AKSI IKLIM
Aksi Iklim UrbanShift akan
menyediakan dukungan yang
disesuaikan dengan kota untuk
mengatasi krisis iklim di tingkat
lokal. Dukungan ini akan terdiri dari
kursus daring tentang perencanaan
aksi iklim terpadu; lokakarya 3 hari,
masing-masing di setiap wilayah
UrbanShift (Afrika, Asia, Amerika
Latin); serta panduan tentang cara
berkomitmen terhadap aksi iklim yang
ambisius melalui deklarasi, inisiatif, dan
kepemimpinan wali kota.

Penawaran kami
• Dukungan teknis dan pelatihan yang
disesuaikan untuk aksi iklim, dengan
mempertimbangkan konteks sosial ekonomi
dari kota-kota yang berpartisipasi
• Konten kursus daring tersedia dalam
beberapa bahasa
• Panduan untuk pengambil keputusan tentang aksi
iklim yang berdampak luas yang diselaraskan dengan
standar global

Manfaat
• Akses ke gerakan global kota-kota yang memimpin

AUDIENS

Target audiens

aksi iklim yang ambisius
• Peluang untuk belajar dari kota lainnya serta inisiatif
iklim kota yang menginspirasi
• Peluang untuk bertukar pengetahuan dan membangun
jaringan dengan pejabat kota di lokakarya regional
• Kemungkinan untuk aksi iklim yang dipercepat melalui
perencanaan terpadu

Cara terlibat

• Pejabat kota
• Pakar teknis
• Pemangku

kepentingan kunci
untuk iklim
• Pengambil keputusan
lokal

• Menyelesaikan kursus daring tentang perencanaan aksi iklim
terpadu melalui Akademi Kota
• Berpartisipasi dalam lokakarya 3 hari tentang aksi iklim
• Menandatangani deklarasi ambisius yang didukung UrbanShift,
berpartisipasi dalam inisiatif global, dan mematuhi standar pelaporan
global*
*Kota-kota UrbanShift yang sudah menyusun rencana aksi iklim dan/atau
menandatangani deklarasi akan diminta untuk membagikan pengalaman
dan pembelajaran mereka kepada kota lainnya

2021 - 24
Kota-kota berpartisipasi
dalam deklarasi dan
komitmen iklim

DIDUKUNG OLEH:

DIPIMPIN OLEH:

2022 - 24
Lokakarya regional di
Afrika, Asia, dan Amerika
Latin

2023 - 24
Pendaftaran terbuka
untuk kursus daring

MELALUI KEMITRAAN DENGAN:

Untuk informasi lebih lanjut,
hubungi suryani.amin@iclei.org
dan buka shiftcities.org

ANALISIS
GEOSPASIAL

Penawaran kami
• Set data, indikator & metode

Tim UrbanShift akan bekerja sama dengan
kota terpilih untuk mengidentifikasi dan
menyediakan set lapis data spasial yang
penting, dengan tujuan memperkuat
kapasitas pelaku perkotaan serta
meningkatkan kualitas tata kelola data
dan pengambilan keputusan. Lapis spasial
ini akan dikumpulkan menggunakan data
global open-source dan berfungsi sebagai
input bagi Lab UrbanShift.

Target audiens
• Pakar teknis
• Perencana kota
• Pejabat pemerintah

• Mengisi survei kebutuhan data
• Berinteraksi dengan koordinator regional UrbanShift
• Berkomunikasi dengan tim data geospasial kami untuk
mempertajam analisis dan berpartisipasi dalam latihan
peningkatan kapasitas
• Membagikan set kebutuhan data atau data yang relevan untuk
disertakan dalam pelatihan peningkatan kapasitas dan tata kelola,
untuk diterapkan di kursus Lab dan Akademi Kota UrbanShift

2021
Metodologi untuk
indikator dasar & lapis
geospasial utama

DIPIMPIN OLEH:

• Kota akan menerima rangkaian data global

Cara terlibat

• Pejabat kota

DIDUKUNG OLEH:

Manfaat

yang disesuaikan untuk melengkapi dan menutup
kesenjangan di set data yang tersedia secara lokal
• Analisis yang disediakan akan membantu untuk
memfokuskan perhatian pada masalah perkotaan yang
penting dan menyoroti solusi yang menjanjikan
• Panduan tentang tata kelola data akan memungkinkan
kota untuk meningkatkan koordinasi kota & regional
tentang pengumpulan, pembagian, dan penegelolaan data

AUDIENS

pusat
• LSM & pendana

analisis yang dapat ditiru dan relevan
untuk kota Anda
• Pengukuran indikator dasar untuk
tujuan inti UrbanShift
• Rangkaian lapis data geospasial yang
penting
• Analisis geospasial dengan tema pilihan
• Lokakarya peningkatan kapasitas dan
bantuan teknis tentang tata kelola data

2022

2024

Kurikulum tata kelola
data yang dikembangkan
& disampaikan sebagai
bagian dari kursus
Akademi Kota

Analisis tematik
yang dikembangkan,
bersamaan dengan Lab
UrbanShift

MELALUI KEMITRAAN DENGAN:

Untuk informasi lebih lanjut,
hubungi suryani.amin@iclei.org
dan buka shiftcities.org

LAB
URBANSHIFT

Jenis Lab

Lab Urbanshift adalah lokakarya interaktif
selama 2-4 hari yang menggambarkan
pentingnya pendekatan perencanaan kota
terpadu berbasis bukti serta menunjukkan
alternatif dari pengambilan keputusan
yang terkotak-kotak. Tim UrbanShift akan
bekerja dengan petugas penghubung di
setiap kota yang berpartisipasi untuk
memahami kebutuhan strategis kota serta
mengidentifikasi jenis Lab yang paling
sesuai untuk diterapkan. Terdapat total 9
Lab, termasuk
virtual dan tatap muka.
AUDIENS

• Praktik terbaik: Sesuai untuk kota
tanpa proyek yang ditetapkan dengan
jelas: diadakan dengan topik spesifik
• Analisis perencanaan: Sesuai untuk kota
dalam proses membuat konsep proyek; yang
dirancang untuk mendukung perencanaan
proyek
• Tinjauan proyek: Sesuai untuk kota dengan proyek
dalam tahap awal pengembangan; dimaksudkan untuk
menciptakan ruang pertukaran antara pemangku
kepentingan dan pengambil keputusan

Manfaat

• Lab akan membekali kota dengan alat untuk
menerapkan perencanaan perkotaan yang
berkelanjutan, tangguh, dan layak
• Kota akan mempelajari cara memanfaatkan
interdependensi, meningkatkan efisiensi sumber daya,
serta mempercepat pengambilan keputusan
• Lab dapat membantu membentuk kebijakan, mendorong
proyek, serta menghasilkan beragam hasil positif di kota yang
berpartisipasi

Target audiens
• Pejabat kota
• Perencana kota

Cara terlibat
• Memilih petugas penghubung kota untuk berinteraksi dengan tim
• Memilih jenis dan topik Lab
• Menyediakan informasi dasar terkait inisiatif strategis dan
prioritas kota Anda
• Berpartisipasi dalam Lab virtual atau tatap muka
• Mengadakan presentasi singkat pada peserta Lab
• Mengikuti kunjungan lapangan ke lokasi tertentu
• Berpartisipasi dalam tanya-jawab pasca-Lab

2022 - 2024
Interaksi
dengan kota

DIDUKUNG OLEH:

DIPIMPIN OLEH:

Persiapan agenda,
Lab digelar
daftar peserta &
(Virtual: 2-4 hari; tatap
materi pembelajaran
muka: 2 hari)

Tanya-jawab
pasca-Lab dan
laporan ringkasan

MELALUI KEMITRAAN DENGAN:

Untuk informasi lebih lanjut,
hubungi suryani.amin@iclei.org
dan buka shiftcities.org

AKADEMI
KOTA

Kursus yang
ditawarkan

Akademi Kota UrbanShift menyediakan
peluang pelatihan untuk pengambil
keputusan dan praktisi tingkat kota,
yang terdiri atas 8 kursus yang berfokus
pada tema penting tentang perencanaan
terpadu. Kursus akan tersedia secara
daring untuk pembelajaran mandiri dan
juga akan digunakan untuk pelatihan
tatap muka di masing-masing dari 9
negara UrbanShift. Pelatihan selama 2-3
hari ini akan menggabungkan presentasi
dan latihan
interaktif disertai sosialisasi
AUDIENS
informasi tentang praktik terbaik.

