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Mendukung program yang membangun ketahanan sosial, meningkatkan dialog dan kemitraan 
internasional, dan mengatalisasi penelitian dan inovasiDengan makin luasnya jangkauan  

Temasek Foundation setiap tahun,  
makin luas pula kemitraan kami. 

Jaringan kami melampaui berbagai  
latar belakang, keyakinan, dan batas,  

terhubung oleh tujuan bersama:  
untuk membangun dunia yang  

lebih baik bagi semua orang.

DANA HIBAH LANJUTAN

55
inovasi keberlanjutan

dana hibah lanjutan sebesar

S$424 JUTA

didanai dari dana hibah S$44 JUTA yang kemudian mengumpulkan

Sejak Tahun 2016

PROGRAM

1.357 182
Terus bertambah hingga  
TA 21/22

TA 21/22

MENJANGKAU LEBIH DARI

1,5 JUTA
rumah tangga

2 JUTA jiwa 

menerima manfaat  

di Singapura dan Asia

Terus bertambah hingga  
TA 21/22

Di Singapura melalui inisiatif 
komunitas kami

Penjangkauan tambahan kepada

DANA DIBERIKAN

S$923 JUTA S$70 JUTA
Terus bertambah hingga  
TA 21/22

TA 21/22
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Pendidikan

• Kepemimpinan Pendidikan
• Sains, Teknologi,  

Teknik & Matematika
• Pendidikan dan Pelatihan 

Kejuruan dan Bidang Teknik

Pemerintahan

• Regulasi Keuangan
• Administrasi Publik
• Manajemen Perkotaan

Dialog dan Pertukaran

• Influencer
• Pemimpin
• Pemuda

KEMITRAAN DAN JARINGAN REGIONAL

Dengan menjangkau komunitas internasional melalui beragam program kami, 
kami berusaha untuk bertukar gagasan, berbagi perspektif, dan belajar dari satu sama lain. 

Dengan demikian, kami memperdalam kemitraan kami dan memberdayakan masyarakat untuk 
menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. 

Sorotan Upaya Regional Kami

DAFTAR NEGARA

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

TOTAL PROGRAM

91
Terus bertambah hingga 
TA 21/22

TA 21/22

MENJANGKAU

77.000
Terus bertambah hingga  
TA 21/22

TA 21/22

Penjangkauan tambahan kepada 280.000 pemimpin dan tenaga 
profesional melalui sesi pembelajaran bersama

9.000
Lebih dari

PENDANAAN

S$285 JUTA
Terus bertambah hingga  
TA 21/22

S$25 JUTA
TA 21/22

706

JANGKAUAN REGIONAL KAMI

Upaya regional kami dari lebih dari 500 program  
yang berfokus pada beragam bidang utama ini:

Tanggap Bencana dan 
Kesiapsiagaan Darurat

• Mitigasi dan Kesiapsiagaan 
Prabencana

• Pemulihan Pasca Bencana
• Ketahanan Psikologis

Layanan Kesehatan

• Kepemimpinan 
Layanan Kesehatan

• Keperawatan
• Kesehatan Masyarakat
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Inisiatif COVID-19 yang Melampaui Batas

Bersama dengan mitra kami, Temasek Foundation mendukung masyarakat di 
berbagai wilayah melalui penyediaan kebutuhan mendasar dan perlengkapan 
medis untuk mengatasi dampak virus. Sebagai satu komunitas, kami bekerja 
sama untuk mengerahkan sumber daya dan menghimpun upaya untuk 
mendukung institusi layanan kesehatan dalam memberikan perawatan yang 
memadai dan agar masyarakat tetap terlindungi dan untuk mengurangi  
risiko yang ada.    

Masker, alat pelindung 
diri, alat tes Polymerase 

Chain Reaction (PCR), dan 
perlengkapan kesehatan 

dibagikan kepada masyarakat 
dan rumah sakit di Indonesia. 

