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Kota Berketahanan Iklim
Pedoman Dasar Pengurangan Kerentanan terhadap Bencana

Kota Rockville berhasil 
memenangkan berbagai 

penghargaan, seperti Green 
Development Award, 
Sustainability Award, 

Sustainability Volunteer 
Award, dan Sustainable 
Operations Award yang 

dipersembahkan bagi para 
penduduknya dan berbagai 
usaha “penghijauan” setiap 

tahunnya.

I. Deskripsi Kota

Rockville adala ibu kota Montgomery County, Maryland, Amerika Serikat 
(Figur 1). Menurut Biro Sensus Amerika Serikat (2006), kota ini memiliki 
total daerah seluas 13,4 mil persegi (34,8 kilometer persegi) dan total 
penduduk sebanyak 59.114 jiwa, membuat kota ini menjadi kota terbesar 
kedua di Maryland.

Sumber: U.S. Census Bureau.

Figur 1.  Lokasi Rockville, Maryland 

II.  Pusat Bahaya/Kerentanan Kota

Risiko banjir di kota Rockville tidak begitu tinggi; hal ini berkat pemeliharaan 
dan peningkatan sistem drainase kota secara rutin. Di mana pun, air hujan 
diarahkan kembali ke kawasan yang memungkinkan penyaringan air 
tersebut menuju penampungan.
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III. Langkah Adaptasi dan Mitigasi

Ini adalah berbagai elemen yang nyata tentang profil 
kota Rockville, strategi menyeluruh kota Maryland 
yang berkaitan dengan akibat perubahan iklim yang 
diterbitkan bulan Oktober 2007 berjudul “Strategy 
for Sustainable Rockville”.1 Dokumen ini memberikan 
peluang untuk menguji berbagai tujuan dan contoh 
kota yang lebih kecil serta membandingkannya 
dengan berbagai isu dan solusi yang serupa dari 
kota-kota lain, baik kota kecil maupun kota besar. 
Rockville merupakan bagian dari Washington DC 
dalam skala yang lebih besar, kawasan metropolitan, 
bagaimanapun mempunyai otoritas dan tanggung 
jawab terhadap program penanggulangan bahaya dan 
perubahan iklim terhadap kotanya sendiri. Sejalan 
dengan kota-kota lainnya di Amerika Serikat yang 
telah ditampilkan profilnya dalam Kota-kota Berdaya 
Tahan terhadap Perubahan Iklim: Pedoman Dasar, 
penanggulangan tanggap darurat dan kemampuan 
bertahan adalah isu terpisah yang penanggulangannya 
dilakukan oleh departemen yang berbeda.
Banyak dari profil ini diadaptasi langsung dari “Strategy 
for Sustainable Rockville”. Dokumen ini menunjukkan 
dua hal sekaligus tentang kepedulian kota terhadap 
warganya, dengan siapa mereka harus berkonsultasi 
dalam hal proses yang strategis, dan bagaimana 
kota menampilkan wajahnya sehingga bisa menarik 
investasi (penanaman modal) dalam lingkungan yang 
kompetitif.

Profil ini memberikan peluang untuk menguji 
berbagai tujuan dan contoh dari sebuah kota 

yang lebih kecil. 

Rockville sebagai Masyarakat 
yang Berkesinambungan

Sebagai masyarakat yang berkesinambungan, 
penduduk Rockville akan memperoleh berbagai 
keuntungan:

 • Penduduk dan berbagai jenis usaha tidak lagi 
harus membayar energi lebih banyak dari sekadar 

yang dibutuhkan. Hal ini akan terus menjadi isu 
penting mengingat akan terus meningkatnya 
biaya pemanas, pendingin, listrik, dan bahan 
bakar selama dekade berikutnya;

 • Investasi baru dalam bidang teknologi dan 
berbagai proses efisiensi akan menciptakan 
banyak lapangan pekerjaan dan pendapatan 
penjualan dalam berbagai bidang industri hijau;

 • Kota akan terus menikmati pasokan air minum 
yang cukup;

 • Berbagai pilihan transit yang memudahkan 
penduduk kota;

 • Jalan-jalan, taman-taman, dan berbagai saluran 
air terbebas dari sampah sehingga menjadi 
daya tarik bagi penduduk setempat dan para 
pendatang;

 • Penduduk tidak perlu membayar lebih banyak 
untuk pembuangan jenis sampah padat;