• Perencanaan Perkotaan yang Strategis
• Tata Kelola Data
• Solusi Berbasis Alam
• Ekonomi Sirkuler
• Keuangan
• Desain Lingkungan Hunian Terpadu &
Berkelanjutan
• Perencanaan Aksi Iklim Terpadu
• Menangani Pertumbuhan Kota di Selatan Dunia

Manfaat

• Kota akan menikmati akses ke pengetahuan mutakhir
tentang beragam topik terkait perencanaan terpadu
• Kota akan mendapatkan eksposur ke pakar internasional
dan terhubung dengan kota lainnya yang menangani
masalah serupa
• Kota akan mendapatkan pengalaman di lapangan melalui
pertukaran setara
• Konten kursus akan tersedia dalam beberapa bahasa

Cara terlibat

Target audiens
• Pejabat teknis kota
• Pengambil keputusan

lokal
• Perencana kota
• Pemangku
kepentingan
di masyarakat
• Tokoh akademisi
& pelajar
• Lembaga
keuangan

DIDUKUNG OLEH:

DIPIMPIN OLEH:

• Mengidentifikasi staf untuk menghadiri dan mempersiapkan diri
untuk mengikuti pelatihan
• Mengalokasikan waktu staf untuk menyelesaikan kursus daring pilihan
• Membagikan pengalaman dan studi kasus lokal yang dapat bermanfaat
bagi peserta lainnya
• Untuk kota tuan rumah: Mengidentifikasi proyek atau inisiatif untuk
dihadirkan dalam pertukaran setara yang menyertai, membahas pengalaman
secara mendalam, dan memberikan akses ke pengambil keputusan utama

2022

2023

2024

Pelatihan tatap muka Platform kursus daring Pelatihan tatap muka
yang diluncurkan;
pelatihan tatap muka

2025
Pelatihan tatap muka

MELALUI KEMITRAAN DENGAN:

Untuk informasi lebih lanjut,
hubungi suryani.amin@iclei.org
dan buka shiftcities.org

AKADEMI
PEMBIAYAAN
Akademi Pembiayaan UrbanShift
merupakan lokakarya intensif 3
hari yang mengumpulkan para
pejabat kota bersama dengan pakar
keuangan dan teknis terkemuka untuk
menjawab tantangan pembiayaan di
wilayah dan sektor tertentu. Akademi
ini akan mendukung pejabat kota
dalam membentuk proyek iklim
yang selaras dengan prioritas sektor
swasta dan menjawab kebutuhan
infrastruktur
lokal. Terdapat 9
AUDIENS
Akademi Pembiayaan, termasuk
virtual dan tatap muka.

Penawaran kami
• Pemahaman yang lebih baik tentang cara
mengakses pembiayaan melalui penguatan
kapasitas
• Peningkatan kemampuan untuk memenuhi
persyaratan bank pada proyek infrastruktur,
mulai dari konsep hingga desain dan
implementasi
• Adopsi praktik terbaik pembiayaan kota yang
dipercepat
• Interaksi dengan investor sektor publik dan swasta
serta pemangku kepentingan terkait lainnya

Manfaat

• Peningkatan kemampuan untuk mendanai, membiayai,
dan menyelesaikan proyek iklim sebagai pemerintah
daerah
• Peluang untuk menjalin hubungan dengan lembaga
keuangan, sektor swasta, dan kota lainnya
• Peningkatan pengetahuan tentang pembiayaan iklim kota
dan pengarusutamaan iklim di anggaran kota
• Kota yang berpartisipasi secara aktif di Akademi Pembiayaan
dapat mengajukan permohonan dukungan bantuan teknis
bersahabat terkait pembiayaan untuk infrastruktur kota terkait
iklim