Indonesia India

Pemerintah federal dan 
negara bagian di seluruh India 

mendistribusikan lebih dari  
8.300 konsentrator oksigen, 

ventilator, oksimeter, dan masker 
bedah untuk institusi layanan 
kesehatan dan masyarakat.

Sekitar 5.000 tenda darurat  
dibagikan ke semua cabang  

Girl Guides Association Malaysia  
di Malaysia, serta jaringan mitra dan 
pusat bantuannya untuk membantu 

masyarakat tetap siap jika  
terjadi bencana alam.

MalaysiaFilipina

Lebih dari 700 konsentrator  
oksigen dan 2 juta masker 

yang dapat digunakan kembali 
disediakan untuk pekerja garis 

depan di bidang kesehatan dan  
masyarakat di Filipina.
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Tanggap Bencana dan 
Kesiapsiagaan Darurat

DESAIN DAN 
MANAJEMEN 
RUMAH SAKIT 
DARURAT UNTUK 
PENANGGULANGAN 
PANDEMI DI  
ASIA SELATAN

Untuk meningkatkan ketahanan sistem layanan kesehatan di Asia Selatan, 
Temasek Foundation bermitra dengan Singapore Health Services dalam 
merancang program pelatihan terkait desain rumah sakit darurat dan manajemen 
penanggulangan pandemi. Program ini berfokus pada penanggulangan cepat 
yang diperlukan selama awal pandemi – khususnya pengaturan dan manajemen 
klinik fasilitas layanan kesehatan masyarakat, desain infrastruktur rumah sakit, dan 
perencanaan fasilitas. 

Program yang berlangsung selama tiga hari ini diadakan secara online pada bulan 
Desember 2021, dengan membahas topik seperti penanggulangan dan manajemen 
pandemi Singapura, merancang dan mengelola fasilitas isolasi sementara, dan 
desain fasilitas masa depan untuk wabah penyakit yang tidak diketahui. Sekitar 120 
tenaga profesional layanan kesehatan dari India, Sri Lanka, Bangladesh, dan Nepal 
berpartisipasi dalam program ini.

Mitra:
Singapore Health Services

SERO-SURVEILLANCE 
STUDY TERKAIT 
VAKSIN COVID-19

Situasi global COVID-19 telah meningkatkan kebutuhan negara-negara untuk 
berkolaborasi dan mengembangkan pengetahuan dan pemahaman bersama 
tentang praktik terbaik yang dapat mempersiapkan masyarakat mereka dengan 
lebih baik dalam menangani pandemi di masa depan.

Program ini menyediakan platform bagi para ilmuwan dan dokter dari berbagai 
tim peneliti dan lembaga di ASEAN untuk bertukar pengetahuan tentang diagnostik 
dan vaksin, termasuk diskusi tentang kekebalan kelompok, strategi vaksinasi, dan 
konsep paspor imunitas.

Mitra:
Diagnostics Development Hub, A*STAR Research Entities, Singapura
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Layanan Kesehatan

PROGRAM 
MANAJEMEN  
RUMAH SAKIT DI 
INDIA

Pandemi global telah menunjukkan kerentanan praktik manajemen rumah sakit dan 
keselamatan pasien di seluruh institusi layanan kesehatan di seluruh dunia.  

Untuk membangun sistem dan proses baru dalam memerangi penyakit menular, 
sekitar 100 tenaga profesional layanan kesehatan akan mendapatkan pelatihan 
dalam perencanaan, desain, dan alur infrastruktur rumah sakit, sedangkan para 
pemimpin senior akan meningkatkan keterampilan manajemen rumah sakit untuk 
meningkatkan perawatan dan keselamatan pasien di Maharashtra, India.

