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Temasek Foundation berupaya untuk menyingkap 
kesenjangan, hambatan dan kebutuhan yang tidak terlihat 
di masyarakat. Bersama dengan mitra, kami memperhatikan 
kompleksitas tersembunyi masalah yang tak terlihat 
sehingga solusi yang berdampak dan inovatif untuk 
meningkatkan kehidupan dapat diciptakan bersama.

Pada tahun lalu, lebih dari $84 juta telah diberikan untuk 
menerapkan156 program, menginspirasi dan memberi 
dampak pada lebih dari 32.000 penerima manfaat, peserta 
dan mitra di Singapura, secara regional dan global. 

Di dunia yang semakin terhubung dan saling bergantung, 
Temasek Foundation menunjukkan pentingnya 
mengembangkan pertukaran internasional dan  
membangun kemampuan regional. 

Kami menciptakan peluang untuk menjembatani dan 
mendorong dialog di luar batas. Upaya kami berfokus pada 
inisiatif yang meningkatkan kemampuan dan kapasitas di 
bidang pendidikan, layanan kesehatan, administrasi publik, 
manajemen perkotaan, dan tanggap bencana.
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Sorotan Utama 

Kumulatif*  

1.107

Kumulatif*  

129.000

156
TF 19/20#

Jumlah Total Program

Total Dana Diberikan

155.000
Kumulatif*  

1,24 juta

Kumulatif*  

$791 juta $84 juta

Sejak 2016

Mendanai

keberlanjutan 
inovasi31

Jumlah Total Penerima Manfaat Langsung dan 
Peserta Program

Penjangkauan Tambahan

TF 19/20#

TF 19/20#

32.000

Kami juga menjangkau kelompok pemimpin, peserta, penerima manfaat, dan masyarakat yang 
lebih luas melalui lokakarya berbagi pengetahuan dan upaya penjangkauan publik.

TF 19/20#

Dana Lanjutan

*TF 2007/08 – TF 2019/20 *TF 2007/08 – TF 2019/20
#1 April 2019 – 31 Maret 2020 #1 April 2019 – 31 Maret 2020
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Kemitraan dan Jaringan di 
Luar Singapura

Kumulatif*  

>500

Kumulatif*  

>49.000

> 50
TF 19/20#

Jumlah Total Program (Regional)

Total Dana Diberikan (Regional)

> 6.700
Kumulatif* 

> 244.000

Kumulatif* 

> $236 juta > $23,7 juta

Total Peserta Langsung Program Kami (Regional)

Penjangkauan Tambahan (Regional)

TF 19/20#

TF 19/20#

> 6.800

TF 19/20#

Daftar Negara

Asia Tenggara
Brunei Darussalam, 

Kamboja, Indonesia, 
Laos, Malaysia, 

Myanmar, Filipina, 
Thailand, Timor Leste, 

Viet Nam  

Asia Utara
Tiongkok, Mongolia

Inisiatif internasional kami merupakan aspek penting pekerjaan Temasek Foundation.  
Terhubung dengan mitra di negara tuan rumah di kawasan ini dan lebih jauh lagi, 

kami tumbuh dan belajar dari satu sama lain melalui program kolaboratif.  
Berikut merupakan sorotan internasional yang penting.

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

Asia Tengah dan Barat
Yordania, Kazakhstan, Wilayah 
Palestina 

Afrika
Rwanda 

Membuat katalis secara 
kumulatif lebih dari

 dana hibah 
lanjutan

Dari $34 juta  
dalam bentuk hibah 

Menarik 
$236 juta
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KEBERANIAN 
MELAMPAUI 

BATAS
Upaya penjangkauan internasional terdiri dari:

> 10
 alat Polymerase 

Chain Reaction (PCR) 
digunakan dalam 

pengujian diagnostik

liter pembersih tangan 
 dalam bentuk konsentrat 

dan siap pakai

> 120.000
3.000

peralatan 
ventilator 

dan oksigen

Hampir

> 2,3 juta
masker bedah

Peralatan perlindungan 
pribadi termasuk

520.000 
uji diagnostik untuk 

COVID-19

Lebih dari

negara 
dan wilayah

35
Sekitar

UPAYA INTERNASIONAL KAMI

Saat krisis COVID-19 berkembang, kami menyadari 
kebutuhan perlengkapan masyarakat global untuk 
menjaga masyarakat tetap aman. Berpijak pada 
solidaritas bersama teman dan mitra lintas batas, 
Temasek Foundation berbagi solusi dalam  
pencegahan, diagnosis, dan dukungan  
pengobatan untuk menjaga keamanan  
masyarakat di luar negeri.

