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R-Adhikarya “Niche” Award (RANA) Umumkan Kerja Sama  
Dengan Cornell University 

 
Jakarta, 18 November 2021 
 
Program RANA (R-Adhikarya Niche Award) bersama College of Agriculture and Life Sciences 
(CALS) dari Cornell University, New York, mengumumkan kerja sama pendirian program Anugerah 
Tahunan RANA untuk studi S-2 atau S-3 di Department of Global Development dari CALS. 
 
R-Adhikarya Niche Award (RANA) merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan bagi para mahasiswa 
yang terampil, inovatif, dan memiliki jiwa kompetisi yang tinggi. Anugerah ini diberikan pada mereka 
yang berharap dapat merealisasikan impian yang tinggi dan berani belajar mengeksplorasi berbagai 
alur-pikir inovatif. Dengan begitu, mereka diharapkan dapat menerapkan ide-ide disruptif yang bersifat 
“NICHE” alias unik di bidang studi maupun untuk karir profesional mereka di masa depan. 
 
Kompetisi untuk meraih penghargaan ini diadakan setiap tahun bagi para mahasiswa di 3 institusi 
pendidikan kelas dunia Amerika Serikat, antara lain: (1) the East-West Center (EWC), (2) Stanford 
University, dan (3) Cornell University yang bergabung dalam Program RANA ini. Para mahasiswa 
Indonesia (atau mereka yang memiliki perhatian & minat khusus terhadap Indonesia) akan diberi 
prioritas dalam program ini. Namun, RANA juga terbuka bagi mahasiswa lain dari seluruh dunia, 
khususnya dari ASEAN dan Hawaii, USA. 
 
Department of Global Development, Cornell University, ini ditantang memberikan solusi untuk isu-
isu penting dan masalah kompleks yang dihadapi masyarakat dunia. Departemen multidisiplin ini 
mengintegrasikan pengetahuan kritis dan menerapkannya dalam studi transdisipliner dari 
berbagai bidang, seperti pertanian, lingkungan hidup, dan beragam aspek tatanan sosial dan 
kehidupan masyarakat, dan lain-lain. Bersama dengan mitra global dan komunitasnya yang berasal dari 
berbagai latar belakang, pendidikan Cornell Global Development telah terbukti memberikan dampak 
positif dalam membantu serta meningkatkan kehidupan yang adil, sejahtera, berkecukupan pangan dan 
berkesinambungan bagi seluruh masyarakat global.  
 
Program RANA dan Cornell Global Development ini diharapkan dapat mengkatalisasi perubahan 
dan mendorong pemahaman baru, pemikiran “niche”, dan pola pikir “Growth Mindset” untuk 
melahirkan pemimpin-pemimpin generasi selanjutnya. Para pemimpin masa depan ini diharapkan 
dapat memberikan pengaruh langsung terhadap lingkungan sosialnya di seluruh dunia pada Era 
Disrupsi dan Super-Smart Society 5.0. Program ini akan dimulai pada 2022 dan process aplikasinya 
sudah dibuka sejak sekarang. 
 
Dekan College of Agriculture and Life Sciences (CALS) dari Cornell University, Dr. Benjamin Z. 
Houlton, mengatakan: “…Pendidikan kami mulai dari proses transdisipliner dari berbagai ilmu untuk 
mencari penemuan baru hingga penerapan inovasinya. Pendekatan seperti itu bisa memberikan 
perubahan kehidupan yang mendasar dan bermanfaat, serta berdampak positif.   
  

https://news.cornell.edu/stories/2021/11/cornell-graduate-award-accelerate-niche-research-global-development
https://news.cornell.edu/stories/2021/11/cornell-graduate-award-accelerate-niche-research-global-development
https://www.kiroyan-partners.com/wp-2015/wp-content/uploads/2021/11/RANA-PROSPECTUS-ver.1Nov21.pdf
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Presiden dari Cornell University, Prof. Martha Pollack, menambahkan: “ … RANA bisa melakukan 
perubahan signifikan … memungkinkan kami memperoleh tambahan talenta untuk penelitian dan 
mengembangkan ilmu pengetahuan untuk mendidik dan menyiapkan mahawiswa cerdas untuk karir 
professional yang produktif. 
 
Para peraih RANA Graduate Scholarship diharapkan dapat mengkontribusikan berbagai inovasi dan 
pendekatan futuristik bagi dunia pendidikan dan persiapan karir profesional mereka. 
 
Program RANA Graduate Prize akan diberikan setiap tahun dan akan memberikan beasiswa 
minimum US$10.000 dan ada kemungkinan untuk memperoleh dana tambahan dari Cornell 
Department of Global Development bagi para mahasiswa pasca sarjananya (untuk tingkatan S2 dan 
S3). Maka dari itu, penerima beasiswa akan diseleksi khusus oleh para anggota komite dari departemen 
tersebut. 
 
Program RANA dan the East-West Center di Honolulu memberikan beasiswa kompetitif setiap tahun 
bernilai maksimum US$103.000. Beasiswa RANA bagi para mahasiswa di Stanford University, 
California, bernilai US$12.500 (minimal), dan adanya kemungkinan mendapatkan biaya tambahan 
dari program UnderGraduate Financial Aid.  
 
Informasi lebih lanjut mengenai RANA Program dapat dilihat di: 
https://www.kiroyan-partners.com/event/rana-awards 
 
Untuk informasi mengenai Cornell University’s Dept of Global Development dan RANA lihat:  
https://cals.cornell.edu/global-development/cornell-rana-prize  
https://cals.cornell.edu/global-development 
 
Kiroyan Partners, sebuah firma konsultan Public Affairs terkemuka, telah setuju untuk bermitra dengan 
memberikan dukungan layanan publik gratis dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan 
komunikasi, publisitas, dan pemasaran Program RANA. 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program RANA, dapat menghubungi: 

Kiroyan Partners  
UP: Noke Kiroyan dan/atau Verlyana Hitipeuw 
Menara Karya, Lantai 10 Unit H  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 
Jakarta 12950 – INDONESIA 
Phone: +62-21-5794-4694 
E-mail: noke.kiroyan@kiroyan-partners.com  
Web link: www.kiroyan-partners.com 
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