Tentang EPSP

LATAR BELAKANG

Executive Program for Sustainable Partnership (EPSP) adalah program pendidikan eksekutif
yang merupakan hasil kolaborasi antara Universitas Paramadina dengan CCPHI dan didukung
oleh Ford Foundation. CCPHI adalah organisasi nirlaba yang mempromosikan dan
memfasilitasi kemitraan untuk masyarakat yang sehat dan berkelanjutan.

EPSP merupakan suatu program inisiatif untuk menjawab tantangan terhadap globalisasi yang
merujuk pada Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk bisnis inklusif dan kemitraan
antar sektor. EPSP berlandaskan asas tata kelola yang baik (good governance), shared value
dan keberlanjutan (
sustainability
).

Program eksekutif ini adalah program pelatihan setingkat manajer di perusahaan, pemerintahan
dan LSM yang mempunyai kemampuan untuk merancang, membuat dan mengevaluasi
program kemitraan pada lembaganya. Peran peserta pelatihan pada institusinya tersebut
sebaiknya memiliki fungsi, tugas, tanggung jawab dan wewenang yang penuh dalam
menentukan arah institusi dalam melaksanakan program pendidikan, sosial, dan lingkungan
pada masyarakat. Program eksekutif ini melatih potensi yang dimiliki oleh peserta untuk lebih
kreatif dan inovatif pada bidang kemitraan. Pengetahuan dan aplikasi yang disampaikan
mencakup rambu-rambu yang mampu menghasilkan standar kemitraan yang sesuai dengan
karakter bangsa Indonesia sekaligus sesuai dengan standar kemitraan internasional. Program
eksekutif ini dalam pelaksanaannya adalah kombinasi antara pemahaman teori dan best
practice
pada bidang-bidang kemitraan.

NARASUMBER

1/3

Tentang EPSP

Akademisi, praktisi serta figur/tokoh inspiratif mewakili berbagai sektor dan isu termasuk
mereka yang mewakili sektor bisnis, pembangunan dan pemerintah.

PESERTA

Eksekutif/pemimpin dan pengambil keputusan dari berbagai sektor termasuk sektor bisnis,
sektor pembangunan dan sektor pemerintah maupun organisasi international.

JADWAL PROGRAM EPSP

BATCH 4: (22 Agustus – 9 November 2016)

-

Sesi 1 : 22-25 Agustus 2016
Sesi 2 : 20-22 September 2016
Sesi 3 (Prototyping) : October 2016
Sesi 4 dan Kelulusan : 8-9 November 2016

TEMPAT

Kampus Paramadina Graduate School (PGS)
Universitas Paramadina
The Energy Building, 22nd Floor, SCBD Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
12190, Indonesia
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PENDAFTARAN

Pendaftaran on-line melalui www.paramadina.ac.id

KONTRIBUSI

Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) / peserta.

HUBUNGI KAMI

Kampus Paramadina Graduate School (PGS)
Universitas Paramadina
The Energy Building, 22nd Floor, SCBD Lot 11A,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
http://www.paramadina.ac.id
http://www.ccphi.org

registrasiepsp@paramadina.ac.id
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