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Membangun Masyarakat di Asia dan Sekitarnya

Bagaimana kita bisa menghubungkan
masyarakat dengan membangun

SEJAK AWAL BERDIRI (2007–2019)

S$213 Juta

435

24

dana hibah diberikan

program

negara dan wilayah

43.024

234.548

1.061

peserta langsung

rekan memperoleh
manfaat belajar
bersama

menghadiri
temu alumni

Asia Utara

Asia Selatan

Asia Tenggara

S$35,7 Juta

S$26,2 Juta

S$89,9 Juta

56 program

56 program

185 program

Beberapa Negara
dan Lainnya

S$61,2 Juta
138 program

masa depan bersama?
Inilah pertanyaan mendasar yang memberi inspirasi pada
pekerjaan kami di Temasek Foundation International.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi berbagai
masyarakat yang kami hubungkan dan kami ajak bermitra– dengan
memandang secara menyeluruh, memandang ke dalam dan
memandang ke depan bersama kami.
Sejumlah program yang kami dukung membangun masyarakat dalam tiga cara:

SEKILAS 2018/2019

SUMBANGAN UTAMA DI TAHUN FISKAL 2018/19

S$19,7
juta

41

5.825

96

program

target peserta

menghadiri
6 temu alumni

dana hibah diberikan

1. Masyarakat bisa
MEMANDANG SECARA
MENYELURUH
dari dirinya sendiri,
terhubung dengan
masyarakat lain yang
berbeda dan membentuk
pertemanan serta
lembaga yang solid.

2. Masyarakat bisa
MEMANDANG
KE DALAM
diri mereka sendiri dan
membangun hubungan
yang lebih mendalam
serta kemampuan
untuk memberdayakan
kehidupan mereka.

3. Masyarakat bisa
MEMANDANG
KE DEPAN
dengan rasa percaya
diri karena mereka telah
dibekali keterampilan
yang bisa membantu
kesiapan mereka
menghadapi masa depan.

SUMBANGAN STEP* DI TAHUN FISKAL 2018/19

S$3 juta

12

601

12

dana hibah diberikan

program

peserta remaja

menghadiri
1 temu alumni

* Sumbangan STEP mendukung program agar pemuda di Asia dapat membina
komunikasi persahabatan, goodwill, dan pemahaman.

MENGAPA TAHUN
2018/2019 SANGAT
BERARTI BAGI KAMI
Di usia 11 tahun, Temasek
Foundation International
mendukung jumlah program
terbanyak dalam kurun
waktu satu tahun.

S$22,7

S$19,7 juta untuk
41 program melalui
sumbangan utama kami

53

S$3 juta untuk 12 program
melalui sumbangan STEP
kami untuk pemuda

juta dana hibah

program
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Membangun Masyarakat di
Bidang Layanan Kesehatan
Layanan kesehatan sangat penting bagi pertumbuhan
ekonomi dan sosial di masyarakat mana pun. Kami mendukung
pengembangan kemampuan layanan kesehatan di seluruh
masyarakat melalui berbagai bidang ini.
SEKILAS
2018/
2019

S$3,8
juta dana hibah

9

1.305

program

peserta

Manajemen Keperawatan
Perawat adalah ujung tombak
pelayanan pasien. Program
kami mengembangkan
keterampilan manajemen,
pedagogi, serta klinis agar
mereka bisa menyesuaikan
diri terhadap masyarakat
yang dinamis.

Manajemen Layanan
Kesehatan
Kepemimpinan yang baik
akan meningkatkan Kualitas
pelayanan pasien. Kami
mendukung program yang
memberdayakan manusia
untuk memimpin Rumah Sakit
dan sistem layanan kesehatan
secara efektif.

