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Sorotan Utama
Mendukung program yang membangun keuletan sosial, 

mempromosikan dialog dan kemitraan internasional,
dan mengkatalisasi penelitian dan inovasi.

Total Program

Penjangkauan
Lebih dari

1,5 Juta
Penjangkauan tambahan kepada
1,5 JUTA RUMAH TANGGA
di Singapura melalui inisiatif
masyarakat kami

Kehidupan yang disentuh  
di seluruh Singapura dan Asia
Kumulatif hingga TA 20/21

1.240 Kumulatif hingga TA 20/21

170 di TA 20/21

Dana Diberikan

S$879 Juta Kumulatif hingga  
TA 20/21

S$83 Juta di TA 20/21

Dana Lanjutan
sejak 2016 

41 Pendanaan inovasi keberlanjutan

Mulai dari penarikan hibah sebesar S$43 juta

S$260 juta dalam dana lanjutan

Yayasan Temasek meruntuhkan hambatan 
yang tak terlihat untuk meletakkan dasar 
bagi pertumbuhan untuk membangkitkan 
masyarakat dan mengokohkan solusi inovatif 
guna memenuhi kebutuhan masa depan.

Bekerja dengan mitra di Singapura dan kawasan, 
kami menciptakan platform untuk membangun 
jaringan kolaborasi dan meningkatkan 
kemampuan para pemimpin dan pemuda di 
berbagai bidang seperti layanan kesehatan, 
pendidikan, administrasi publik, manajemen 
perkotaan, dan tanggap bencana.
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Kemitraan dan  
Jaringan Regional

Bidang Fokus  
Regional Kami

Melalui program internasional, kami terhubung dengan mitra
di masyarakat tuan rumah di seluruh kawasan dan secara internasional;

dan bertukar pengetahuan serta berbagi pengalaman melalui kolaborasi ini. 
 

Sorotan Upaya Regional Kami:

Upaya regional kami dari lebih dari 500 program yang 
fokus pada bidang-bidang utama ini:

Total Program

>560 Kumulatif hingga TA 20/21

45 di TA 20/21

Daftar Negara

Dana Diberikan

S$250 Juta Kumulatif hingga  
TA 20/21

>S$13 Juta di TA 20/21

57.000 Kumulatif hingga TA 20/21

Penjangkauan

Penjangkauan tambahan kepada 260.000 pemimpin 
dan profesional melalui sesi pembelajaran bersama

7.000 di TA 20/21

Peserta Langsung

Asia Tenggara Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, 
Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, Timor Leste, 
Vietnam

Asia Utara Tiongkok, Mongolia

Asia Selatan Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa,  
Nepal, Pakistan, Sri Lanka

Asia Tengah dan Barat Yordania, Kazakhstan,  
Wilayah Palestina

Afrika Rwanda

Pendidikan
• Kepemimpinan 

Pendidikan

• Sains, Teknologi, 
Teknik & 
Matematika

• Pendidikan dan 
Pelatihan Teknis 
dan Kejuruan

Tanggap 
Bencana & 

Kesiapsiagaan 
Darurat

• Mitigasi dan 
Kesiapsiagaan 
Prabencana

• Pemulihan 
Pascabencana

• Ketahanan 
Psikologis

Layanan 
Kesehatan

• Kepemimpinan 
Layanan Kesehatan

• Keperawatan

• Kesehatan 
Masyarakat

Bisnis/ 
Kepemimpinan 

Pemikiran
• KTT Singapura

Pemerintahan
• Regulasi Keuangan

• Administrasi Publik

• Manajemen  
Perkotaan

Pertukaran 
Internasional

• Influencer

• Pemimpin

• Pemuda
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>490 
Ribu

pelindung wajah &

>55 Juta
masker bedah & yang 
dapat dipakai ulang

>120 
Ribu

liter pembersih 
tangan

Menjembatani 
Masyarakat
dalam  
Menghadapi Krisis
Saat masyarakat global terus berjuang melawan dampak 
pandemi COVID-19, Yayasan Temasek memberikan 
dukungannya kepada mitra dan teman-teman regional 
dalam upaya respons masyarakat mereka melalui 
penyediaan peralatan dan sumber daya pencegahan, 
diagnostik, dan perawatan.

Upaya penjangkauan internasional kami terdiri dari:

Kekuatan dalam Kesatuan

40
negara &
wilayah

Lebih dari

1,5 
Juta

tes diagnostik 
untuk COVID-19

>20
alat Polymerase 
Chain Reaction 

(PCR) digunakan 
dalam pengujian 

diagnostik

>35 
Ribu

peralatan  
oksigen & ventilator
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Berjuang Melawan 
COVID-19 di Luar Batas

Malaysia
Pelindung wajah untuk anak-anak dan masker yang 
dapat dipakai ulang akan didistribusikan ke berbagai 
distrik di Johor melalui Raja Zarith Sofiah dari  
Johor Foundation

Indonesia
Kemitraan dengan beberapa instansi pemerintah di 
Indonesia untuk distribusi barang dan peralatan penting 
guna mendukung upaya pemulihan di Indonesia

India
Masker bedah dan peralatan medis didistribusikan  
ke rumah sakit di Maharashtra dan negara bagian lain 
di India melalui Kementerian Kesehatan Masyarakat 
dan Kesejahteraan Keluarga India

Filipina
Penyerahan peralatan medis 
penting ke rumah sakit di 
Davao, Filipina

Nepal
Diagnostik seperti alat tes dan swab, serta konsentrator 
oksigen dikirim ke Nepal untuk mendukung upaya 
pengujian dan perawatan mereka

Bersama dengan Temasek dan para mitranya,  
Yayasan Temasek bekerja dengan perusahaan, 
pemerintah, sukarelawan, dan masyarakat dalam 
tanggap bersama untuk memerangi pandemi  
global COVID-19.