Pembersih tangan dan 
kebutuhan medis lainnya 
disiapkan untuk Batam,  
Indonesia

Informasi per 31 Agustus 2020

Bersatu untuk mendorong 
masyarakat

Keberanian dalam menghadapi kesulitan.  

Itulah yang selalu ditunjukkan Singapura di 

saat krisis. 

Tidak ada bedanya kali ini.

Saat COVID-19 menyebar di negara kami 

di awal tahun 2020, penyusup yang tidak 

terlihat ini menjadi ancaman yang nyata 

bagi Singapura.

Akan tetapi, kami tidak terpengaruh. 

Sebagai bangsa, kami bertahan bersama 

dan maju menghadapi tantangan. 

Dalam situasi krisis kesehatan, masyarakat 

harus menjadi berani, dan hal ini ditanggapi 

dengan baik oleh masyarakat.

Dalam menghadapi ancaman virus, 

individu, keluarga, dan relawan 

semua bersatu.

Temasek Foundation mendukung 

program untuk melindungi masyarakat 

di Singapura dan masyarakat global.

Inisiatif ini dapat terlaksana dengan 

dedikasi dan dukungan berbagai mitra yang 

datang bersama kami. 

In
vi

si
b

le
Lap

o
ran

 R
egio

n
al 2

0
2

0

0504



Selandia 
Baru

Konsentrator oksigen diberikan kepada 
Dr Aman Rabu (kiri),  

Direktur Departemen 
Kesehatan Negara Bagian Johor

Petugas laboratorium di Sabah, Malaysia, 
menyimpan alat uji COVID-19

Dr Syarif Fasha (kiri), Wali Kota Jambi, Indonesia, 
meninjau alat BiPAP yang akan digunakan untuk 

pengobatan pasien COVID-19

Shri Ashwini Choubey (kiri), Menteri Negara Kesehatan dan Kesejahteraan 
Keluarga, India, menerima konsentrator oksigen yang akan digunakan di pusat 

perawatan COVID-19 di seluruh India

Kami bekerja sama dengan mitra lintas batas dalam respons bersama 
untuk mengatasi tantangan pandemi. 

Dengan tujuan bersama untuk menjaga keamanan masyarakat, 
Temasek Foundation bermitra dengan organisasi sektor publik  
dan swasta untuk mengirimkan peralatan medis penting dan  
alat tes ke rumah sakit dan fasilitas medis, sedangkan masker  
wajah dan pembersih tangan didistribusikan kepada  
petugas kesehatan dan masyarakat.

MEMERANGI COVID-19 
DI LUAR PERBATASAN

H.E. Mahmoud Hmoud (paling kanan), Duta Besar 
Yordania untuk Singapura, dengan awak pesawat 

yang mengirimkan alat uji ke Amman

Dalam masa sulit ini, 
banyak masyarakat yang sangat  

membutuhkan sumber daya medis  
dan kemanusiaan lainnya. 

Bermitra dengan Singapore Airlines 
dan Program Pangan Dunia, 

Temasek Foundation mendukung 
upaya mengirimkan suplai yang  
menyelamatkan hidup kepada  

masyarakat yang membutuhkan,  
terutama di Asia.

Indonesia

Filipina

Thailand

Brunei 
Darussalam

Myanmar

Kamboja

LaosBangladesh
Nepal Bhutan

Kazakhstan

Uzbekistan

Mongolia

Wilayah 
Palestina
Yordania

Iran

Maroko

Ghana

Gabon

Benin

Cote d’lvoire

Togo

Ethiopia

Italia

Tiongkok

Malaysia

Sri Lanka

Maladewa

Afrika 
Selatan

Singapura

Britania Raya

India

Pakistan

Ukraina

Chile

Peru

El Salvador

Brasil

Viet Nam
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Bidang Fokus 
Regional Kami
Mendukung lebih dari 500 program, 