Manajemen
Kesehatan Publik
Program layanan kesehatan
publik memajukan masyarakat
yang sehat melalui dua cara
: menumbuhkan kesadaran
terhadap praktik terbaik dan
meningkatkan manajemen
kesehatan publik.
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Kegiatan Penting 2018/2019
MEMANDANG KE DALAM

MEMANDANG SECARA MENYELURUH

Menyelamatkan Para Ibu di India
Program Layanan Kesehatan di Madhya Pradesh, India

Berinovasi dalam Layanan Kesehatan di Asia
Program HEAL (Healthcare Executives in Asia Leadership/Eksekutif Layanan Kesehatan
dalam Kepemimpinan Asia)

Sekitar 44.000 wanita di India meninggal setiap tahun akibat komplikasi
selama melahirkan. Sebagian penyebabnya meliputi perdarahan, eklampsia,
dan masalah kesehatan yang sudah ada sebelumnya seperti anemia dan
malaria. Banyak dari kematian ini yang sebenarnya bisa dicegah.
Madhya Pradesh merupakan satu dari sembilan negara bagian di India
yang menghadapi masalah ini dan penurunan angka kematian ibu dan
bayi adalah salah satu prioritas misi Badan Kesehatan Nasional di negara
bagian tersebut.
Dalam kemitraan pertamanya dengan Tata Trusts, Temasek Foundation
International mendukung program tiga tahun dengan SingHealth untuk
membangun berbagai kemampuan di Madhya Pradesh sehingga tingkat
kematian ibu dan bayi akan menurun. Peserta akan mempelajari cara
menangani kehamilan berisiko tinggi, meningkatkan perawatan obstetri
dan neonatal dalam perawatan darurat dan intensif, serta memperkuat
tata kelola dan kualitas klinis.

Temasek Foundation International
menyelenggarakan program HEAL sejak
2015. Program ini menghadirkan para
pimpinan layanan kesehatan dari berbagai
wilayah untuk saling bertukar pengalaman
di bidang manajemen, tata kelola, dan
tantangan kesehatan.
Pada 2019, Program HEAL fokus pada
kepemimpinan keperawatan dan inovasi
layanan kesehatan. Dengan tema inovasi
layanan kesehatan, Temasek Foundation
International mendukung program dari Pusat
Inovasi Layanan Kesehatan di Tan Tock Seng
Hospital. Program ini menjelaskan berbagai

model inovasi, sistem, pemikiran desain dan
alat peningkatan lainnya kepada 50 petugas
dari seluruh Asia.
Dengan tema keperawatan, Program HEAL
diselenggarakan bekerja sama dengan
SingHealth dan National Healthcare Group,
Singapura. Program ini mengumpulkan
300 kepala perawat dari seluruh dunia
untuk mempresentasikan praktik terbaik
dalam keselamatan pasien. Mereka juga
mendiskusikan peran yang harus dilakukan
oleh Kementerian dan lembaga layanan
kesehatan dalam menyediakan sistem
layanan kesehatan publik.

PROGRAM LAIN YANG DIDUKUNG TAHUN 2018/19
Manajemen Layanan Kesehatan:
• Program Manajemen Kualitas dan Keselamatan Pasien di Myanmar
• Program Layanan Kesehatan di Lao PDR
• Program Healthcare Executives in Asia Leadership (HEAL) untuk ASEAN
Manajemen Keperawatan:
• Program Keperawatan di Provinsi Jiangsu, Tiongkok
Manajemen Kesehatan Publik:
• Program Kesehatan Publik di Indonesia
• Program Kesehatan Publik di Thailand
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Membangun Masyarakat
dalam Bidang Pendidikan

Pendidikan Kejuruan dan
dan Pelatihan Bidang Teknik
(TVET)

Pendidikan adalah pintu gerbang pengetahuan dan keterampilan
serta membantu masyarakat untuk berkembang. Berikut ini cara
kami mendukung tenaga pendidik dan pendidikan inovatif
yang bisa mendidik pelajar untuk menyongsong ekonomi
masa depan
SEKILAS
2018/
2019

S$4,4

8

1.505

juta dana hibah

program

peserta

Science, Technology,
Engineering and
Mathematics
(Sains, Teknologi,
Teknik Rekayasa dan
Matematika/STEM)
Pendidikan STEM melatih
pelajar untuk mengatasi
masalah dalam kehidupan
nyata dengan pendekatan
antar-disiplin ilmu dan
pendekatan terapan. Peserta
kami merupakan pendidik
dan pejabat yang dilatih
untuk merencanakan dan
menerapkan kurikulum STEM.

