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Yth. 
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas/Sekolah 
Institut Pertanian Bogor 
di tempat 

 
Tanoto Research Student Awards (TSRA) 2022 merupakan sebuah kompetisi ilmiah kolaboratif 
yang mempertemukan anggota dari perguruan tinggi, fakultas, serta departemen yang berbeda 
dalam satu kelompok untuk berkerja sama mencipatakan inovasi solusi bagi permasalahan di 
tengah masyarakat. Kompetisi TSRA 2022 diselenggarakan oleh Tanoto Foundation dengan 
Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai tuan rumah penyelenggara. 

 
Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menyebarkan 
informasi ini kepada mahasiswa aktif program sarjana dan diploma di lingkung PT serta 
menghimbau untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Untuk informasi rinci mengenai 
pelaksanaan kegiatan, terlampir. Petunjuk Teknis TSRA IPB 2022 yang juga dapat diakses pada 
link ipb.link/juknis-tsra-ipb-2022. 

 
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

 
 
 

Direktur Kemahasiswaan 
dan Pengembangan Karir, 

 
 
 
 
 

Alim Setiawan Slamet 
Tembusan : NIP 198202272009121001 
1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan 
2. Asisten Direktur Pengembangan Reputasi dan Prestasi Mahasiswa 



 
 
 
 
  



 

Deskripsi Kegiatan 
Tanoto Student Research Award (TSRA) adalah program yang digagas oleh Tanoto 

Foundation sebagai kontribusi dalam mengembangkan potensi individu, membangun 
generasi tangguh pemimpin Indonesia masa depan, meningkatkan kualitas pendidikan 
dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. TSRA 2022 diselenggarakan bersama Institut 
Teknologi Bandung dalam bentuk rangkaian kegiatan interdisciplinary capstone design 
challenge.  

TSRA 2022 merupakan kompetisi inovasi mahasiswa untuk menawarkan solusi 
nyata bagi masyarakat pada kondisi dunia yang semakin menantang dan berubah 
dengan sangat cepat. Kegiatan dilakukan dalam bentuk kolaborasi multidisiplin, yaitu 
peserta TSRA 2022 dari berbagai latar belakang disiplin ilmu yang beragam bekerja sama 
dalam menciptakan inovasi solusi masyarakat. Seluruh peserta TSRA 2022 membentuk tim 
kelompok yang anggota-nya terdiri dari mahasiswa dari Perguruan Tinggi berbeda, 
program studi dan fakultas yang berbeda, mencakup gabungan bidang sains, teknologi, 
seni, sosial dan humaniora.  

Cakupan Bidang penelitian pada kegiatan TSRA 2022 terbagi menjadi 4 (empat) 
cakupan bidang, yaitu sains, teknologi, seni, sosial dan humaniora. Adapun penjelasan 
pada setiap bidang sebagai berikut : 

1. Bidang Sains  
Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup bidang kedokteran, 

kesehatan, farmasi, pertanian, teknologi, dan rumpun sains lainnya. Proses 
observasi dan eksperimen dalam sains harus bisa dibandingkan antara peneliti 
satu dan para peneliti lainnya, serta setiap peneliti harus mampu menghindari 
preferensi pribadi, sosial, dan pengaruh lainnya. Dalam merumuskan teori sains, 
mahasiswa membutuhkan sebuah metodologi yang disusun secara sistematis 
yang dikenal sebagai metode penelitian. 

2. Bidang Teknologi 
Ruang lingkup pada penelitian ini menitikberatkan pada proses peningkatan 

mutu produk, perbaikan proses produksi, sistem jaminan mutu dan bentuk lain yang 
bersifat mempermudah dan memberikan terobosan baru untuk masyarakat 
melalui teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) 

3. Bidang Sosial  
Ruang lingkup pada penelitian ini secara khusus untuk mengeksplorasi 

fenomena di masyarakat melalui aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam luaran 
rekomendasi penyelesaian masalah berdasarkan metode dan data-data yang 
digunakan terkait topik yang diangkat 
 
 
 
 



 

4. Bidang  Humaniora  
Ruang lingkup penelitian ini menitikberatkan pada bidang pemberdayaan 

masyarakat dengan value yang ingin dicapai adalah meningkatkan kesejahteraan, 
kualitas SDM, maupun pelestarian SDA dan Budaya. Program ini dirancang melalui 
implementasi produk riset yang sudah siap diimplementasikan kepada 
masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan 
 
Seluruh tim kelompok diberi tantangan untuk menggabungkan berbagai disiplin 

ilmu dalam menciptakan suatu solusi (interdisciplinary) untuk menyelesaikan suatu 
masalah dengan berpikir secara lintas batas (thinking across boundaries). Hasil akhir dari 
kegiatan TSRA 2022 diwujudkan dalam bentuk purwarupa (prototype) produk inovasi.  
 

