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Program GreenClimateCities
Menuju pembangunan kota rendah emisi dan rendah risiko
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Perubahan iklim adalah fenomena yang nyata. 
Pemerintah daerah telah menjadi pihak inti dalam 
merespon tantangan ini secara global, dan dengan 
demikian, kelanjutan peran proaktif kota-kota di seluruh 
dunia sangat dibutuhkan. 

Program GreenClimateCities (GCC) memanfaatkan 25 
tahun pengalaman dan keahlian dari Kampanye Cities 
for Climate Protection (CPP) oleh ICLEI – gerakan global 
pertama dan terbesar yang melibatkan pemerintah-
pemerintah daerah di seluruh dunia untuk menangani 
perubahan iklim. 

GCC mendorong tindakan dan perencanaan di tingkat 
daerah ke tahap selanjutnya. Dunia telah mengapresiasi 
tujuan mulia dan resolusi global dari COP21 di Paris, 
dan GCC merupakan cara yang paling efektif bagi 
kota-kota untuk menerapkan perjanjian tersebut. GCC 
dapat mendukung implementasi Nationally Determined 
Contributions (NDCs). 

Strategi utama kami adalah menegakkan dan 
meningkatkan nilai-nilai, tujuan, dan moda operasi kami. 
Kami menawarkan gagasan dan inovasi baru di samping 
senantiasa memperluas keberhasilan dan praktek-
praktek terbaik. 

Apa itu GreenClimateCities (GCC)?

Program GreenClimateCities (GCC) oleh ICLEI 
mendukung komunitas lokal yang berada di garis depan 
dalam menangani berbagai tantangan dan peluang 
pertumbuhan kota, mendalami dan mengembangkan 
perekonomian hijau dan infrastruktur hijau, serta 
mendorong arah pembangunan rendah emisi. 

Metodologi GCC berupa sebuah proses 9 langkah yang 
menawarkan akses terhadap dukungan alat, instrumentasi, 
praktek-praktek terbaik, dan tata kelola proses. 

GCC menawarkan:

 z Bimbingan proses dan kerangka kerja yang 
disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah 
daerah, yang bertujuan untuk membimbing dan 
mendukung pemerintah daerah dalam menganalisis, 
melakukan dan mengakselerasi tindakan dengan 
mengintegrasikan pembangunan rendah emisi ke 
dalam kebijakan, rencana, dan proses pembangunan 
kota.

 z Pendekatan yang fleksibel dan terbukti untuk 
mengakomodasi berbagai konteks yang 
memungkinkan kota, metropolis, atau kabupaten 
untuk dapat terlibat dan berkontribusi sesuai 
kemampuan masing-masing. 

 z Proses Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV) 
untuk mendemonstrasikan komitmen, kapasitas, dan 
hasil-hasil yang telah dicapai di tingkat lokal. 

 z Serangkaian alat dan panduan yang luas untuk 
mendukung penerapan tindakan-tindakan 
perubahan iklim di tingkat lokal, yang didukung 
oleh keahlian yang multi-disipliner, pembangunan 
kapasitas, serta peluang untuk peer exchange. 

 z Jaringan global kota-kota yang berkomitmen untuk 
memerangi perubahan iklim dan menerapkan 
pembangunan berkelanjutan yang berfokus kepada 
manusia, kebijakan, pembiayaan, dan teknologi. 

 z Dukungan dalam cara-cara meningkatkan dialog 
antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat 
dan kerja sama untuk meningkatkan aksi iklim dalam 
negeri. 



 

Siapa saja yang menggunakan GCC?

Proses GCC dapat membantu para pembuat kebijakan 
politik dan staf teknis – pihak-pihak yang memimpin 
dan menerapkan proses mitigasi perubahan iklim di 
komunitas mereka masing-masing. 

Semua pemerintah kota dapat bergabung ke dalam 
program ini, terlepas dari ukuran, geografi, maupun 
tingkat pembangunan. Untuk mendalami lebih lanjut, 
silakan hubungi kantor wilayah ICLEI di daerah Anda:   
http://www.iclei.org/contacts   

Manfaat Utama dan Pencapaian Positif

Dari emisi rendah hingga netralitas karbon, GCC 
mendukung upaya-upaya perluasan, pemenuhan 
standar global, pelaporan kepada platform global, serta 
meningkatkan dan mengukur kinerja. 