Peralatan medis dan diagnostik diberikan ke rumah  
sakit dan lembaga kesehatan untuk memberikan 
pengobatan dan perawatan bagi mereka yang terkena 
virus, sedangkan masker dan pembersih tangan 
membantu garda depan dan masyarakat untuk  
tetap terlindungi.
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Program Manajemen
Layanan Kesehatan
di Filipina
Mitra

Singapore Health Services Pte Ltd
Departemen Kesehatan Filipina

Program ini akan meningkatkan kemampuan para pemimpin 
layanan kesehatan di Filipina dalam tata kelola layanan kesehatan 
dan khususnya dalam manajemen pandemi di era normal baru 
untuk lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi penyakit yang 
muncul di masa depan. Diskusi akan mencakup kepemimpinan 
layanan kesehatan, inovasi dan rencana manajemen bencana. 

Mitra

Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore
Lembaga layanan kesehatan di Asia

Program Sains, Teknologi, 
Teknik dan Matematika  
di Indonesia
Mitra

Institut Pendidikan Nasional Singapura
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia
Prestasi Junior Indonesia

Layanan Kesehatan Pendidikan

Literasi digital menciptakan cara baru untuk belajar dan 
mengajar dan membentuk pengetahuan dasar bagi 
pembelajar abad ke-21. Pendidik perlu mengintegrasikan 
kurikulum Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STTM) 
dengan pembelajaran digital seperti e-pedagogi. Program 
ini akan mengembangkan literasi digital para pendidik  
S2 STTM di Indonesia menggunakan konten dan  
praktik berbasis teknologi untuk desain dan  
implementasi pelajaran STTM terintegrasi. 

Program Manajemen  
Bio-risiko di Asia

Program ini akan memperkuat kemampuan manajemen bio-risiko di 
Singapura dan kawasan melalui pengembangan keahlian dan standar, serta 
penelitian, pendidikan, dan pelatihan, dengan tujuan menciptakan rencana 
aksi regional untuk manajemen bio-risiko. Sekitar 120 akademisi, mitra 
industri, pembuat kebijakan dan profesional bio-risiko akan berpartisipasi 
dalam program ini.

Program Beasiswa 
Sunburst Yayasan 
Temasek 2021.
Mitra

Singapore University of Social Sciences

Beasiswa akan diberikan kepada empat mahasiswa 
dari Singapura dan negara-negara ASEAN lainnya 
untuk mendukung mereka mengejar program studi 
sarjana penuh waktu di Singapore University of Social 
Sciences. Program ini bertujuan memotivasi para 
sarjana untuk menjadi individu yang berpengetahuan 
luas, mengembangkan keterampilan kepemimpinan 
yang kuat dan pandangan dunia yang inklusif, seraya 
mereka memupuk semangat untuk secara aktif 
berkontribusi pada masyarakat global.
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Liveability  
Challenge 2021 
Mitra

Eco-Business

Dipersembahkan oleh Yayasan Temasek dan diselenggarakan oleh  
Eco-Business, Liveability Challenge adalah platform global yang mencari 
dan mempercepat adopsi solusi inovatif untuk beberapa tantangan 
keberlanjutan terbesar yang dihadapi kota-kota di daerah tropis.

Challenge edisi ke-4 didukung oleh lebih dari 70 mitra global dan menarik 
lebih dari 450 pelamar dari lebih dari 60 negara.

Hadiah utama sebesar S$1 juta dalam pendanaan pengembangan proyek 
oleh Yayasan Temasek diberikan kepada Seachange atas proposalnya untuk 
mengekstrak CO₂ dari air laut dan menyerapnya dalam karbonat, bahan inert 
yang sebanding dengan kulit kerang yang ada secara alami di semua l 
autan dunia.

Program Inkubator 
Keberlanjutan Muda
Mitra

World Wide Fund for Nature Singapore
Green Is The New Black
Grey Singapore

Administrasi Publik & Pemerintahan Keberlanjutan

Masa Depan
Program Tata Kelola  
di Asia Tenggara
Mitra

Perguruan Tinggi Dinas Sipil, Singapura
Kementerian Pemerintah di Asia Tenggara

Untuk mendorong kerja sama dan kolaborasi regional di 
antara pejabat sektor publik, sekitar 30 pemimpin senior 
dari Asia berpartisipasi dalam program ini untuk berbagi 
wawasan dan perspektif mereka tentang masa depan tata 
kelola, dan menggunakan metodologi dan alat “perencanaan” 
dalam diskusi mereka tentang perencanaan ekonomi dan 
perumusan kebijakan pada isu-isu utama seperti pendanaan 
hijau dan tata kelola air.  