upaya regional kami berfokus pada bidang utama ini

• Kepemimpinan 
 Pendidikan

• Sains, Teknologi, 
 Teknik &  
 Matematika 

• Pelatihan dan Pendidikan 
 Kejuruan dan Teknis

• Singapore Summit

• Regulasi Keuangan

• Administrasi Publik

• Manajemen Perkotaan

• Kepemimpinan Layanan  
 Kesehatan

• Keperawatan

• Kesehatan Masyarakat

•	 Influencer

• Pemimpin

• Kepemimpinan  
 Pemuda

• Keamanan siber

Layanan Kesehatan

Pertukaran 
Internasional

Pendidikan

Kepemimpinan 
Pemikiran/Bisnis

Geopolitik &  
Keamanan

Pemerintahan

• Kesiapsiagaan dan 
 Mitigasi Prabencana

• Pemulihan  
 Pascabencana

• Ketahanan Psikologis

Tanggap Bencana 
& Kesiapsiagaan 
Darurat

Membangun masyarakat di 
Asia & internasional

Bersama dengan mitra dan jaringan di negara tuan rumah,  

program internasional kami menyatukan kepemimpinan,  

komitmen dan sumber daya dari masyarakat tuan rumah kami,  

keahlian dari institusi dan hibah dari Temasek Foundation. 

Mengembangkan sumber daya manusia dan modal sosial  

secara regional dan seterusnya, kami bertugas mendorong  

kepemilikan program oleh para pemimpin masyarakat  

tuan rumah. Kami berusaha keras untuk menciptakan  

dampak ganda dari hasil dan membangun kemitraan  

yang kuat dengan masyarakat tuan rumah dan mitra konten. 

Melalui program internasional, kami berkomitmen untuk  

menumbuhkan saling pengertian yang lebih dalam antara  

masyarakat regional dan global, yang memungkinkan hubungan  

dan kemampuan yang lebih dalam di masyarakat  

dan membekali mereka dengan keterampilan dan inovasi  

yang diperlukan untuk masa depan.

Secara regional dan sebagai bagian dari dunia yang lebih besar,  

kami berdiri bersama untuk membangun satu sama lain dan belajar  

dari satu sama lain agar kami dapat mendorong hubungan antara  

orang yang lebih kuat dan menyatukan masyarakat global menuju  

masa depan bersama.
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Durasi program

Kualitas Layanan Kesehatan dan 
Program Keselamatan Pasien

Program Manajemen  
Rumah Sakit di Thailand

MITRA

Kementerian Kesehatan Masyarakat, Thailand 
(Departemen Layanan Medis) 

Singapore Health Services Pte Ltd

Profesional perawatan kesehatan di Thailand sedang memikirkan kembali pemberian perawatan 
untuk populasi lanjut usia dan meningkatkan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan 

perubahan perspektif perawatan kesehatan. 

Program ini akan meningkatkan penerapan pemberian, sistem, dan kebijakan layanan kesehatan 
untuk mencapai pengalaman perawatan yang efektif untuk populasi lanjut usia di Thailand.

Program ini berupaya mengembangkan kemampuan dalam 
manajemen perawatan kritis tingkat lanjut dan mengembangkan 

rencana tindakan dan strategi untuk kualitas dan manajemen 
keselamatan pasien. 

MITRA

Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan, Surabaya, Indonesia

Singapore Health Services Pte Ltd

Membangun kemampuan dalam:

Pengembangan bersama 
kesinambungan pengalaman 

perawatan dengan fokus 
pada gerontologi di Thailand

profesional 
layanan kesehatan

pengembangan protokol perawatan  
dan sistem pelatihan untuk 

meningkatkan perawatan dan  
sistem pasien.  

peningkatan keterampilan  
dan pengetahuan  

bagi para profesional  
perawatan kritis.

Perawatan kualitas & keselamatan pasienPerawatan kritis tingkat lanjut

dalam manajemen perawatan kritis

10 250

200

pemimpin spesialis
dan

Hasil

3 tahun
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Program Industri 4.0. Pelatihan dan 
Pendidikan Kejuruan dan Teknis 

(TVET)
Revolusi industri keempat, atau Industri 4.0, menghasilkan teknologi industri 

digital	yang	mengubah	efisiensi	produksi	industri.	

