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PANDUAN MENTORING KARIER

PROGRAM TELADAN



Internal

Mentoring karier merupakan program pengembangan

SDM strategis bagi penerima program TELADAN Tanoto

Foundation dalam mengembangkan karier dan

meningkatkan kapasitas sebagai seorang dewasa muda. 

Kami membutuhkan kontribusi Bapak/Ibu sekalian untuk

andil mengembangkan generasi muda dengan menjadi

bagian dari program ini.

TENTANG MENTORING KARIER



Internal

Dengan tergabung sebagai mentor pada program kami, Anda akan mendapatkan:

Terkoneksi dengan

talenta-talenta

muda berkualitas

Tergabung dalam

komunitas profesional

dari berbagai bidang

Berkontribusi

mengembangkan anak

muda calon pemimpin

bangsa

Sharing dan

pengembangan

kapasitas

sebagai mentor

MENGAPA HARUS BERGABUNG?
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Program ini dikembangkan untuk membantu Tanoto Scholars dalam:

Mengembangkan

rencana karier

profesional dan

kontribusi yang 

terintegrasi dengan

nilai hidup

Mempersiapkan

karier profesional

yang telah dipilih

Mempersiapkan diri

memasuki usia

dewasa muda

TUJUAN MENTORING KARIER



Internal

SIAPAKAH MENTEE?

Awardee program TELADAN

Tanoto Foundation yang berada pada

semester 6 Perkuliahan S1. Mereka

adalah mahasiswa terpilih dari 10.000 

pendaftar di 9 Perguruan Tinggi Negeri

mitra Tanoto Foundation di Indonesia.
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Senang

berinteraksi

dengan anak

muda

Bersedia

memberikan

bimbingan

mengenai karier dan

nilai hidup

Bersedia

mengenalkan jejaring

yang relevan untuk

mendukung

pengembangan

karier mentee

Bersedia

meluangkan waktu

setidaknya 1x / bulan

untuk melakukan

pertemuan online 

dengan mentee

KRITERIA MENTOR
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Saatnya start small, mentee diajak untuk

memulai perjalanan karier melalui karya

nyata sambil belajar mengintegrasikannya

dengan nilai hidup dan peran sosial

Memulai Karya

Mentee diajak untuk

menentukan fokus kontribusi

dan menyusun perencanaan

Menentukan Fokus

Proses pencarian preferensi karier dan 

karya yang akan diberikan di masa depan

Eksplorasi Bidang Karya

GAMBARAN AKTIVITAS

• Sharing pengalaman

• Diskusi

• Membimbing proses refleksi

• Mengenalkan dengan jejaring

• Mengarahkan dan membimbing

implementasi karya sesuai

karier yang dipilih

MENTORING ROADMAP
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MEKANISME MENTORING

• Relasi mentoring ditentukan berdasarkan

kesesuaian minat karier serta preferensi mentor 

dan mentee.

• Jumlah mentee untuk setiap mentor disesuaikan

dengan kesanggupan mentor. 

• Waktu pertemuan disesuaikan berdasarkan

kesepakatan mentor dan mentee.

• Kami menyediakan panduan umum mentoring, 

namun implementasi program dapat disesuaikan

dengan preferensi mentor dan mentee.
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Jan-Apr 2021

Open recruitment

mentor

Jan-Apr 2021

Pembuatan profil

mentor

Apr 2021

Kick-off

session

Jan 2021

Pembuatan profil

mentee

Feb-Mar 2021

Mentor ice breaking &

Matching mentor-

mentee

Des 2021

Penutupan

program

Apr-Des 2021

Pelaksanaan sesi

mentoring 

(9 pertemuan)

TIMELINE PELAKSANAAN
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Segera Daftar!

Jika Bapak/Ibu tertarik mengambil bagian dalam

mengembangkan generasi terbaik di masa depan,

tunggu apa lagi, klik link berikut!

Main Office

Jl. Teluk Betung No.33, 

RT.4/RW.1, Kb. Melati, 

Kecamatan Tanah Abang, 

Kota Jakarta Pusat

Email

khalid@peopleshift.id

leonita_agustin@tanotofoundation.org

WhatsApp

0878 3536 3766

(Khalid)

0812 8000 2334

(Leoni)

https://form.jotform.com/TFjotfor

m/MentoringKarierTELADAN

https://form.jotform.com/TFjotform/MentoringKarierTELADAN