Melalui proses GCC, pemerintah daerah Anda 
diberdayakan untuk: 

 9 Mengembangkan kapasitas kelembagaan untuk 
Pembangunan Rendah Emisi 

 9 Meningkatkan pemahaman mengenai potensi dan 
kekuatan daerah

 9 Menciptakan atau mengadaptasi berbagai proses 
dan struktur untuk mengintegrasikan Pembangunan 
Rendah Emisi ke dalam perencanaan, kebijakan, dan 
proyek-proyek kota yang lintas sektor dan instansi

 9 Melibatkan dan memberdayakan pemangku 
kepentingan dengan cara yang inklusif dan bernilai 

 9 Menyetujui suatu strategi yang efektif untuk 
memenuhi target dan tujuan 

 9 Memperkuat kondisi yang mendukung dengan 
mengadopsi/mengadaptasi kebijakan dan regulasi 

 9 Mengenalkan mekanisme untuk menyampaikan 
program dan proyek dari waktu ke waktu

 9 Meningkatkan kapasitas pemantauan dan pelaporan 

 9 Mendemonstrasikan capaian dan perkembangan 
secara transparan dan terpercaya

GCC memberikan Komunitas Anda 
akses terhadap:

Protokol Global untuk Inventarisasi Emisi 
Gas Rumah Kaca Berskala Komunitas (GPC)    
http://www.iclei.org/gpc 

 z Kerangka dan ceklis Pengukuran, Pelaporan, 
dan Verifikasi (MRV) 

 z Alat konsultasi dan pemangku kepentingan 

 z Skenario rendah emisi dan alat identifikasi 
prioritas 

 z Software untuk penghitungan gas rumah 
kaca dengan fungsi inventarisasi GRK dan 
perencanaan aksi www.heat.org dan 
www.clearpath.global   

 z Solutions Gateway www.solutions-gateway.org
termasuk panduan dalam memilih model 
pembiayaan yang tepat

 z Pool of Experts http://tinyurl.com/poolofexperts 

 z Carbonn® Climate Registry, platform pelaporan 
global untuk aksi iklim lokal dan sub-nasional 
www.carbonn.org 



Ambil langkah pertama… mulai terhubung!
ICLEI merupakan jaringan terkemuka yang terdiri lebih dari 
1.000 kota, kota kecil, dan metropolis yang berkomitmen 
untuk membangun masa depan yang berkelanjutan. 
Dengan membantu para Anggota kami untuk membuat 
kota-kota mereka menjadi berkelanjutan, rendah 
karbon, eco-mobile, tahan iklim, berkeanekaragaman 
hayati, efisien sumberdaya, sehat, dan bahagia, serta  
dengan perekonomian hijau dan infastruktur cerdas, 
kami memberi dampak terhadap lebih dari 20% populasi 
perkotaan secara global. 

Jaringan global ICLEI yang terdiri dari 17 kantor perwakilan 
negara dan regional memberikan serangkaian luas 
layanan untuk membantu pemerintah daerah membuka 
jalan menuju kota yang rendah karbon atau bahkan 
netral karbon. Melalui konsultasi, penyediaan software 
inventarisasi gas rumah kaca dan alat-alat lainnya, serta 
dengan bantuan teknis dan saling berbagi pengetahuan, 
ICLEI dapat membantu kota-kota dan daerah dalam 
transformasi mereka. 

Hubungi kami:
ICLEI – Local Governments for Sustainability
World Secretariat 

Bonn Center for Local Climate Action and Reporting 
(carbonn®)

Email: carbonn@iclei.org     

Web: www.iclei.org/gcc 

Temukan kantor perwakilan ICLEI terdekat di 
http://www.iclei.org/contacts

Hak cipta terlindungi. © ICLEI e.V. 2016

Dengan Dukungan: Pendanaan materi program urban leds di sediakan oleh 
Uni Eropa

Pendapat pada brosur program urban 
leds tidak merefleksikan pandangan 
Uni Eropa secara resmi