 • Berbagai produk daur ulang menjadi lebih murah 
ketika berbagai bahan daur ulang meningkat;

 • Udara dan air terbebas dari berbagai polutan 
beracun;

 • Pengenaan berbagai aturan penting kota yang 
mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan 
akan dikurangi jika tidak memungkinkan untuk 
dihilangkan. Akan ada banyak penanaman pohon 
dan tanaman yang membuat kota menjadi lebih 
menarik untuk warga setempat dan pendatang, 
hal ini juga menimbulkan efek teduh terhadap 
kota dan mengurangi biaya pembuangan air 
badai; 

 • Ancaman kesehatan masyarakat dari berbagai 
gangguan binatang kecil, bakteri, dan polutan 
beracun akan dikurangi, bahkan dihilangkan jika 
mungkin; serta 

 • Ketika Rockville bisa menarik lebih banyak 
penduduk untuk ke kota, hal ini akan menghindari 
tumpahnya orang di Montgomery County dan 
dalam skala yang lebih besar di Washington 
sebagai sebuah kota metropolitan.

Strategi Kota Rockville

Dalam usaha menuju kesinambungan, Rockville 
bermaksud memasukkan strategi berikut ini ke dalam 
standar proses dan kegiatannya:
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 • Ajak keterlibatan warga. Melibatkan masyarakat 
dalam berbagai dialog, termasuk berbagai 
kegiatan yang meningkatkan kesadaran 
masyarakat secara terus-menerus, yang dibuat 
untuk senantiasa berkomunikasi bahwa apa yang 
dilakukan setiap individu setiap hari itu punya 
makna. Menyediakan informasi yang berguna 
dan bisa diterapkan melalui Laporan dan situs 
Web kota Rockville. Menggali berbagai peluang 
yang menopang dan membantu warga dalam 
penghidupan yang lebih mumpuni, baik di rumah 
maupun di tempat mereka bekerja. Memperoleh 
berbagai penghargaan seperti Green Development 
Award, Sustainability Award, Sustainability 
Volunteer Award, dan Sustainable Operations 
Award yang dipersembahkan bagi warganya dan 
berbagai usaha penghijauan setiap tahunnya. 
Dewan Lingkungan Rockville harus memainkan 
peranan yang menonjol di dalam mengorganisasi 
dan memfasilitasi komunitas dialog tersebut 
sebagaimana halnya proses penganugerahan.

 • Batasi konsumsi sumber daya alam semaksimal 
mungkin. Jangan gunakan air, bahan bakar fosil, 
listrik, gas alam, mineral, wood fiber, produk 
kertas, plastik, pestisida, herbisida, bahan-
bahan kimia, atau sumber daya lain melebihi 
kebutuhan dalam rangka melaksanakan misi 
tentang pelayanan yang memuaskan bagi para 
warga dan pendatang. Kota harus mengukur dan 
menelusuri penggunaan energi serta memasukkan 
teknologi hemat energi yang sudah teruji dan 
jika memungkinkan mengukur perilaku para 
pegawai.  

 • Kurangi berbagai sumber polusi saat ada 
peluang. Gunakan kombinasi antara teknologi 
dan produk atau proses pengganti untuk 
mengolah kembali semua aktivitas kota dalam 
rangka memastikan warga bahwa mereka secara 
ekonomi dan teknologi hanya mengeluarkan 
sedikit polusi terhadap udara, air, dan tanah.

 • Hindari berbagai konsekuensi pengrusakan 
lingkungan. Lindungi lingkungan fisik dan 
habitat margasatwa yang tersisa di Rockville 
dengan memberikan berbagai layanan dan 
kegiatan secara holistik untuk meyakinkan bahwa 
warga memperoleh hal terbaik berkaitan dengan 
pajak yang telah mereka bayar sekaligus juga 

meyakinkan mereka bahwa berbagai konsekuensi 
akibat pengrusakan lingkungan bisa dikurangi 
jika tidak bisa dihilangkan. Antisipasi dan cegah 
atau minimalisasi polusi dan limbah sebelum hal 
itu terjadi.

