
Urban Nexus
Fase 2

Urban Nexus Fase 2 dilaksanakan Plan 
Indonesia untuk mewujudkan lingkungan 
yang sehat, aman dan tangguh melalui 
pemberdayaan dan kepemimpinan kaum 
muda masyarakat perkotaan di Kota 
Depok. Program ini dilaksanakan bersama 
MDMC (Muhammadiyah Disaster           
Management Center), didukung oleh Plan 
International Australia dan ANCP-DFAT.

Remaja dan orang muda berusia 15 
hingga 24 tahun, khususnya remaja dan 
kaum muda perempuan serta orang 
dengan disabilitas, meningkatkan penge-
tahuan dan praktik mereka terkait kese-
hatan dan keselamatan, memimpin 
masyarakat untuk mengatasi guncangan 
dan tekanan dari risiko banjir dan       
masalah limbah, hidup dan berkembang 
di lingkungan yang sehat dan aman.

A.

Otoritas pemerintah dan masyaraka 
mengakui peran remaja dan kaum muda 
serta mendukung partisipasi mereka 
dalam proses konsultasi, perencanaan, 
dan peninjauan program yang berkaitan 
dengan kesiapsiagaan dan respons 
terhadap banjir dan pengelolaan sampah 
di tingkat kelurahan dan kota.

B.

DESKRIPSI PROGRAM TUJUAN PROGRAM

Juli 2022 – Juni 2025
Periode

Kota Depok,
Provinsi Jawa Barat

lokasi

Program ini akan bekerjasama dengan 
Kementerian Sosial, Kementerian   
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BNPB, 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat ,            
Pemerintah Kota Depok dan Lemba-
ga-Lembaga terkait lainnya.

KEMITRAAN



Pengembangan Resilience Learning 
Management System (Re-Learn) 
sebagai platform digital.

Persentase remaja dan kaum muda 
yang telah berpartisipasi dalam kegia-
tan proyek telah meningkatkan kapasi-
tas ketahanan mereka melalui pening-
katan kapasitas dan kegiatan pendidik 
sebaya.

Persentase remaja dan kaum muda 
menindaklanjuti penguatan kapasitas 
mereka dengan pengembangan aksi/ 
inisiatif untuk komunitas mereka, mulai 
dari pelibatan komunitas, komunikasi 
dan kampanye risiko, dan advokasi 
yang memengaruhi.

Terbentuknya program bank sampah 
berbasis kaum muda di tingkat kelura-
han.

Penyusunan SOP pengurangan dan 
penanggulangan risiko banjir yang 
inklusif di tingkat lokal.

Pemasangan sistem peringatan dini 
banjir di tingkat lokal.

Kontribusi masukan dari inisiatif kaum 
muda untuk pengembangan the Green 
Development Agenda (Agenda Pemba-
ngunan Hijau) di tingkat kelurahan.

Pengembangan pengelolaan data 
jaminan sosial di tingkat kelurahan.
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Kontak Urban Nexus Project Manager 
Maulinna Utaminingsih
maulinna.utaminingsih@plan-international.org

TARGET TAHUN PERTAMA