Rangkaian program ini mengembangkan sekelompok pemimpin dan pelatih 
tentang tren terkini Industri 4.0 dan membekali mereka untuk menyertakan 

penerapan dan konsep utama ke dalam kurikulum dan sistem TVET. 

Kementerian Pos,  
Telekomunikasi & Teknologi 

Informasi (Bangladesh)

Singapore Polytechnic

Bangladesh Tiongkok

Biro Jaminan Sosial 
dan Sumber Daya Manusia 

Chongqing, Tiongkok

ITE Education Services Pte Ltd

Thailand

Kantor Komisi Pendidikan 
Kejuruan (OVEC), 

Kementerian Pendidikan, 
Thailand

ITE Education Services Pte Ltd

Mengembangkan  
Kerangka Pelatihan  

Nasional Industri 4.0 

MITRA MITRA MITRA

Program ini meningkatkan kualitas kurikulum di sekolah Islam dan  
membangun kemampuan dan kapasitas pemimpin sekolah dan pengajar di Maladewa. 

Dengan program ini, Kementerian Pendidikan dapat memperkenalkan  
metodologi dan teknologi pengajaran terbaru ke jaringan sekolah Islamnya.

Program Kecerdasan Buatan 
untuk Pendidik Universitas di Asia

MITRA

Universitas di seluruh Asia 

Nanyang Technological University -  
Fakultas Ilmu dan Teknik Komputer

Dengan Singapura sebagai pusat regional untuk Kecerdasan Buatan (AI),  
program ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan membangun jaringan  

di antara universitas terkemuka dan pemimpin muda di Asia untuk  
membentuk masa depan pengembangan AI.

Sekolah Islam di Maladewa
MITRA

Kementerian Pendidikan, Maladewa 

Program Pendidikan Irsyad Trust

Penjangkauan 
tambahan dari

dari Singapura 
dan seluruh Asia

40 50

100

80120 25

160

210 210

60

6
negara

untuk	mengidentifikasi	 
strategi dan proses untuk 

mempromosikan keunggulan  
dalam manajemen TVET

dengan keterampilan dan 
pengetahuan yang relevan

Tenaga yang siap melakukan 
transformasi digital Thailand, 

'Thailand 4.0'.

pemimpin pemimpin  
TVET

pemimpin

pemimpin  
TVET

spesialis spesialis

spesialis

pemimpin dan 
spesialis sekolah

pemimpin dan 
spesialis lainnya

spesialis

Mengembangkan 

sebagai Narasumber dan 
Fasilitator Keterampilan  

TVET Nasional

dan dan

dan

dan

Membekali Melatih

Membangun kemampuan dan 
kapasitas pengajar TVET  

di Chongqing

Program dalam 
negeri tentang Riset, 

Pendidikan, dan  
Inovasi AI di

Durasi program

3 tahun
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Sebagai bagian dari Singapore Summit, SSYSLP 
adalah program khusus undangan eksklusif yang 
dirancang untuk para pemimpin muda, berusia 
40 tahun ke bawah, yang melakukan pekerjaan 
penting untuk membuat masyarakat menjadi 
lebih baik bagi semua.

Dari 18 hingga 21 September 2019, 18 peserta 
dari seluruh Asia dan sekitarnya berkumpul di 
Singapura untuk berbagi perspektif, semangat, 
dan tujuan mereka. Mereka terlibat dalam 
percakapan multigenerasi dan mengumpulkan 
beragam perspektif dari satu sama lain dan  
dari para pemimpin terkemuka.

Program Pemimpin Masyarakat 
Muda Singapore Summit (SSYSLP) 

2019
LEMBAGA PENDUKUNG

Dewan Pengembangan Ekonomi Singapura

GIC

Otoritas Moneter Singapura

Temasek

Pertama kali diadakan pada tahun 2012, Singapore Summit adalah acara khusus undangan 
tahunan yang mempertemukan para pemimpin pemikiran dan eksekutif C-suite Asia dan 

global untuk membahas perkembangan geopolitik, ekonomi, sosial dan teknologi,  
dan dampaknya terhadap pasar, industri, dan strategi bisnis.

Pada tahun 2019, Summit tersebut mempertemukan hampir 400 pemimpin bisnis 
internasional dan pemikir terkemuka, yang terlibat dalam tema “Asia 2030” dan antara lain 
topik seputar tantangan dan prospek yang dihadapi kawasan ini dalam dekade mendatang.