 • Evaluasi harga pokok berbagai barang 
dan jasa. Sebelum membeli suatu produk, 
bandingkan antara biaya daur hidup dengan 
umur manfaatnya, antara penggunaan dan 
biaya perawatannya, serta biaya penghabisannya 
sampai dengan pembandingan harga. Ketika hal-
hal yang menjadi pertimbangan saat membeli 
produk mendekati kebutuhan kita, bantu 
mengembangkan industri yang “hijau” dengan 
memilih produsen/penjual yang menawarkan 
produk hemat energi atau produk daur ulang. 
Pastikan produk yang dibeli berkualitas tinggi, 
tahan lama, dan sebisa mungkin hemat energi.   

 • Gunakan ulang dan daur ulang. Hindari 
membuang barang yang sudah tidak terpakai dan 
tidak dibutuhkan lagi atau barang-barang bekas 
ke pembuangan atau pembakaran sampah dengan 
menggunakan kembali atau mendaur ulang 
barang- barang tersebut sebanyak arus limbah 
kota yang secara teknis dan ekonomis masih bisa 
dimanfaatkan. Dukung berbagai industri yang 
“hijau” dan bantulah menciptakan pasar untuk 
barang-barang hasil daur ulang dengan membeli 
produk daur ulang tersebut demi kepentingan 
pemerintah. Perbaiki tingkat pendaurulangan 
sampah rumah tangga dan limbah industri 
dengan terus-menerus melakukan usaha guna 
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang 
pentingnya pendaurulangan semudah mereka 
mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak 
terpakai. Permudah warga melakukan berbagai 
usaha untuk mendaur ulang dan mengguna 
ulang, tantang mereka memperbaiki tingkat 
pendaurulangan untuk mewujudkan tingkat 
pendaurulangan limbah rumah tangga dan 
industri yang secara ekonomi bisa dicapai. Sekali 
tujuan itu tercapai, proses pendaurulangan itu 
akan terus berlangsung sejalan dengan perbaikan 
teknologi.

 • Hindari pemanfaatan lahan kedap air. Hindari 
penambahan lahan kedap air sebisa mungkin. Jika 
penggunaan itu tidak bisa dihindarkan, coba untuk 
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mencari lahan pengganti. Jika ada kesempatan, 
pertimbangkan untuk mencari lahan serap air 
untuk mengganti lahan kedap air sehingga air 
bisa mengalir hingga ke penampungan.

 • Dorong penggunaan transit alternatif. Kurangi 
ketergantungan terhadap mobil dan hindari 
kepadatan lalu lintas. Terus membangun dan 
meningkatkan tempat pemberhentian alternatif 
ke dalam rencana pembangunan kembali yang 
baru. Dorong masyarakat untuk menyediakan 
sendiri jalan setapak, jalan khusus sepeda, dan 
tempat pemberhentian umum.

 • Partisipasi dalam berbagai bentuk kerja sama. 
Cari dan bergabunglah dengan berbagai organisasi 
baik pemerintah, swasta, maupun LSM yang 
mempunyai kepentingan saling menguntungkan 
dalam mengejar agenda kesinambungan, 
termasuk dalam menyelesaikan isu umum 
regional dan membeli produk, barang, atau jasa 
dalam jumlah besar. Kota harus mendorong dan 
mendukung pembangunan fasilitas pengolahan 
sampah regional, biodiesel, dan usaha-usaha 
inovatif serupa.

 • Gali berbagai potensi kota. Waspadalah dalam 
mengidentifikasi berbagai pendanaan dari luar 
(baik bantuan lokal, pusat, federal, maupun 
pribadi) yang bisa mempercepat agenda 
kesinambungan kota.

 • Bangun jaringan dengan komunitas Maryland 
dan kota metropolitan lainnya. Berbagi 
pengalaman dan keahlian dengan komunitas 
Maryland dan kota metropolitan lainnya serta 
terbuka dalam menerima kearifan orang lain. 
Rockville bercita-cita untuk menjadi pemimpin 
di kawasan ini, dan kepemimpinan berarti 
memberikan pemahaman dan pengetahuan.  

