Profil
Yayasan Swiss untuk Kerja Sama Teknis

Siapa kami

Nilai - nilai
kami

Swisscontact adalah sebuah yayasan swasta dari
Swiss yang beroperasi secara independen untuk
mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
di negara-negara berkembang.

Kami memperlakukan dan melayani setiap orang
dan seluruh mitra kerja kami dengan hormat. Kami
menghargai lingkungan tempat kami bekerja dan secara
bersungguh-sungguh mematuhi kode etik yang berlaku.

Berdiri sejak tahun 1959, kami bekerja secara ekslusif
dalam kerangka kerja sama internasional untuk
pembangunan. Kami menjalankan berbagai proyek, baik
proyek sendiri maupun proyek yang dipercayakan kepada
kami. Kantor pusat kami berlokasi di Zurich dan kami
selalu menjaga hubungan yang dekat dengan sektor
swasta sejak awal kami berdiri.

Kami selalu mengutamakan profesionalisme dan
kualitas dalam implementasi proyek dan berfokus pada
prinsip-prinsip yang etis dalam mencapai misi kami.
Kami juga memastikan kepatuhan dalam kesetaraan
hak dan kesempatan yang sama.
Pertumbuhan yang berkelanjutan adalah tujuan
utama dari aktivitas proyek dan kami mengukur hasil
kerja kami berdasarkan standar dan metode yang diakui
secara internasional.

Apa yang kami lakukan
Kami mendorong pembangunan ekonomi,
sosial dan lingkungan melalui dukungan
kepada masyarakat dalam upaya mereka
untuk berbaur dalam kehidupan ekonomi
lokal. Hal ini dicapai dengan cara
mengembangkan keterampilan masyarakat
untuk memperoleh pekerjaan ataupun memulai
usaha.
Kami berperan sebagai fasilitator dalam
pelaksanaan proyek dengan cara mendukung
terciptanya lingkungan kewirausahaan dan
akses terhadap informasi, keterampilan, dan
pasar. Inilah cara kami membantu
menciptakan kondisi yang baik bagi lapangan
kerja dan peningkatan pendapatan.

Pengembangan Keterampilan

Keuangan Inklusif

Lapangan kerja produktif dan peningkatan pendapatan
melalui pelatihan kejuruan yang berorientasi pasar
serta peningkatan akses pasar kerja.

Memberdayakan masyarakat yang berjiwa wirausaha
dengan cara meningkatkan akses mereka terhadap
produk-produk finansial, jasa keuangan dan pelatihan
melek keuangan.

Pengembangan Usaha Kecil
Memperkuat produktivitas dan daya saing usaha kecil
dan menengah melalui intervensi rantai nilai yang
berkelanjutan, peningkatan akses pasar dan
pengembangan ekonomi lokal.

Ekonomi yang Ramah Lingkungan
Menciptakan lapangan kerja ramah lingkungan (green
jobs) melalui penggunaan sumber daya alam yang
efisien dan produksi bersih (clean production).

Keterampilan

Perusahaan

Tujuan kami adalah meningkatkan
keterampilan dan mendukung integrasi
pasar kerja. Kami membantu menciptakan
landasan bagi sumber pendapatan yang aman.
Melalui cara ini, masyarakat dapat berkontribusi
dan memperoleh keuntungan dari kegiatan
ekonomi dan masyarakat.

Pengembangan
keterampilan
Lapangan kerja produktif dan peningkatan
pendapatan melalui pelatihan kejuruan yang
berorientasi pasar serta peningkatan akses
pasar kerja.

Bekerja sama dengan mitra lokal, kami
menerapkan program pelatihan kejuruan
yang menyeluruh. Kami mendukung lembaga
internasional untuk membangun sistem
pendidikan yang berkualitas. Di saat yang
sama, kami juga membantu penyedia layanan
keterampilan untuk meningkatkan kualitas dari
program kursus keterampilan mereka. Dengan
menggandeng sektor swasta, kami mampu
mengembangkan konsep pelatihan kejuruan
yang praktis dan berdasarkan pemagangan.

Tujuan kami adalah memberikan keterampilan
teknis dan bisnis untuk meningkatkan daya
saing usaha kecil, penyedia layanan jasa, dan
produsen.