TVET membangun tenaga
kerja dinamis yang memenuhi
kebutuhan industri dan
berkontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi.
Program TVET kami membantu
meningkatkan pedagogi,
kurikulum, pengetahuan dan
keterampilan untuk berinovasi.

Kepemimpinan Pendidikan
Kami mendukung jaringan
sekolah dalam meningkatkan
keterampilan tenaga pendidik
serta kualitas pendidikannya.
Peserta kami dilatih untuk
menguasai berbagai
keterampilan khusus berdasar
kebutuhan di wilayahnya.
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Kegiatan Penting 2018/2019
MEMANDANG KE DEPAN

MEMANDANG KE DALAM

Menyiapkan Pemuda Asia untuk Revolusi Industri Empat
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
untuk Pendidik Universitas di Asia

Membentuk Guru menjadi Pemimpin di Filipina
Program Pendidikan untuk Sekolah Islam di Filipina

Pendidikan STEM melatih pelajar untuk mengatasi masalah di kehidupan
nyata dengan pendekatan antar-disiplin dan terapan, yang membekali
mereka dengan keterampilan sains, teknologi, teknik rekayasa dan
matematika untuk tumbuh di masyarakat modern yang berpusat
pada pengetahuan.
Meski demikian, pendidikan STEM akan sangat efektif jika dikombinasikan
dengan keterampilan lunak seperti empati, keuletan, dan rasa ingin tahu,
sehingga bisa membantu generasi muda menghadapi dunia yang
semakin kompleks.
Untuk mengaktifkan pendidikan STEM di berbagai universitas Asia,
Temasek Foundation International mendukung program bagi 420 pendidik
dari berbagai universitas di ASEAN. Mereka akan mengeksplorasi
pedagogi inovatif dalam pengajaran, desain kurikulum, dan manajemen
penelitian STEM.

Yayasan Markaz-Osshabab Al-Muslim FilFilibin
mengelola banyak sekolah dengan jaringan
yang luas di Filipina. Bekerjasama dengan
Irsyad Trust Limited dan Temasek Foundation
International, 210 guru dari 20 sekolah
Markaz-Osshabab di Marawi dan Manila akan
mengikuti pelatihan penguasaan bahasa dan
pengajaran serta meningkatkan keterampilan
kepemimpinan.

menjelajahi teknologi baru untuk digunakan
di kelas. Demi meningkatkan kepemimpinan,
mereka akan dibekali keterampilan
pengembangan organisasi dan kepelatihan
serta mengikuti magang di Singapura.
Proyek ini berpotensi memberikan dampak bagi
20.000 pelajar, yang bisa menerima pendidikan
berkualitas melalui peningkatan keterampilan
dan metodologi kepemimpinan guru.

Para guru akan ikut serta dalam pelatihan
bahasa Inggris secara intensif, menguasai
keahlian dalam strategi mengajar serta

PROGRAM LAIN YANG DIDUKUNG TAHUN 2018/19
Pendidikan Kejuruan dan Pelatihan Bidang Teknik
(Technical and Vocational Education and Training, TVET):
• Program TVET untuk Pelatih nasional dan Penilai akademik di India
• TVET dalam Program Pemikiran Desain di Filipina
• Pemikiran Desain untuk Perkotaan di Berbagai Universitas di Thailand
Topik Khusus dalam Pendidikan:
• Program Pendidikan Inovasi dan Kreativitas di Suzhou Industrial Park, Tiongkok
• Program Pendidikan Teknologi Keuangan di Indonesia
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Membangun Komunikasi
Antar Masyarakat
Suatu wilayah terdiri atas berbagai masyarakat dengan
beragam bahasa dan budaya. Kami mendukung banyak
program untuk meningkatkan pemahaman, jaringan dan
pertemanan di antara beragam orang.
SEKILAS
2018/
2019