Melalui kampanye digital bertajuk ‘We Got This’,
program ini bertujuan untuk membangun 
masyarakat pendukung keberlanjutan pemuda 
untuk mempromosikan kesadaran keberlanjutan 
melalui komunikasi yang efektif menggunakan 
platform media sosial dan bercerita. 

Peserta ambil bagian dalam serangkaian kelas 
master, bootcamp, dan bimbingan untuk 
mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan 
alat untuk merancang dan mengimplementasikan 
proyek yang berfokus pada keberlanjutan.

Mitra

Logistics Institute Asia-Pacific, National University of Singapore
AHA Centre
Kementerian dan Lembaga Pemerintah di Asia

Manajemen Rantai Pasok
Digital dan Manajemen  
Bencana di Asia Tenggara

Yayasan Temasek mendukung dua program regional dengan fokus pada 
digitalisasi, teknologi inovatif, dan kemampuan digital untuk meningkatkan 
kecepatan akses ke pasokan bantuan kemanusiaan selama terjadinya 
bencana. Sekitar 280 peserta akan berpartisipasi dalam program ini dan 
berbagi cara untuk meningkatkan koordinasi operasi bantuan bencana  
di Asia Tenggara.  
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Pertukaran & Jaringan Internasional

Tentang
Yayasan Temasek

Yayasan Temasek mendukung berbagai program yang mengangkat 
kehidupan dan masyarakat di Singapura dan sekitarnya.

Program Yayasan Temasek bisa dilakukan karena adanya sumbangan 
filantropis yang diberikan oleh Temasek, yang berupaya mencapai  

hasil positif bagi individu dan masyarakat sekarang,  
serta bagi generasi mendatang.

Program kami secara bersama-sama memperkuat keuletan sosial, 
mengembangkan pertukaran internasional dan kemampuan regional, 

memajukan sains, dan melindungi bumi.

Memperkuat Keuletan Sosial dan Meningkatkan Kehidupan

Kami berupaya keras untuk membangun masyarakat yang lebih ulet, 
harmonis, dan inklusif di Singapura. Sejumlah program kami yang fokus pada 
hasil membantu meningkatkan jalinan sosial dengan mendukung individu, 

memperkuat keluarga dan meningkatkan masyarakat. Kami merintis 
program dan penelitian serta mendukung program yang mendukung 

budaya, warisan, dan nilai yang memberikan manfaat kepada  
generasi saat ini dan mendatang.

Mengembangkan Pertukaran Internasional dan  
Meningkatkan Kemampuan Regional

Kami menghubungkan orang melalui banyak program yang mendukung 
dialog, pemahaman bersama, dan sudut pandang yang lebih inklusif. 

Program kami juga meningkatkan kemampuan dan kapasitas di banyak 
bidang, seperti layanan kesehatan, pendidikan, administrasi publik, 

manajemen perkotaan, dan tanggap bencana.

Memajukan Sains dan Alam untuk Dunia yang Lestari

Kamilah yang terdepan dalam memperjuangkan keberlanjutan serta 
mendukung penelitian dan pendidikan dalam sains, teknologi, teknik dan 
matematika, serta proyek pengembangan yang berorientasi pada solusi 
dengan kontribusi meningkatkan daya hidup. Program ini memperkuat 

kemampuan penelitian dan mendorong kerja sama lintas fungsi di banyak 
bidang seperti layanan kesehatan, pendidikan, perubahan iklim,  

konservasi satwa, dan ekonomi sirkular.

Program Jurnalisme 
Yayasan Temasek –
WAN-IFRA:  
“Tantangan Krisis Iklim” 
Mitra

WAN-IFRA Asia Pasifik
Agensi media di Asia

Untuk membangun kemampuan dalam pelaporan perubahan iklim dan 
keberlanjutan, sekitar 50 jurnalis berpartisipasi dalam serangkaian lokakarya 
online untuk mengembangkan keterampilan dalam pelaporan yang berorientasi 
pada solusi untuk menyampaikan cerita yang lebih menarik tentang masalah 
iklim. Para peserta ini, bersama dengan 400 jurnalis dan editor, juga akan 
menghadiri konferensi elektronik global tentang perubahan iklim, dan  
bersama-sama mengerjakan buku pegangan bagi jurnalis tentang praktik 
terbaik dan tips dalam meliput isu iklim.

Dialog Regional
Pemuda STEP 2021
Mitra

Nanyang Technological University
Universitas di Asia

81 calon pemimpin muda dari Singapura dan seluruh 
kawasan menghadiri Dialog yang diadakan di Singapura 
untuk membahas solusi potensial bagi ketidaksetaraan 
sosial di kawasan ini. Acara yang berlangsung selama 
seminggu ini menyediakan platform bagi para pemimpin 
muda untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan 
mereka dan memperluas pemahaman mereka tentang 
geopolitik melalui pertukaran dan dialog lintas budaya.
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