Rangkaian kegiatan TSRA 2022 terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan kegiatan, yaitu 
Design Camp 1, Long-Distance Collaboration, Design Camp 2.  

a. Design Camp 1 : Tahap pertama ini dilakukan selama 2 (dua) minggu dengan 
kegiatan team building dan pembagian kelompok, serta kegiatan Design Course 
dan Design Challenge  

b. Long-Distance Collaboration : Tahap kedua, seluruh kelompok peserta melakukan 
rancang bangun purwarupa dengan cara kolaborasi jarak jauh dari tempat 
asalnya masing-masing 

c. Design Camp 2 : Tahap ketiga yang merupakan tahapan akhir pada rangkaian ini 
berupa Design Camp 2, seluruh tim peserta melaksanakan presentasi dan expo 
untuk memamerkan purwarupa yang telah dibangun, serta kegiatan kegiatan 
cultural day dan award ceremonial 

 

Alur Kegiatan 

 

Sosialisasi Pendaftaran 
Penjurian 

Tingkat IPB 

Pengumuman 
Delegasi 

Penyerahan 
Data Delegasi 

Verifikasi Data 
Peserta 

Technical 
Meeting 

Team Building 
dan Design 

Camp 1

Long Distance 
Collaboration 

Design Camp 2 Evaluasi Monitoring dan 
Supporting 

 
Tahap IPB 

Tahap Nasional 



 

Sasaran 
 Seluruh Mahasiswa aktif dari Sekolah dan Fakultas baik Program Sarjana/Diploma 
IPB University  
 

Manfaat 
1. Membangun generasi muda Indonesia yang peka, inovatif, sebagai problem solver 

untuk permasalahan nyata di masyarakat, sejalan dengan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) 

2. Membangun iklim pendidikan dan penelitian yang mendukung mahasiswa untuk 
memperoleh pengetahuan, keterampilan dan karakter yang kuat 

3. Membangun jiwa kepemimpinan yang kuat, adaptif dan lincah terhadap berbagai 
perubahan, serta siap menghadapi kondisi masa depan yang volatile, uncertain, 
complex, ambiguity 

4. Membangun kompetisi yang menghasilkan manfaat nyata, dengan suasana yang 
sehat dan menyenangkan, juga memperkuat persaudaraan di antara mahasiswa 
lintas disiplin dan universitas 
 

Timeline Kegiatan 
Adapun timeline kegiatan yang mengacu pada petunjuk pelaksanaan kegiatan Tanoto 
Student Research Award Tahun 2022 sebagai berikut :  

No Agenda Waktu 

1 Sosialisasi  31 Maret  

2 Pendaftaran Tingkat IPB 31 Maret - 20 April 

3 Seleksi Administrasi IPB 21-23 April  

4 Pengumuman Delegasi IPB  24 April  

5 Penyerahan Data Delegasi IPB  25 April  

6 Verifikasi Data Peserta (Nasional)  25 - 30 April  

7 Technical Meeting Peserta 13 Mei 

8 Team Building dan Design Team I 13 - 25 Mei 

9 Long Distance Collaboration 22  Mei - 10 Oktober  

10 Design Camp II 13 - 16 Oktober  

 



 

Mekanisme Seleksi 
A. Ketentuan Peserta 

1. Peserta merupakan mahasiswa aktif program Sarjana/Diploma dari seluruh 
Sekolah dan Fakultas di IPB University yang dibuktikan dengan Kartu Tanda 
Mahasiswa (KTM) atau Surat Keterangan Mahasiswa Aktif 

2. Peserta diutamakan mahasiswa tahun ke-3 atau ke-4, yang senang akan 
tantangan dan terbuka akan hal baru, serta dapat bekerjasama dalam tim 

3. Pernah mengikuti minimal satu (1) kali perlombaan pembuatan purwarupa baik 
di tingkat wilayah/Daerah/Nasional/Internasional 

