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AASCTF SMART CITIES
– PROGRAM KOTA
INKLUSIF

Kesetaraan Gender dan Keterlibatan Sosial (Gender Equality and Social Inclusion - GESI) adalah isu lintas sektor
untuk ASEAN Australia Smart Cities Trust Fund (AASCTF). Keluaran GESI adalah bahwa AASCTF fokus untuk
memastikan perencanaan kota, layanan dan pengelolaan keuangan lebih memenuhi kebutuhan perempuan,
orang yang hidup dengan keterbatasan (disabilitas), anak-anak, orang tua, dan kelompok orang yang
terpinggirkan dan kurang beruntung lainnya. Untuk mendukung tercapainya hasil ini, AASCTF menawarkan
Program Kota Cerdas – Kota Inklusif.
Apakah AASCTF itu?
AASCTF membantu kota-kota ASEAN dalam
meningkatkan sistem perencanaan, pelayanan dan
pengelolaan keuangan dengan mengembangkan
dan menguji solusi dan sistem perkotaan digital yang
tepat. Dengan bekerja sama dengan kota-kota, AASCTF
memfasilitasi transformasi kota-kota ini menjadi lebih
layak huni, tangguh, dan inklusif, di saat yang sama
mengidentifikasikan praktik-praktik terbaik yang dapat
ditingkatkan untuk direplikasi di seluruh kota di Asia dan
Pasifik.
AASCTF didanai oleh Pemerintah Australia melalui
Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (Department
of Foreign Affairs and Trade – DFAT) dan dikelola oleh
Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank –
ADB). (ADB).
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MENGAPA AASCTF MENJALANKAN PROGRAM KOTA
CERDAS – KOTA INKLUSIF?
Di seluruh Asia, urbanisasi yang cepat mendorong
pertumbuhan ekonomi sekaligus menghadirkan
tantangan yang signifikan. Kota menawarkan
banyak kesempatan seperti peluang kerja baru dan
meningkatkan akses ke barang dan jasa, namun manfaat
kehidupan perkotaan tidak terdistribusi secara merata.
Sebagai contoh, perempuan dan kelompok terpinggirkan
lainnya tertinggal dan diberi sedikit kesempatan. Selain
tantangan-tantangan ini, banyak terdapat peluang untuk
meningkatkan kesadaran, memfasilitasi koneksi, dan
mendorong tindakan di antara para pengambil keputusan
dan pemangku kepentingan kota untuk memacu
pertumbuhan kota yang inklusif.
Melalui tata kelola dan kepemimpinan yang lebih selaras
dan inisiatif kolaboratif, perubahan dapat dilakukan
yang dapat memberdayakan perempuan dan kelompok
terpinggirkan dan melibatkan warga dengan cara yang
membuat kota tidak hanya lebih cerdas, tetapi juga lebih
layak huni bagi semua penduduk.

APAKAH PROGRAM KOTA CERDAS – KOTA INKLUSIF?
Melalui rangkaian dialog dengan aktor-aktor kunci kota
yang menginginkan perubahan atau dengan peran
pembuat keputusan, Program Kota Cerdas – Kota
Inklusif akan menyediakan wadah untuk belajar, berbagi
dan melibatkan stakeholder dari setiap kota dan lintas
kota di daerah untuk mengidentifikasi dan mendorong
tindakan untuk merencanakan dan mengatur kota agar
lebih inklusif dan adil. Pada akhirnya, program ini juga
akan mengembangkan modul pembelajaran elektronik
(e-learning) tentang kota inklusif berdasarkan konten
dari lokakarya. Produk ini ditujukan untuk mendukung
pembelajaran berkelanjutan dan diseminasi yang lebih
luas oleh kota, mitra, dan juara yang berpartisipasi.

APA SAJAKAH KELUARAN YANG DIHARAPKAN DARI
PROGRAM KOTA CERDAS – KOTA INKLUSIF
Program Kota Cerdas – Kota Inklusif bertujuan untuk
memulai dan memfasilitasi dialog pembelajaran di
berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah
dan aktor-aktor non pemerintah, untuk meningkatkan
kesadaran dan memperkuat tindakan dalam mengatasi
melalui berbagai cara dimana dimensi fisik, sosial
dan politik dari sebuah kota dapat mengakibatkan
pengucilan, pencabutan hak, dan diskriminasi ketika
dipahami dari perspektif perempuan, orang yang hidup
dengan keterbatasan (disabilitas), anak-anak, orang tua,
dan kelompok orang yang terpinggirkan dan kurang
beruntung lainnya.

Apa untungnya bagi peserta?
Melalui kegiatan-kegiatan program ini:
•
•

Stakeholder di tata Kelola kota akan memiliki jaringan yang lebih baik ke seluruh daerah;
Pejabat kota akan memiliki pengertian yang lebih baik mengenai pengasingan social (social exclusion) dan bagaimana
mengatasinya melalui perencanaan dan strategi;
•
Aktor-aktor kelompok masyarakat akan lebih memiliki kesempatan untuk berdiskusi dengan pemerintah dalam
mengatasi pengasingan dan keterpinggiran;
•
Pemerintah dan aktor kelompok masyarakat menjadi lebih sadar akan reformasi politik yang mungkin dilakukan untuk
kota inklusif.
Program juga akan menampilkan inisiatif yang sedang dan yang akan berjalan yang memperkuat keterlibatan kota dan
memfasilitasi kesempatan bekerja sama untuk lebih mendukung inisiatif-inisiatif ini.
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SIAPAKAH YANG MEMFASILITASI PROGRAM KOTA CERDAS – KOTA INKLUSIF?
Program ini dilaksanakan oleh Ramboll (sebagai mitra pelaksana ADB)
berkolaborasi dengan The Asia Foundation. Program ini dilakukan
berdasarkan pengalaman keterlibatan, jaringan dan pengembangan
kapasitas yang telah dilakukan selama ini di AASCTF, termasuk
juga kumpulan pengetahuan dalam inklusivitas dan tata Kelola
pemerintahan yang merupakan kontribusi dari The Asia Foundation.

TERTARIKKAH UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PROGRAM AASCTF KOTA CERDAS – KOTA INKLUSIF?
Pemerintah dan stakeholder kota lain dari kota-kota perunggu AASCTF dapat mendaftar untuk bergabung
dengan program ini dengan cara mengirimkan email ke aasctf@adb.org. Untuk menerima kabar mengenai
kegiatan dan acara AASCTF, pindai kode QR di sebelah kanan untuk mendaftar ke milis kami, atau ikuti saluran
media sosial kami.
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