SUMBANGAN
UTAMA

S$4,4

10

1.104

juta dana hibah

program

peserta

SUMBANGAN
STEP

juta dana hibah

Pertukaran
Pemimpin Mahasiswa
Pemimpin muda dari berbagai
universitas, politeknik, dan
institut teknik di Asia harus
memperluas hubungan dan
berpartisipasi dalam beragam
proyek masyarakat lintas
negara melalui program
Leadership Enrichment and
Regional Networking (LEaRN)
dan Specialists’ Community
Action and Leadership
Exchange (SCALE). Pemuda
dari program STEP berkumpul
untuk mempelajari minat
yang sama dalam bidang
seni, geopolitik, sains,
olahraga dan lingkungan.

S$3,0

12

1.092

program

peserta

Leaders Network
Kami terus menjalin hubungan
dengan pemimpin dari
wilayah melalui kegiatan
kepemimpinan tahunan untuk
jejaring dan diskusi terkait
berbagai masalah yang
dihadapi sektor publik di Asia.

Asia Journalism Fellowship
Kegiatan tahunan bagi
jurnalis karir menengah dari
berbagai wilayah terlibat
dalam pertukaran informasi
profesional dan budaya
melalui workshop, diskusi
serta dialog.
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Kegiatan Penting 2018/2019
MEMANDANG SECARA MENYELURUH

MEMANDANG KE DEPAN

Memperluas Jaringan bagi Jurnalis di Asia
Asia Journalism Fellowship 2018

Menghubungkan Pemuda ke Dunia
Sumbangan STEP

Untuk menjelajahi media dan perannya yang terus berubah, Temasek
Foundation International menyelenggarakan Asia Journalism Fellowship
setiap tahun, yang menjadi wadah bagi jurnalis di berbagai negara
untuk mendiskusikan sejumlah masalah di sektor ini. Beasiswa ini juga
bertujuan memupuk pengetahuan di Asia.

Sebagai agen perubahan, generasi muda adalah masa depan kita.
Temasek Foundation International mempercayai ini dengan mengumpulkan
pemuda dari seluruh negara di wilayah ini sebagai satu kesatuan, di mana
mereka bisa terhubung dan belajar pada minat yang sama.

Pada tahun 2018, beasiswa ini diselenggarakan bekerja sama dengan
Institute of Policy Studies, Singapura. Penerima beasiswa angkatan ke-10
ini terdiri atas 17 jurnalis dari 13 negara. Mereka mengikuti seminar dan
workshop, seperti teknik penulisan naratif, fotografi serta visualisasi digital.
Mereka juga mengunjungi Facebook, Google dan Reuters Singapura.

Sumbangan STEP mendukung berbagai program yang berpusat pada
pemuda dengan tema:
• Seni dan Budaya
• Kelestarian dan Lingkungan
• Kepemimpinan dan Geopolitik
• Sains, Teknologi dan Inovasi
• Olahraga dan Petualangan
Di tahun 2018/2019, Temasek Foundation International mendukung
12 program dari STEP Endowment seperti Youth Ecosperity Dialogue,
STEM Alive!, STEP Entrepreneurship Initiative, STEP Sociovation Forum
dan STEP Southeast Asia Youth Sports Leaders Camp.

PROGRAM LAIN YANG DIDUKUNG TAHUN 2018/19
Pertukaran Pemimpin Mahasiswa:
• Program Leadership Enrichment and Regional Network (LEaRN)
• Program Specialists’ Community Action and Leadership Exchange (SCALE)
Leaders Network:
• Asia Leaders Connect 2018
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Membangun Berbagai
Lembaga yang Unggul
Sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi,
kota harus direncanakan dan dikelola dengan baik.
Kemampuan sektor publik juga sangat penting dalam
perjalanan pengembangan ekonomi semua masyarakat.
Kami menyokong berbagai program yang mendukung
pengembangan ekonomi dan perkotaan yang berkelanjutan
dan memperkuat administrasi publik.
SEKILAS
2018/
2019

S$6,4

13

1.596

juta dana hibah

program

peserta

Administrasi Publik

Manajemen Perkotaan

Intitusi publik merupakan
pelopor dalam kemajuan
ekonomi, sosial dan budaya
masyarakat. Program
kami memungkinkan
para penentu kebijakan
dan pejabat layanan
publik untuk memperkuat
pembuatan kebijakan dan
mengimplementasikannya
untuk masyarakat.