Singapore Summit 2019

Penghargaan ASEAN 2019
MITRA

Sekretariat ASEAN

Yayasan Hasanah (Malaysia)

Disampaikan pada KTT ASEAN tahunan, Penghargaan ASEAN diberikan 
kepada individu atau organisasi dari ASEAN yang telah memberikan 

kontribusi luar biasa terhadap proses pembangunan masyarakat regional. 
Penghargaan ini bertujuan mendorong pembangunan masyarakat ASEAN dan 

mempromosikan kolaborasi intra-ASEAN.

Penghargaan ASEAN 2019 diberikan 
kepada Dr Jemilah Mahmood, 
Wakil Sekretaris Jenderal untuk 
Kemitraan di Federasi Internasional 
Masyarakat Palang Merah dan 
Bulan Sabit Merah.
 
Sebagai Kepala Sekretariat KTT 
Kemanusiaan Dunia dan Kepala 
Cabang Tanggap Kemanusiaan di 
Dana Kependudukan PBB, 

Dr Jemilah berperan penting dalam  
membangun pendekatan terkoordinasi 
untuk bantuan kemanusiaan di ASEAN.  

Sebagai anggota pendiri Jaringan 
Pengurangan dan Tanggap  
Bencana Asia, ia berkontribusi  
pada pembentukan Perjanjian 
ASEAN tentang Grup  
Kemitraan Tanggap Darurat  
dan Manajemen Bencana.
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Program Administrasi Publik di 
Myanmar dan Viet Nam

Myanmar Viet Nam

Program ini membekali para pemimpin dengan 
kemampuan untuk meninjau dan mengubah 
proses utama yang dipilih menjadi Prosedur 

Operasi Standar (SOP), untuk mempromosikan 
lingkungan yang mendukung bisnis dan  

tata kelola yang baik. 

Program ini terdiri dari kunjungan belajar, 
simposium kepemimpinan, dan lokakarya 

tentang pengembangan SOP.

MITRA

Komite Koordinasi Ekonomi Nasional, 
Myanmar

Perguruan Tinggi Dinas Sipil, Singapura

Menarik partisipasi 120 pemimpin dan spesialis 
teknologi pangan, program ini memperkuat 

kemampuan dalam penerapan teknologi pangan, 
manajemen keamanan pangan, analisis risiko dan 

sistem manajemen risiko dalam keamanan 
pangan dan manajemen keberlanjutan. 

Program ini diharapkan dapat mendukung 
upaya Viet Nam dalam menanamkan teknologi  

dan inovasi baru untuk mencapai kualitas  
pangan yang lebih baik. 

MITRA

Kementerian Kesehatan,  
Viet Nam

Nanyang Polytechnic International, Singapura

Program Ketahanan Perkotaan 
Temasek Foundation

MITRA

Jaringan Kota Tangguh Global

Pusat Kota Layak Huni, Singapura

Program	ini	mengembangkan	kemampuan	untuk	mengidentifikasi	tantangan	dan	
peluang kehidupan dan ketahanan. Kebutuhan untuk memperkuat ketahanan 

di Asia sangat penting karena tantangan perubahan iklim, seperti kenaikan 
permukaan laut dan peristiwa cuaca ekstrim, menjadi kian mendesak. 

Program ini akan membantu berbagai kota merumuskan proposal proyek yang 
layak dibiayai di bidang perubahan iklim dan ketahanan.

Untuk mengembangkan 
proposal proyek yang 

layak dibiayai di bidang 
perubahan iklim  
dan ketahanan

Hasil

120
Peserta

dari Singapura 
dan seluruh Asia

32 48
pemimpin spesialis

dan

Penjangkauan 
Tambahan
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Asia Journalism 
Fellowship 2019

Asia Journalism Fellowship adalah platform tahunan bagi jurnalis karier menengah 
dari kawasan ini untuk terlibat dalam pertukaran budaya dan profesional melalui 

lokakarya, diskusi, dan dialog. 

Program ini mempertemukan jurnalis berpengalaman dari berbagai latar belakang 
dan bekerja dalam lingkungan yang sangat berbeda untuk tinggal, belajar, dan bekerja 

bersama di Singapura selama tiga bulan setiap tahun.

