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Jakarta, Indonesia, dan PARIS, 6 November 2014
Contact: Marina Bradbury, mbradbury@newcitiesfoundation.org

Jakarta siap Menyelenggarakan New Cities Summit 2015

New Cities Foundation dan Kota Jakarta hari ini mengumumkan akan menggelar event New Cities 
Summit edisi keempat yang akan bertempat di Jakarta, Indonesia, pada 9-11 Juni 2015.

Event ini mengusung tema Meraih Momen Perkotaan: Kota-kota yang ada di Jantung 
Pertumbuhan dan Pembangunan.

Tiga puluh tahun dari sekarang diperkirakan populasi penduduk perkotaan di seluruh dunia akan 
mengalami peningkatan terbesar dalam sejarah manusia. Pada pertengahan abad ini saja, 
terdapat 6,5 miliar diperkirakan akan menghuni perkotaan, naik dari jumlah tahun lalu yang 
mencapai 4 miliar. Pergeseran demografis yang belum pernah ada sebelumnya ini menyebabkan 
gelombang investasi di sektor layanan dan infrastruktur perkotaan tumbuh dengan skala yang 
belum pernah ada sebelumnya. Di sisi lain, perkembangan berbagai teknologi memungkinan para 
individu dan perusahaan untuk menemukan beragam solusi inovatif yang baru bagi segala 
tantangan perkotaan yang selalu berevolusi.

Secara bersama, perubahan-perubahan tersebut memberikan peluang yang besar untuk 
meningkatkan kualitas hidup generasi selanjutnya di seluruh dunia.

Kota-kota besar di Asia berada di tengah-tengah momen perkembangan perkotaan ini. Populasi 
penduduk kota Jakarta akan tumbuh dari jumlah terkini 27 juta jiwa hingga lebih dari 40 juta jiwa 
pada tahun 2050. Kota metropolitan yang besar dan majemuk ini menghadapi berbagai 
tantangan penting seiring dengan pesatnya perkembangan demografis dan ekonomi kota ini - 
menjadikannya lokasi yang ideal untuk penyelenggaraan New Cities Summit 2015.

John Rossant, Pendiri dan Ketua New Cities Foundation, mengatakan, "Kami sangat senang 
dapat mengunjungi Asia untuk dapat kembali melanjutkan diskusi kita mengenai perkotaan 
dunia. Ini adalah momen yang paling dinanti oleh masyarakat Jakarta dan Indonesia."
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Basuki Tjahaja Purnama, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, mengatakan, "Kami 
mengundang seluruh delegasi New Cities Summit untuk mengunjungi Jakarta di tahun 2015. 
Saya dan masyarakat Jakarta siap menyambut perhelatan event ini di tahun 2015."

Untuk informasi lebih lanjut tentang New Cities Summit 2015 di Jakarta: http://bit.ly/ncs2015  

Ends

International press contact:

Marina Bradbury
Communications & Media Relations Manager
New Cities Foundation
mbradbury@newcitiesfoundation.org
+33 6 17 79 17 72

 

Tentang New Cities Summit

Diselenggarakan oleh New Cities Foundation, New Cities Summit adalah event kepemimpinan global 
pertama yang menyoroti masa depan perkotaan, yang mengundang 800 pemimpin global. Event-event edisi 
sebelumnya digelar di Paris, Sao Paulo, dan Dallas.

Untuk informasi lebih lanjut tentang New Cities Summit, kunjungi: http://www.newcitiesfoundation.org/new-
cities-summit 

Twitter: @newcitiesfound #ncs2015

Twitter: @newcitiesfound #ncs2015

Tentang New Cities Foundation 

New Cities Foundation adalah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perkotaan 
dunia.

   www.newcitiesfoundation.org

   Facebook: /NewCitiesFoundation

   Twitter: @newcitiesfound
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