Kota merupakan pusat pengembangan
ekonomi dan sosial. Program kami mendukung
pembelajaran dan pemahaman di antara
pembuat kebijakan dan perencana kota
tentang kota yang lestari dan layak huni.
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Kegiatan Penting 2018/2019
MEMANDANG KE DALAM

MEMANDANG KE DALAM

Memperkuat Tata Kelola di Thailand
Program Administrasi Publik di Thailand

Meningkatkan Keamanan Air di India
Program Manajemen Perkotaan (Daur Ulang dan Penggunaan Ulang Air) di India

King Prajadhipok’s Institute (KPI) merupakan organisasi akademik
terkemuka yang bertujuan mengembangkan demokrasi dan tata kelola
pemerintahan yang baik di Thailand. Hal ini dilakukan melalui penelitian
akademik, pelatihan, kerja bersama dan lain-lain.

Tiga tahun lalu, Temasek Foundation
International membentuk kemitraan dengan
National Institution for Transforming India
(NITI Aayog) untuk membangun kemampuan
India di bidang manajemen perkotaan.

Melalui kerja sama dengan KPI dan Nanyang Centre for Public
Administration, Temasek Foundational International mulai mendukung
program administrasi publiknya yang pertama di Thailand pada tahun 2018
untuk meningkatkan tata kelola.
Program administrasi publik ini mengikutsertakan 96 pejabat publik
Thailand, yang akan bertukar pengetahuan dalam bidang kepemimpinan,
perencanaan kota, kebijakan serta administrasi publik dengan rekan dari
Singapura. Para pejabat tersebut akan mempelajari berbagai konsep baru,
meneliti praktik terbaik dan menelaah peningkatan tata kelola, termasuk
bidang ekonomi dan politik.

Kemitraan kedua yang dimulai tahun 2018 ini
fokus pada manajemen air. Melalui workshop
dan diskusi, 100 penentu kebijakan dari delapan
negara bagian dan wilayah persatuan di India
akan berkolaborasi dengan penasihat dari

Singapura terkait manajemen air yang terbuang
saat distribusi, teknologi pengolahan air limbah,
dan desain fasilitas daur ulang air.
Para pejabat dari berbagai negara bagian di
India ini akan mempelajari bermacam-macam
ide baru untuk mendaur ulang dan menggunakan
ulang air serta mengembangkan dokumen
proyek model untuk diimplementasikan.

PROGRAM LAIN YANG DIDUKUNG TAHUN 2018/19
Administrasi Publik:
• Program Eksekutif Regulator Keuangan ASEAN
• Program Administrasi Publik di Bangladesh
• Program Administrasi Publik (Kerangka Kerja Layanan Publik) di Bhutan
• Program Administrasi Publik (Teknologi Info-Komunikasi) di Kamboja
• Program Administrasi Publik (Inovasi dan Pemerintahan) di Indonesia
• Program Administrasi Publik (Perencanaan dan Perubahan Strategis) di Indonesia
• Program Administrasi Publik (Kemitraan Negara-Swasta) di Filipina
• Program Administrasi Publik (Perdagangan dan Negosiasi) di Sri Lanka
• Program Tata Kelola dan Administrasi Publik Temasek Foundation International
• Rangkaian Perdagangan dan Negosiasi Temasek Foundation International
Manajemen Perkotaan:
• Program Pemimpin dalam Tata Kelola Perkotaan Temasek Foundation International
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Membangun Kembali Kehidupan
dan Mata-Pencaharian
Di tempat terjadinya bencana, masyarakat biasanya memerlukan
waktu pemulihan yang cukup lama akibat kerusakan yang terjadi
pada infrastruktur dan gangguan pada kehidupan mereka. Kami
memberi bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana
melalui tindakan pencegahan dan pemulihan pasca bencana.
SEKILAS
2018/
2019