Target audiens

Cara terlibat

• Pejabat teknis
• Pejabat pembiayaan

• Menunjuk dua pejabat (teknis dan keuangan) untuk menghadiri acara
tatap muka (beberapa orang untuk acara virtual)
• Mengisi survei pra-akademi
• Berpartisipasi dalam wawancara pra-akademi
• Menghadiri 2-3 Akademi Pembiayaan tentang berbagai topik di wilayah Anda

(partisipasi tergantung hasil evaluasi dari survei pra-akademi)
• Berpartisipasi dalam sesi pasca-acara

2021
Akademi Pembiayaan
1

DIDUKUNG OLEH:

DIPIMPIN OLEH:

2022 - 23 2023- 24 2024 - 25
Akademi
Pembiayaan 2 & 3

Akademi Pembiayaan Akademi Pembiayaan
4, 5 & 6
7, 8 & 9

MELALUI KEMITRAAN DENGAN:

Untuk informasi lebih lanjut,
hubungi suryani.amin@iclei.org
dan buka shiftcities.org

FORUM
URBANSHIFT

Aktivitas
• Akademi Kota: Peningkatan
pengetahuan dan kapasitas tentang topik
yang telah diidentifikasi sebelumnya dalam
prioritas regional
• Pertukaran Setara: Pertukaran antara
sesama kota besar di wilayah
• Advokasi: Memberi perhatian besar pada
komitmen, kebijakan, dan aksi di kota
• Diskusi meja bundar investasi tingkat tinggi:
Eksposur ke solusi pembiayaan yang inovatif
• Hub Kota-Bisnis: Interaksi dengan bisnis dari
sektor-sektor penting dan pengenalan tentang solusi,
produk, dan layanan canggih

Forum UrbanShift merupakan acara
unggulan dalam program, yang
mengumpulkan para pemimpin politik
dan teknis di tingkat atas dari kota
dan negara yang berpartisipasi, serta
organisasi internasional, dan sektor
swasta, untuk bertukar pengetahuan
tentang beragam tantangan
pembangunan perkotaan. Total 3 Forum
akan digelar, masing-masing di setiap
wilayah UrbanShift (Asia, Afrika, dan
Amerika Latin).
AUDIENS

Manfaat

Target audiens
• Pejabat tingkat

atas di kota
• Pejabat pemerintah
pusat
• Staf teknis
• Organisasi
internasional
• Lembaga
Keuangan

• Peluang untuk memperluas pengetahuan tentang
tantangan perkotaan tingkat regional dan solusi yang
dapat ditiru
• Motivasi untuk mendorong komitmen terhadap iklim di
tingkat lokal dan nasional
• Peluang untuk menjajaki pembiayaan untuk proyek serta
mempresentasikan ide kepada kelompok investor pilihan

Cara terlibat
• Kota tuan rumah: Berkolaborasi dengan tim UrbanShift untuk
mengadakan Forum dan menunjuk pejabat untuk berpartisipasi
dalam acara
• Kota yang berpartisipasi: Membagikan contoh tentang tantangan
perkotaan dan praktik terbaik serta membantu membentuk tema dan
output Forum

2022

2023

2024

Forum UrbanShift di Asia, Afrika, dan
Amerika Latin

DIDUKUNG OLEH:

DIPIMPIN OLEH:

MELALUI KEMITRAAN DENGAN:

Untuk informasi lebih lanjut,
hubungi suryani.amin@iclei.org
dan buka shiftcities.org

HUB KOTABISNIS

Aktivitas
• Pidato utama dan diskusi panel dari

Hub Kota-Bisnis akan menjadi
acara setengah hari untuk kota
dan bisnis dalam menjalin koneksi
serta mendiskusikan strategi yang
mendukung inovasi dan mempercepat
aksi iklim. Acara ini akan berlangsung
selama Forum UrbanShift dan terdiri
atas diskusi panel, pidato utama, dan
diskusi meja bundar yang menunjukkan
kolaborasi kekuatan kota-bisnis
untuk mencapai hasil terkait iklim dan
keberlanjutan.
AUDIENS

pemimpin kota, bisnis, dan pemimpin iklim
lainnya
• Kemitraan kota-bisnis ditunjukkan dengan
adanya stan dan poster yang menyoroti
contoh kolaborasi dari seluruh dunia
• Diskusi meja bundar yang mendalam antara
pemimpin tingkat atas di kota dan pemimpin bisnis
• Seremoni penyerahan penghargaan untuk
mengapresiasi kemitraan bisnis-kota yang telah
memajukan aksi iklim