Mitra:
Ministry of Public Health & Family Welfare, Maharashtra, India
Singapore Health Services

PROGRAM 
MANAJEMEN 
LAYANAN KESEHATAN 
MASYARAKAT DI 
UZBEKISTAN

Otoritas layanan kesehatan di Uzbekistan berupaya untuk meningkatkan 
aksesibilitas dan efektivitas biaya sistem layanan kesehatan utama mereka  
bagi warganya. 

Bagian dari rencana mereka termasuk program untuk 175 spesialis dan pemimpin 
di bidang layanan perawatan kesehatan Uzbekistan untuk mempelajari keunggulan 
operasional dalam layanan kesehatan perkotaan. Secara khusus, para pemimpin 
ini akan belajar lebih banyak tentang pendekatan multilembaga Singapura untuk 
mengembangkan, mengatur, dan mentransformasi manajemen layanan kesehatan 
perkotaannya, dan mengelola jaringan poliklinik untuk menyediakan layanan 
kesehatan utama yang dapat diakses oleh masyarakat.

Mitra:
Ministry of Health, Uzbekistan
Nanyang Polytechnic International, Singapura 
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Pendidikan

PROGRAM 
PENDIDIKAN INOVASI 
DAN KREATIVITAS DI 
TIONGKOK

Untuk mendukung sekolah dalam mengembangkan siswa yang siap akan tantangan 
masa depan, sekitar 120 pengajar di Suzhou akan bermitra dengan sesama 
pengajar dari Singapura untuk bertukar pengetahuan dan berbagi wawasan 
tentang praktik terbaik dalam mengembangkan keterampilan pemecahan  
masalah dan pembelajaran sosial-emosional.

Program ini akan membantu siswa mengembangkan kompetensi dalam 
pemecahan masalah, keterampilan sosio-emosional dan manajemen diri melalui 
pengerjaan proyek interdisipliner.

Mitra:
Suzhou Industrial Park Administrative Committee, Tiongkok
NIE Internasional, Singapura

PROGRAM  
INDUSTRI 4.0 
PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN TEKNIS 
DAN KEJURUAN 
(TVET) DI FILIPINA

Seiring dengan digitalisasi yang berlangsung dengan kecepatan yang terus 
meningkat, pekerja perlu dibekali dengan keterampilan digital baru untuk 
memenuhi persyaratan kebutuhan industri yang berubah dengan cepat.

100 spesialis dan pemimpin di bidang pendidikan dari Filipina akan mengasah 
kepemimpinan dan keterampilan teknis serta pengetahuan mereka dalam Industri 
4.0 untuk menyertakan konsep dan penerapan utama ke dalam penyampaian 
kurikulum TVET. Ini akan memungkinkan lulusan agar lebih siap dan dapat 
berkontribusi terhadap transformasi digital di Filipina.

Mitra:
Technical Education and Skills Development Authority, Filipina
ITE Education Services, Singapura
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Pemerintahan

PROGRAM EKONOMI 
HIJAU DI INDONESIA

Sejalan dengan prioritas Indonesia dalam kebijakan dan praktik berkelanjutan, 
sekitar 100 pejabat publik akan berpartisipasi dalam program terkait isu ekonomi 
hijau, yang mencakup topik seperti menjaga kelestarian sumber daya, berbagi 
teknologi dan opsi untuk pengelolaan limbah dan energi bersih.  

Para pemimpin ini juga akan menjajaki peluang ekonomi sirkular guna mendukung 
pengembangan roadmap ekonomi hijau tingkat tinggi untuk Indonesia.

Mitra:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Indonesia
Singapore Cooperation Enterprise

PROGRAM ILMU DAN 
TEKNOLOGI PANGAN 
DI THAILAND

Untuk mencari titik temu dalam regulasi ilmu pangan di kawasan ASEAN, 
badan pengawas makanan dan lembaga akademis dari Singapura dan Thailand 
akan bekerja sama untuk mengidentifikasi kesenjangan saat ini dan meningkatkan 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengetahuan terkait regulasi. 