S$0,7

1

juta dana hibah

program

315
peserta

Memulihkan Lahan yang Terkena Dampak Kebakaran

Memberi bantuan pada masyarakat yang Membutuhkan

Membakar lahan adalah cara tradisional yang dilakukan untuk menanam.
Asap beracun dari kebakaran lahan menyebabkan kerusakan yang luar
biasa terhadap lingkungan, ekonomi dan kesehatan manusia. Hal ini bisa
dicegah dengan metode alternatif yang bebas kebakaran dalam pertanian.

Pada tahun lalu, Temasek Foundation International mendukung komunitaskomunitas yang terkena dampak bencana alam dan masalah lingkungan:

Center for International Forestry Research (CIFOR) dan Commonwealth
Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) membangun
kemampuan dalam sejumlah alternatif bebas kebakaran tersebut – yang
didukung oleh Temasek Foundation International. Misalnya, proyek yang
memungkinkan para petani lokal memperoleh pengetahuan, teknologi dan
sumber daya baru, serta mengembangkan banyak model untuk pencegahan
kebakaran berbasis masyarakat dan praktik restorasi lahan gambut.

• Agustus 2018: Mengirimkan 1.000 kit filter air ke berbagai masyarakat
yang terkena dampak banjir di Provinsi Attapeu, Lao PDR
• Oktober 2018: Mengirimkan 1.300 kit filter air ke berbagai masyarakat
yang terkena dampak gempa bumi dan tsunami yang menghantam Palu,
Sulawesi Tengah, Indonesia
• Januari 2019: Mengirimkan 9.090 masker wajah dan 550 ventilator
kepada pejabat publik, serta pekerja kesehatan di Thailand yang ikut
terlibat dalam membantu masyarakat mengatasi polusi udara

20

21

Menghubungkan Masyarakat Global

Laporan Singkat Temasek Foundation International 2018/2019

Prinsip Pemberian Hibah Kami
Temasek Foundation International telah menjangkau ribuan
peserta di seluruh Asia. Program kami menyatukan berbagai
elemen – kepemimpinan, komitmen dan sumber daya dari
masyarakat setempat, ahli dari beragam lembaga serta
hibah dari Temasek Foundation International. Bersama-sama
kami mengembangkan modal manusia dan modal sosial
di Asia dan sekitarnya.
Kepemilikan
Pemimpin masyarakat setempat memiliki
perencanaan dan implementasi program.

Tahun ini, kami menandai babak baru
dalam perjalanan filantropis kami.
Temasek Foundation Cares
Temasek Foundation Connects
Temasek Foundation Ecosperity
Temasek Foundation Innovates
Temasek Foundation International
Temasek Foundation Nurtures
kini bersama-sama

mencerminkan tujuan kami yang sama untuk berbuat baik.

Temasek Foundation mendukung berbagai program yang mengangkat
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 sekarang, serta bagi generasi mendatang.
Program kami secara bersama-sama memperkuat keuletan sosial,
mengembangkan pertukaran internasional dan kemampuan regional,
serta memajukan sains dan alam.
Memperkuat Keuletan 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.

Kemitraan
Kami bekerja sama dengan masyarakat
setempat dan mitra konten untuk:
• menentukan kebutuhan secara bersama-sama
• mengembangkan dan mengimplementasikan
berbagai program secara bersama-sama
• mendanai dan mendukung program secara
bersama-sama

Hasil
Program berfokus pada hasil dengan efek
berlipat ganda: pemimpin dan peserta
berbagi apa yang mereka pelajari dengan
rekan mereka untuk terus melakukan
peningkatan dalam masyarakat.

Mengembangkan Pertukaran Internasional dan Meningkatkan
Kemampuan Regional
Kami menghubungkan orang melalui banyak program 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 kelestarian serta mendukung
penelitian dan pendidikan 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 perubahan iklim,
konservasi satwa, dan ekonomi melingkar.
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