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1. PENDAHULUAN

“Transformasi Edukasi untuk Melahirkan Pemimpin Masa Depan” atau disingkat
TELADAN merupakan salah satu inisiatif Tanoto Foundation dalam membangun
generasi talenta unggul dan pemimpin masa depan. Tanoto Foundation bekerja
sama dengan Pusat Riset Pendidikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
untuk menyelenggarakan TELADAN Collaborative Research Initiative atau
disingkat DRIVEN 2022. Kegiatan ini digagas untuk memfasilitasi kegiatan
penelitian kolaboratif di topik-topik terkait ekosistem pendidikan tinggi dan
pengembangan pemimpin masa depan di Indonesia.

Dukungan biaya penelitian dan sesi-sesi berbagi praktik baik selama proses
penelitian akan dilakukan selama kurang lebih 4 bulan. Dalam pelaksanaannya,
tim peneliti terpilih akan berkolaborasi dengan peneliti dari Pusat Riset
Pendidikan BRIN. Harapannya, penelitian yang dilakukan dapat dipublikasikan
di jurnal akademis serta artikel ilmiah populer di The Conversation Indonesia.
Penelitian terpilih juga akan menjadi materi-materi diskusi dalam berbagai
forum pendidikan dan kepemimpinan di Indonesia.

2. TUJUAN DAN LUARAN YANG DIHARAPKAN

DRIVEN 2022 bertujuan memfasilitasi penelitian kolaboratif untuk menghasilkan
produk pengetahuan, pemantapan pemikiran terkini, dan rekomendasi kebijakan
dalam topik-topik terkait ekosistem pendidikan tinggi dan pengembangan
pemimpin masa depan di Indonesia. Secara tidak langsung, diharapkan publikasi
yang dihasilkan dari hasil penelitian kolaboratif ini juga meningkatkan indeks
kinerja utama perguruan tinggi asal peserta program.

Di akhir program DRIVEN 2022, setiap peserta diharapkan menghasilkan luaran:
a. Laporan penelitian hasil keikutsertaan DRIVEN 2022.
b. Minimal satu (1) manuskrip untuk dikirimkan ke jurnal terindeks global
 bereputasi tinggi atau bereputasi menengah, atau jurnal nasional.
c. Minimal satu (1) artikel ilmiah populer terpublikasi di The Conversation
 Indonesia.
d. Menjadi narasumber dan mempresentasikan hasil penelitiannya dalam
 minimal 1 forum kepemimpinan atau forum pendidikan.
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3. KEGIATAN

a. Penelitian
b. Seminar
c. Sesi berbagi praktik baik
d. Publikasi artikel populer
e. Publikasi di jurnal ilmiah
f. Diseminasi hasil penelitian

4. TEMA PENELITIAN

Tema penelitian adalah:

Adapun tim peneliti dapat memilih salah satu fokus topik di bawah ini:
1. kebijakan pendidikan tinggi dalam mengembangkan talenta dan pemimpin
 masa depan;
2. peran pendidikan tinggi dalam mengembangkan pendidikan karakter, gender,
 inklusif, masyarakat, dan inovasi sosial dalam pendidikan dengan lensa budaya;
3. penguatan konektivitas antara pendidikan tinggi dan industri dalam
 mengembangkan talenta dan pemimpin masa depan;
4. model dan grand design ekosistem, kurikulum, pembelajaran, dan evaluasi
 pada pendidikan tinggi untuk mengembangkan talenta dan pemimpin masa
 depan;

5. PERSYARATAN PENGUSUL PROPOSAL

a. Ketua dan anggota tim penelitian berasal dari perguruan tinggi dan berstatus
 sebagai mahasiswa S3, peneliti di perguruan tinggi, atau akademisi aktif (tidak
 sedang berstatus sebagai pegawai tugas belajar, post-doctoral di luar negeri,
 atau cuti di luar tanggungan negara); yang berlatar belakang sesuai dengan
 topik penelitian.
b. Satu orang SDM IPTEK (calon peserta) hanya dapat terdaftar pada satu
 proposal yang diajukan.
c. Membentuk tim penelitian, maksimal terdiri dari 3 orang, yang berasal dari
 satu perguruan tinggi yang sama atau lintas perguruan tinggi. Tim penelitian
 terpilih berkolaborasi dengan maksimal 2 orang peneliti dari Pusat Riset
 Pendidikan BRIN yang sesuai kepakaran topik penelitian, sehingga anggota
 tim akan menjadi maksimal 5 orang. 
d. Ketua tim penelitian memiliki pengalaman penelitian dan publikasi hasil
 penelitian pada jurnal ilmiah dan artikel populer.
e. Berkomitmen menyelesaikan penelitian dalam tema payung dan fokus topik
 tertentu yang disepakati.
f. Mendapatkan Surat Rekomendasi atau Surat Izin dari pimpinan untuk
 melaksanakan penelitian.
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6. MEKANISME PENDAFTARAN