Rangkaian program ke-10, yang diadakan dari Juli hingga Oktober 2019, dihadiri 
16 jurnalis dari seluruh Asia, termasuk rekan pertama dari Kazakhstan, yang 

berpartisipasi dalam program dan proyek penelitian individu untuk mengasah 
keterampilan profesional mereka dan memahami tren di media, komunikasi dan Asia.

MITRA

Lembaga Studi Kebijakan, 
Sekolah Kebijakan Publik Lee Kuan Yew, 

National University of Singapore

ke-10
pelaksanaan 

program

16
jurnalis 

dari Asia
dari Kazakhstan berpartisipasi 

dalam Asia Journalism Fellowship

Rekan pertama

STEP Environment Camp 2019 adalah program enam hari untuk 
pemuda dari Singapura dan Asia.  Diselenggarakan dari 10 hingga 16 

November 2019, 92 pemuda berpartisipasi dalam kuliah, 
lokakarya langsung, kunjungan lapangan, dan presentasi mahasiswa.  

Dibangun dengan tema menyeluruh Perubahan Iklim dan 
Keberlanjutan, program ini membina ilmuwan muda 

di Asia, dengan penekanan pada pelestarian lingkungan.

Program ini membantu membangun jaringan para pemimpin pemuda di 
seluruh Asia melalui serangkaian latihan pembelajaran yang imersif, 

eksperiensial, dan kooperatif yang terdiri dari:

STEP Environment 
Camp 2019

MITRA

National University of Singapore -  
Institut Ilmu Kelautan Tropis 

92
peserta

Kuliah Eksperimen kerja 
lapangan

Kunjungan lapangan ke cagar alam 
(Pulau St. John, Suaka Margasatwa 

Sungei Buloh, dan  
Taman Alam Windsor)
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Administratur Gempa Tiongkok -  
Institut Mekanika Teknik, Kementerian Manajemen Darurat, Tiongkok

Nanyang Technological University -  
Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Singapura

Simposium Kinerja & Keselamatan 
Responden Pertama 2019

Program ini bertujuan membangun kemampuan para ahli dan pembangun lokal untuk 
menerapkan metode penguatan pada elemen struktural dan nonstruktural bangunan 

sekolah yang ada. Ini akan mengurangi risiko gempa bumi di provinsi Gansu dan  
Qinghai di Tiongkok, yang terletak di patahan aktif kerak.

Penguatan Seismik Bangunan

Angkatan Pertahanan Sipil Singapura

MITRA

Acara perdana yang berlangsung dari tanggal 20 hingga 21 November 2019 ini  
mempertemukan 320 responden pertama dari seluruh dunia untuk berbagi ilmu  

seperti penerapan penelitian ilmiah dan inovasi teknologi. Acara ini juga berupaya  
menetapkan standar yang kuat dan praktik terbaik, yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan dan hasil keselamatan dan kinerja responden pertama. 

MITRA

Menghubungkan ekosistem 
global responden pertama

Berkolaborasi untuk 
berinovasi, memaksimalkan 

hasil kinerja dan 
keselamatan

Mengoordinasikan 
pengetahuan dan 

menetapkan standar 
dan praktik terbaik

TUJUAN PROGRAM

Temasek Foundation mendukung berbagai program yang  

meningkatkan kehidupan dan masyarakat di Singapura dan sekitarnya.  

Program	Temasek	Foundation	dapat	terwujud	berkat	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 ketahanan sosial,  

mengembangkan pertukaran internasional dan kemampuan regional,  

serta memajukan sains dan menjaga kelestarian alam.

Memperkuat Ketahanan Sosial dan Meningkatkan Kehidupan
Kami berupaya keras untuk membangun masyarakat yang lebih ulet, harmoni dan  

inklusif di Singapura. Sejumlah program yang fokus pada hasil membantu 

meningkatkan jalinan sosial dengan mendukung individu, memperkuat keluarga dan 

meningkatkan komunitas. 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 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 Sains dan Menjaga Kelestarian Alam untuk Dunia yang Berkelanjutan
Kami merupakan yang terdepan dalam memperjuangkan keberlanjutan dan mendukung penelitian  

dan pendidikan sains, teknologi, teknik dan matematika, serta proyek pengembangan 

yang berorientasi pada solusi dengan kontribusi meningkatkan 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.

Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana
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