foundation memberikan beasiswa yang memungkinkan pemuda-

pemudi Indonesia yang berprestasi dan memiliki jiwa kepemimpinan melanjutkan pendidian di 

perguruan tinggi.  

Tanoto Foundation didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto untuk mendukung 

upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Dalam melakukan hal tersebut, strategi Tanoto 

Foundation terfokus dalam tiga bidang yaitu pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan 

peningkatan kualitas hidup. Di bidang pendidikan, selain memberikan beasiswa yang telah 

menjangkau lebih dari 6.400 pelajar dan mahasiswa di Indonesia, Tanoto Foundation juga 

meningkatkan kualitas pendidikan melalui program Pelita Pendidikan yang telah dirasakan 

manfaatnya oleh lebih dari 340 sekolah dasar dan sekolah menengah di Sumatera Utara, Riau, 

dan Jambi.  

Hingga saat ini, penerima beasiswa Tanoto Foundation tesebar di 35 perguruan tinggi di 

Indonesia. Seleksi penerima beasiswa Tanoto Foundation dilakukan secara ketat dan kompetitif. 

Yang terpilih menjadi penerima beasiswa Tanoto Foundation adalah mereka yang memiliki 

prestasi akademik tinggi, berpotensi menjadi pemimpin Indonesia di masa datang, dan berasal 

dari keluarga yang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan. Selain mendapatkan 

dukungan keuangan dan uang saku, penerima beasiswa Tanoto Foundation juga mendapatkan  

konseling serta pelatihan peningkatakn kemampuan soft skills. Mereka juga mengikuti berbagai 

kegiatan pembekalan seperti Tanoto Scholars Gathering yang dilaksanakan setiap tahun.  

Untuk tahun ini, Tanoto Scholars Gathering 2016 berlangsung pada 16 – 20 Agustus 2016 dan 

merupakan yang terbesar dalam penyelenggaraannya sejak 2010. Sebanyak 300 penerima 

beasiswa Tanoto Foundation atau Tanoto Scholars dari 32 perguruan tinggi di seluruh Indonesia 



berkumpul di Pangkalan Kerinci, Riau untuk mengikuti berbagai kegiatan seperti inspirational 

talk dari berbagai tokoh nasional, berbagai outbound games untuk pembelajaran kerjasama tim 

dan meningkatkan kemampuan dalam memimpin, serta kunjungan ke mitra korporasi Tanoto 

Foundation yang tergabung dalam Royal Golden Eagle (RGE) Group untuk melihat langsung 

praktik-praktik sustainability yang dilakukan sehari-hari..  

Dalam sambutannya, Anderson Tanoto, Trustee dari Tanoto Foundation menyatakan, “Dalam 

menangani kemiskinan, kami percaya bahwa Indonesia harus terus dibangun dengan baik dan 

berkelanjutan. Untuk itu diperlukan inovasi dan kepemimpinan yang tangguh, berkualitas, dan 

peduli akan lingkungannya. Para penerima beasiswa Tanoto Foundation terpilih bukan hanya 

karena mereka memiliki nilai akademis yang baik, tapi juga karena memiliki potensi menjadi 

pemimpin masa depan Indonesia. Dalam Tanoto Scholars Gathering ini, mereka mendapatkan 

kesempatan memperkuat semangat belajar dan memimpin (learn and lead), memperluas 

wawasan tentang pembangunan berkelanjutan, mengembangakan jejaring, serta mengasah soft-

skill seperti public speaking”. 

“Kami percaya Tanoto Scholars Gathering serta kegiatan Tanoto Foundation lainnya, akan 

melahirkan pemimpin-pemimpin Indonesia yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual 

yang tinggi, tapi juga cakap dan unggul, serta ambil bagian dalam penanggulangan kemiskinan” 

kata Anderson Tanoto menutup sambutannya.   
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