a. Menyiapkan proposal penelitian, termasuk pembagian tugas tim dan
 rencana anggaran penelitian.
b. Pengesahan proposal ditandatangani oleh ketua tim penelitian dan kepala
 unit kerja dari ketua tim penelitian menggunakan tanda tangan basah dan
 distempel atau menggunakan tanda tangan digital (digital signature).
c. Mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah proposal lengkap yang
 telah disahkan oleh kepala unit kerja beserta lampiran pendukung (dalam
 format PDF) beserta rencana anggaran biaya (dalam format Excel) melalui
 tautan bit.ly/DAFTARDRIVEN paling lambat tanggal 15 September 2022. 
d. Mengunggah dokumen di bawah ini dalam laman formulir:
 • Curriculum Vitae (CV) seluruh anggota tim penelitian
 • Scan KTP ketua tim penelitian

7. MEKANISME SELEKSI PESERTA

Proses seleksi peserta terdiri dari:
a. Seleksi administrasi untuk memastikan persyaratan administrasi proposal
 sesuai kriteria dan CV pengusul memiliki kesesuaian pengalaman penelitian
 serta keragaman latar belakang tim peneliti.
b. Seleksi substansi proposal untuk memastikan proposal yang diusulkan
 memiliki kesesuaian dengan tema payung dan topik fokus, serta potensi
 manfaat hasil penelitian untuk ekosistem pendidikan tinggi dan
 pengembangan pemimpin masa depan di Indonesia. 
c. Interview untuk pendalaman substansi dan komitmen tim peneliti.
d. Pengumuman hasil seleksi proposal.
e. Tim peneliti yang terpilih akan dikelompokkan dengan perwakilan peneliti
 dari Pusat Riset Pendidikan BRIN.

8. DUKUNGAN PENDANAAN

a. Maksimum pendanaan yang diberikan pada setiap kegiatan riset adalah
 Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap proposal terpilih.
b. Pengelolaan dana penelitian disarankan menggunakan skema biaya
 kegiatan penelitian minimal 50%-60%, honor peneliti maksimal 30%,
 operasional penelitian maksimal 10-20%.
c. Sistem pendanaan dilakukan melalui kontrak kerja sama antara
 The Conversation Indonesia dengan ketua tim peneliti terpilih.

https://bit.ly/DAFTARDRIVEN
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9. JADWAL KEGIATAN

a. Batas akhir pengajuan proposal      : 15 September 2022
b. Seleksi administrasi          : 16-19 September 2022
c. Seleksi substansi            : 20-21 September 2022
d. Interview              : 22 September 2022
e. Review akhir             : 26 September 2022
f. Pengumuman hasil review proposal     : 28 September 2022
g. Tandatangan kontrak peserta       : 30 September 2022
h. Seminar Desain Riset dan Ethical Clearance    : 3 Oktober 2022
i. Pengumpulan data, pengolahan / analisis, 
 dan penyusunan laporan penelitian      : Oktober – November 2022
j. Monitoring penelitian         : November 2022
k. Sesi berbagi praktik baik penulisan hasil penelitian : November 2022
l. Seminar hasil penelitian         : Desember 2022
m. Diseminasi hasil penelitian (termasuk submit
 artikel ke jurnal ilmiah dan artikel populer)    : Desember 2022
n. Penyerahan laporan akhir penelitian     : Desember 2022

10. INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi melalui
email ke driven2022@theconversation.com atau via WhatsApp ke
+62821 8017 1064 (Dr. Evi Sopandi), +62822 2629 3091 (Dr. Hastangka),
atau +62 857 2967 6983 (Dian Anggraini. M. Sc).

https://wa.me/6282180171064
https://wa.me/6282226293091
https://wa.me/6285729676983