4. Peserta mendaftar diri sebagai Individu dan bersedia untuk digabungkan 
dengan universitas lain pada kompetisi ini 

5. Peserta mengirimkan karya inovatif berupa proposal berisi ide/gagasan produk 
purwarupa 

6. Peserta mengisi Formulir pendaftaran yang dapat diakses pada tautan :  
ipb.link/pendaftaran-tsra-ipb-2022 

7. Peserta mengirimkan portofolio dirinya sesuai dengan template yang dapat 
diakses pada tautan : ipb.link/portofolio-tsra-ipb-2022 

8. Memiliki komitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga akhir 
 

B. Ketentuan Pembuatan Karya 
1. Rancangan ide/gagasan produk purwarupa dalam bentuk proposal yang  

merupakan produk kreatif dan inovatif sebagai solusi masyarakat 
2. Tema Ide/gagasan karya yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi 

bumi, dan juga kesejahteraan serta kebaikan masyarakatnya pada masa kini 
maupun masa depan. Purwarupa produk yang dihasilkan merupakan solusi 
pada salah satu atau beberapa dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 
atau Sustainable Development Goals (SDGs) 

3. Format proposal ide menggunakan TNR 12, jarak baris 1.15, margin 3 3 3 3 dalam 
kertas berukuran A4. Template proposal ide dapat diunduh pada tautan 
ipb.link/template-researchplan-tsra-ipb-2022  

4. Ide yang dibawa bukan merupakan tugas akhir, skripsi, PKM atau bentuk lain 
yang pernah diikutsertakan dalam kompetisi atau program pendanaan lainnya. 
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C. Kriteria Penilaian Seleksi 
Adapun kriteria penilaian ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan 

Delegasi IPB pada kegiatan Tanoto Student Research Award (TSRA) tahun 2022. 
Penilaian dilakukan dengan mengakumulasi nilai dari : 
 

No Kriteria Indikator Bobot (%) 

1 Proposal Ide - Ide/gagasan  
- Kesesuaian tema  
- Kebermanfaatan  
- Relevan dengan SDGs 

60 

2 Presentasi  - Pemaparan  
- Kreativitas 
- Diskusi 

40 

 
D. Presentasi  

Adapun teknis pelaksanaan pada presentasi, yakni : 
● Presentasi akan dilakukan melalui platform teleconference Zoom 
● Seluruh peserta akan dibagi menjadi dua breakout room dengan masing-

masing room berisi reviewer dan fasilitator 
● Setiap peserta/tim diberi waktu 15 menit yang terbagi menjadi 8 menit 

untuk presentasi dan 7 menit untuk tanya jawab dengan tim seleksi 

Penghargaan 
Pada pelaksanaan program Tanoto Student Research Award Tahun 2022, Seluruh 

tim berpeluang untuk memperoleh penghargaan tertinggi sesuai dengan capaiannya 
masing-masing. Penghargaan dikategorikan: Emas (Gold), Perak (Silver), dan Perunggu 
(Bronze). Penghargaan diberikan pada setiap individu dalam tim 
 
Penghargaan diberikan pada kelompok yang memenuhi kriteria: 

● Gold Award 
Memenuhi kriteria Silver Award. Produk purwarupa telah diujikan pada 

lingkungan sebenarnya 
● Silver Award 

Memenuhi kriteria Bronze Award. Produk purwarupa dapat berfungsi dengan 
baik sesuai dengan desain yang telah ditetapkan 

● Bronze Award 
Tim dapat menunjukkan proses kolaborasi yang efektif dalam membangun 

solusi sesuai dengan tema. Produk purwarupa selesai dirancang bangun dengan 
lengkap 



 

Benefit Program 
Adapun benefit yang didapatkan selama mengikuti program TSRA 2022 sebagai 

berikut : 
1. Pendanaan Penelitian sebesar 10 Juta per kelompok 
2. Sertifikat Konversi SKS  
3. Proyek kolaborasi dengan mahasiswa Perguruan Tinggi Favorit di Indonesia 

 

Penutup 
Demikian petunjuk teknis Tanoto Student Research Award tahun 2022 sebagai 

pedoman teknis pada penyelenggaraan mulai dari pendaftaran hingga proses penetapan 
delegasi TSRA tahun 2022. Informasi lebih lanjut peserta dapat mengakses panduan 
pelaksanaan TSRA 2022 pada tautan ipb.link/panduan-tsra-2022  
 
Narabuhung +62 857-1762-5516 (Rafli)  
 
Terima Kasih, 
Subdirektorat Pengembangan Reputasi dan Prestasi Mahasiswa 
Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir 
IPB University 

https://ipb.link/panduan-tsra-2022


 

 


