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The ASEAN Australia Smart Cities Trust Fund (AASCTF) menawarkan sistem kolaboratif bagi para perencana
kota atau manajer yang bertanggung jawab atas layanan publik untuk membantu mewujudkan agenda kota
pintar pemerintahan lokal Anda. AASCTF menawarkan dukungan dan keahlian teknis untuk memfasilitasi uji
coba solusi digital pintar, kegiatan berbagi pengetahuan, dan memberikan peluang jejaring serta kesempatan
peningkatan kapasitas.

APA KEUNTUNGAN BAGI KOTA YANG MENDAPATKAN DUKUNGAN AASCTF?
Melalui dana perwalian, pejabat pemerintah daerah dari kota percontohan AASCTF menjadi bagian dari jaringan
sejawat yang berkomitmen untuk mengembangkan, berbagi solusi dan ide cerdas praktik terbaik untuk kotakota ASEAN agar menjadi lebih menarik, layak huni dan tangguh. Kota-kota yang berpartisipasi akan diundang
untuk berperan serta dalam webinar, lokakarya dan sesi pelatihan dengan topik yang spesifik dan relevan dengan
pengembangan kota pintar. Lebih lanjut, dana perwalian menawarkan akses ke platform online di mana kota-kota
yang berkaitan dapat berbagi tantangan dan solusi antara satu kota dengan kota lainnya, serta menerima dukungan
dari para ahli, disamping aspek-aspek lainnya, desain dan persiapan intervensi uji coba dan proyek demonstrasi.
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KEGIATAN JEJARING (NETWORKING)
Dengan tujuan menyeluruh dalam
berbagi pengetahuan, pembelajaran
PENYETARAAN TERHADAP AREA
dan ide-ide baru, AASCTF menyatukan
KUNCI FUNGSIONAL AASCTF
sektor publik dan mitra swasta dari
LAYANAN
PENGIRIMAN
kota-kota di ASEAN untuk berpartisipasi
dalam memperluas peluang jejaring.
Selaras dengan tiga kunci fungsional
utama dari dana perwalian yaitu; aktivitas
jejaring untuk meningkatkan kolaborasi,
MANAJEMEN
KEUANGAN
membangun kapasitas, memfasilitasi
transfer pengetahuan dan memperkaya
SISTEM
PERENCANAAN
pemikiran sistem holistik pengembangan
kota pintar.
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APA SAJA YANG DILIBATKAN DALAM KEGIATAN
JEJARING?

Melalui kegiatan jejaring, kota-kota yang berpartisipasi akan
mampu:
•

JEJARING
YANG LEBIH
LUAS

Mengembangkan keterampilan dalam kolaborasi lintas
budaya dan komunikasi;
Meningkatkan pemahaman tentang kompleksitas
pengembangan kota pintar;
Mendapatkan sorotan internasional; dan
Menjelajahi pasar dan peluang baru.

Kegiatan jejaring AASCTF menargetkan khalayak luas dari
sektor publik, swasta dan non-pemerintah/nirlaba. Kegiatan
ini bertujuan untuk menciptakan/ menstimulasi pertukaran
ide dan praktik terbaik antar kota di area yang relevan dengan
pengembangan kota pintar, kemitraan sektor swasta-publik,
serta sejumlah tema lintas sektoral yang penting termasuk
inklusivitas sosial, kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan, ketahanan terhadap perubahan iklim, dan
kelestarian lingkungan.

SEPERTI APA PROSES JEJARING INI?
Bulan 1-2

Bulan 2-4

AASCTF akan mengadakan SURVEI TINGKAT
KEBUTUHAN untuk mengidentifikasi
tantangan digital dan prioritas kota pintar.
Survei akan dilakukan dalam bahasa
Indonesia.

Pemangku kepentingan dari kota-kota terpilih
akan diundang untuk berpartisipasi dalam
KURSUS PENDAHULUAN KOTA PINTAR
dan lokakarya lainnya untuk mengidentifikasi
tantangan digital dan minat masyarakat.

Bulan 4 DAN SELANJUTNYA

Pemangku kepentingan dari kota-kota
terpilih akan diundang untuk berpartisipasi
dalam LOKAKARYA TEMATIK/WEBINAR
dengan tema lintas sektor yang relevan.

BERGABUNGLAH DENGAN JEJARING KOTA PINTAR AASCTF
AASCTF menyambut kota-kota dari kawasan ASEAN yang tertarik dalam berpartisipasi dalam aktivitas
jejaring kami. Para perwakilan kota dapat mengirimkan surat elektronik ke aasctf@adb.org atau
dengan memindai kode QR di sebelah kanan untuk mengisi formulir online. Juga silakan ikuti kanal
media sosial kami untuk berita terbaru tentang kegiatan AASCTF.
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