Pengembangan usaha
kecil
Memperkuat produktivitas dan daya saing
usaha kecil dan menengah melalui
intervensi rantai nilai yang berkelanjutan,
peningkatan akses pasar dan pengembangan
ekonomi lokal.

Kewirausahaan merupakan landasan bagi
pengembangan usaha sektor swasta. Tugas
kami dalam pengembangan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) berpusat pada
penanganan keterbatasan kesempatan ekonomi
baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Keuangan

Keuangan inklusif
Memberdayakan masyarakat yang berjiwa
wirausaha dengan cara meningkatkan akses
mereka terhadap produk-produk finansial,
jasa keuangan dan pelatihan melek
keuangan.

Tujuan kami adalah menyediakan akses
terhadap solusi keuangan yang terjangkau
dan cocok yang disesuaikan bagi usaha dan
perkebunan berskala kecil seperti produk
tabungan, kredit mikro, sistem pembayaran,
dan asuransi.
Dengan menggunakan pendekatan keuangan
inklusif, kami meningkatkan pengetahuan
keuangan klien kami serta mendukung lembaga
keuangan untuk mengembangkan produk dan
jasa keuangan yang tepat.

Lingkungan

Ekonomi yang
ramah lingkungan
Menciptakan lapangan kerja ramah
lingkungan (green jobs) melalui penggunaan
sumber daya alam yang efisien dan produksi
bersih (clean production).

Tujuan kami adalah mempromosikan
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
yang berwawasan lingkungan dan melibatkan
masyarakat kurang mampu serta mendukung
strategi adaptasi dan mitigasi dari perubahan
iklim.
Melalui dukungan terhadap pengelolaan sumber
daya yang berkelanjutan, masyarakat dapat
menggarap potensi bisnis yang sesuai dengan
pembangunan jangka panjang.

Bagaimana kami
bekerja
Swisscontact berkomitmen pada prinsip-prinsip pengembangan
pasar. Tujuan kami adalah memperkenalkan perubahan sistemik.
Untuk mencapai perubahan yang diharapkan, kami menggunakan
pendekatan pasar yang inklusif: kami mendukung pengembangan
ekonomi lokal untuk meningkatkan kesempatan bagi masyarakat
kurang mampu, baik itu produsen, pekerja, ataupun pembeli.
Melalui cara ini, kami memfasilitasi penciptaan lapangan kerja
serta mengembangkan pasar produk dan jasa bagi kalangan
masyarakat miskin dan kurang mampu.

Bersama-sama mengerjakan hal yang baik
Dengan pengalaman lebih dari lima puluh tahun dalam pengembangan sektor swasta
yang berorientasi pasar, seluruh kegiatan kami berlandaskan pada pemahaman
yang utuh mengenai situasi lokal meliputi kondisi politik, sosial dan lingkungan,
serta tantangan dan peluang dari pertumbuhan ekonomi.
Swisscontact diakui sebagai organisasi yang ahli dalam berbagai sektor di negara
- negara berkembang di seluruh dunia. Kami memberikan nilai yang sepadan kepada
kalangan bisnis, yayasan dan investor individual atas investasi sosial mereka dalam
pembangunan berkelanjutan dan upaya pengentasan kemiskinan.
Kemitraan kami meliputi proyek - proyek kerja sama yang menghimpun sumber
daya publik dan swasta untuk memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya
masyarakat lokal. Proyek - proyek kami mencakup pelatihan kejuruan, pengelolaan
sumber daya yang efektif, penguatan UMKM lokal, dan pengembangan sektor jasa
keuangan.

We create opportunities

Swisscontact
Yayasan Swiss untuk Kerja Sama Teknis
Hardturmstrasse 123
CH-8005 Zurich, Switzerland
www.swisscontact.org

ZEWO Gütesiegel: Swisscontact mendapatkan penghargaan Seal
of Approval dari ZEWO. Penghargaan ini diberikan pada organisasi
nirlaba atas ketelitian dalam pengelolaan dana yang dipercayakan
kepada mereka, yang membuktikan penggunaan dana donasi
yang sepatutnya, ekonomis dan efektif, dan juga melambangkan
organisasi yang transparan dan terpercaya, dengan struktur
pengelolaan yang menjunjung tinggi etika dalam aspek pengadaan
dana dan komunikasi. Swisscontact secara teratur diaudit atas
ketaatannya kepada kriteria - kriteria tersebut. (Sumber: ZEWO)
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