Manfaat
• Peluang untuk membangun jaringan dengan kota dan
bisnis lainnya, bertukar ide, dan menjalin hubungan
• Peluang untuk belajar dari pemimpin dalam kolaborasi
bisnis-kota serta mengembangkan proyek aksi iklim yang
baru

Target audiens
• Pelaku bisnis
• Pejabat kota
• Organisasi iklim

internasional

Cara terlibat
• Mengisi survei pra-acara
• Menunjuk dan mengirimkan 1-2 perwakilan untuk secara aktif
berpartisipasi dalam semua aktivitas Hub Kota-Bisnis
• Membuat poster atau presentasi berdurasi 5 menit yang
menunjukkan contoh kolaborasi kota-bisnis di kota Anda

2022

2023

2024

Hub Kota-Bisnis di Forum UrbanShift di Asia, Afrika,
dan Amerika Latin

DIDUKUNG OLEH:

DIPIMPIN OLEH:

MELALUI KEMITRAAN DENGAN:

Untuk informasi lebih lanjut,
hubungi suryani.amin@iclei.org
dan buka shiftcities.org

DIALOG
NASIONAL

Penawaran kami

Dialog Nasional UrbanShift bertujuan
untuk menstimulasi komunikasi dan
meningkatkan koordinasi antara
berbagai tingkat pemerintah dan
seluruh departemen terkait. Tim
UrbanShift akan mengadakan 2 Dialog
Nasional di masing-masing dari 9
negara yang berpartisipasi, dengan
tujuan meningkatkan tata kelola
multilevel serta menjawab tantangan
dan peluang spesifik di perkotaan.
Acara 1 hari
ini akan meniru pendekatan
AUDIENS
Tananoa Dialog dan diadakan dalam
bahasa nasional.

• Diskusi yang difasilitasi antara
pemerintah daerah dan pusat tentang
topik prioritas yang telah teridentifikasi
sebelumnya
• Diskusi meja bundar menteri-wali kota
yang strategis melalui dialog teknis dengan
tujuan mengembangkan bersama peta jalan
implementasi untuk pembangunan perkotaan
yang berkelanjutan di dalam negeri
• Rekomendasi untuk reformasi kebijakan (peta
jalan 5 tahun)
• Dokumentasi tentang kemajuan pada peta jalan,
yang mengadaptasi dan merevisi rencana sesuai
kebutuhan
• Laporan ringkasan tentang pembelajaran dan
rekomendasi untuk tata kelola multilevel guna
memajukan pembangunan perkotaan berkelanjutan

Manfaat

Target Audiens
• Pejabat pemerintah

kota & pusat di
tingkat atas
• Pembuat kebijakan
lokal & nasional
• Pejabat daerah &
kota

• Diskusi pemberdayaan yang membangun tentang
kebijakan nasional untuk perencanaan, pembiayaan
perkotaan berkelanjutan, serta kesenjangan kapasitas
• Tata kelola multilevel yang lebih baik melalui komitmen
nasional yang diharapkan serta peta jalan 5 tahun
• Peluang untuk membangun jaringan dan menjalin hubungan
dengan kota lainnya dan perwakilan pemerintah pusat

Cara terlibat
• Berkolaborasi dengan tim UrbanShift untuk mengadakan Dialog
Nasional
• Menyusun agenda acara dengan koordinator regional
• Menunjuk pejabat dan pembuat kebijakan terkait untuk berpartisipasi
dalam acara, yang memprioritaskan kesetaraan gender

2022 - 2023 2023 - 2024
Dialog 1

DIDUKUNG OLEH:

DIPIMPIN OLEH:

Dialog 2

MELALUI KEMITRAAN DENGAN:

Untuk informasi lebih lanjut,
hubungi suryani.amin@iclei.org
dan buka shiftcities.org