Institusi akademik juga akan bekerja sama merancang kurikulum umum tentang 
regulasi pangan dan mengembangkan rangkaian arah regulasi pangan untuk 
teknologi ilmu pangan. 

Mitra:
Kasetsart University Thailand
National University of Singapore -  
Department of Food Science and Technology
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YOUNG MEDIA 
LEADERS 
FELLOWSHIP 2022

Inisiatif dari World Editors Forum Asia Chapter, Young Media Leaders Fellowship 
akan membina generasi pemimpin media berikutnya melalui pengembangan 
profesional dan budaya. 

Dalam program tahun 2022, sekitar 25 editor dan jurnalis dari ruang redaksi di 
seluruh wilayah akan berkumpul untuk berbagi pengalaman, memperkuat dampak 
pelaporan berita, dan belajar untuk menjadi yang terdepan dalam industri yang 
ditransformasi oleh teknologi digital.

Mitra:
WAN-IFRA Asia Pasifik

FAITHFULLY 
ASEAN 2021

Dengan adanya tantangan terhadap stabilitas dan keamanan sosial regional, 
penting untuk mencari titik temu, memperdalam pemahaman, mempererat 
persahabatan, dan membangun persahabatan di antara komunitas.

Faithfully ASEAN 2021 menyatukan 40 pemimpin, praktisi, dan aktivis lintas agama 
regional untuk bertukar inisiatif yang dipimpin komunitas, serta pengalaman 
dan tantangan yang berkaitan dengan keterlibatan, kohesi, dan ketahanan 
antarbudaya dan antaragama. 

Ini akan membantu menumbuhkan pemahaman antaragama dan antarbudaya 
yang lebih dalam serta menanamkan nilai bersama seperti harmoni dan keragaman. 

Mitra:
Humanity Matters, Singapura

Dialog dan Pertukaran
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TENTANG TEMASEK FOUNDATION

Memperkuat Ketahanan Sosial dan 
Memajukan Kehidupan

Kami berupaya keras untuk membangun masyarakat yang lebih ulet, 
harmoni dan inklusif di Singapura. Sejumlah program yang berfokus pada 
hasil telah membantu meningkatkan jalinan sosial dengan mendukung 
individu, memperkuat keluarga dan memajukan komunitas. Kami merintis 
program dan penelitian serta mendukung program yang mendukung 
budaya, warisan dan nilai yang memberikan manfaat kepada generasi  
saat ini dan mendatang.

Membina Pertukaran Internasional dan 
Meningkatkan Kemampuan Regional

Kami menghubungkan orang melalui banyak program yang 
mempromosikan dialog, pemahaman bersama dan sudut pandang 
dunia 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 Ilmu Pengetahuan dan Melindungi 
Planet untuk Dunia yang Berkelanjutan

Kami merupakan yang terdepan dalam memperjuangkan keberlanjutan 
dan mendukung penelitian dan pendidikan dalam sains, teknologi,  
teknik dan matematika, serta proyek pengembangan yang berorientasi 
pada solusi dengan kontribusi untuk meningkatkan taraf kehidupan. 
Program ini memperkuat kemampuan penelitian dan mendorong kerja 
sama lintas fungsi di banyak bidang seperti layanan kesehatan, pendidikan, 
perubahan iklim, konservasi satwa liar, dan ekonomi sirkular.

Temasek Foundation mendukung berbagai program yang 
memajukan kehidupan dan masyarakat di Singapura dan sekitarnya.

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

mencapai hasil positif bagi individu dan masyarakat saat ini,  
serta bagi generasi mendatang.

Secara bersama-sama, program kami memperkuat ketahanan 
sosial, mendorong pertukaran internasional dan kemampuan 

regional, memajukan ilmu pengetahuan, serta melindungi planet ini.



Temasek Foundation Ltd.
UEN: 201621232G

Temasek Shophouse
28 Orchard Road Singapore 238832

www.temasekfoundation.org.sg
TFadmin@temasekfoundation.org.sg