Di dalam menggapai kesinambungan, inisiatif 
jangka pendek kota Rockville adalah mengadakan 
seperangkat tindakan menyeluruh dan bermanfaat 
terkait dengan dampak perubahan iklim yang dapat 
diimplementasikan mulai dari tingkat daerah. 
Mengidentifikasi kegiatan jangka pendek, seperti 
yang telah dilakukan oleh kota Rockville, memberikan 
pemerintah daerah kesempatan untuk berhasil dengan 
cepat dan memperoleh hasil nyata sehingga hal ini 

memberikan kredibilitas terhadap program yang 
sudah dijalankan di kalangan para konstituen sekaligus 
memberikan pengalaman kepada para pegawai 
pemerintah lokal di dalam menerapkan program 
kesinambungan. Dengan menampilkan berbagai 
inisiatif jangka pendek kota Rockville, kota-kota lain 
dapat mulai menghitung/menaksir kesanggupan 
mencontoh apa yang dilakukan oleh kota Rockville 
disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan kotanya 
masing-masing. 

Apa yang bermanfaat dan menarik adalah bahwa 
daftar berikut mengidentifikasi departemen dan 
kantor terkait yang bertanggung jawab terhadap 
implementasi kegiatan tersebut. Program jangka 
pendek dan program jangka panjang (tiga sampai 
lima tahun) merupakan indikator dari apa yang dapat 
dilakukan dan apa yang sedang dilakukan.

Membangun kesinambungan, 
pertumbuhan yang tepat, dan 

kepedulian terhadap lingkungan ke 
dalam wilayah aturan yang berlaku 
di kota Rockville, Master Plan yang 
menyeluruh, serta rencana tata ruang 

wilayah saat berbagai rencana tersebut 
mengemuka. 

Adaptasi: Langkah-langkah Spesifik 

Berbagai inisiatif jangka pendek dalam adaptasi 
(berikut departemen yang bertanggung jawab) kota 
Rockville mencakup kegiatan dan program yang 
berkenaan dengan:

Pembangunan yang Peduli Lingkungan
 • Membangun kesinambungan, pertumbuhan 

yang tepat, dan kepedulian terhadap lingkungan 
ke dalam wilayah aturan yang berlaku di kota 
Rockville, Master Plan yang menyeluruh, serta 
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rencana tata ruang wilayah saat berbagai rencana 
tersebut mengemuka;

 • Menggunakan rekomendasi yang diberikan 
oleh American Planning Association untuk 
melestarikan keutuhan ekologis, konservasi 
tanah dan air, keanekaragaman hayati, kebijakan 
penyeimbangan energi, konstruksi dan desain 
bangunan yang “hijau”, dan perlindungan 
pasokan air (melalui Departemen Perencanaan 
Masyarakat dan Pengembangan Jasa serta 
Departemen Pekerjaan Umum);

 • Menggunakan standar untuk pendirian bangunan 
dan landscape yang “hijau” di Rockville (melalui 
Departemen Perencanaan Masyarakat dan 
Pembangunan Jasa, Departemen Pekerjaan 
Umum, serta Departemen Rekreasi dan 
Pertamanan);

 • Menyelidiki luasnya penggunaan dari konservasi 
hutan untuk memastikan bahwa ada bagian 
tertentu dari lahan tersebut untuk tetap 
dibiarkan sebagai “ruang hijau” demi masa 
depan (Departemen Rekreasi dan Pertamanan 
serta Departemen Perencanaan Masyarakat dan 
Pembangunan Jasa);

 • Menciptakan efisiensi energi, minimalisasi 
limbah, dan pertimbangan kesinambungan 
menjadi sesuatu yang dikelola oleh pemerintah 
kota, proses perizinan kontraktor (Departemen 
Perencanaan Masyarakat dan Pembangunan 
Jasa); dan

 • Memeriksa kembali kebutuhan minimum lahan 
parkir pada zona tertentu, sehingga tidak menjadi 
halangan bagi tercapainya program pertumbuhan 
yang bagus, pengendalian air badai, dan program 
kesinambungan (Departemen Perencanaan 
Masyarakat dan Pembangunan Jasa). 

Konservasi dan Perlindungan Air  
	 •	 Menerapkan dan mematuhi peraturan tentang 

perlindungan kualitas air untuk meminimalisasi 
atau menghilangkan pembuangan oli, cat, 
minyak, atau zat-zat terlarang lainnya ke dalam 
aliran sungai, air tanah, selokan air, dan saluran 
air (melalui Departemen Pekerjaan Umum);

	 •	 Mengadopsi iuran pengelolaan sistem 
drainase guna menyediakan sumber dana 

yang berkelanjutan bagi pemeliharaan sistem 
drainase serta Sistem Eliminasi Pembuangan 
Polutan Nasional (National Pollutant Discharge 
Elimination System) yang diharuskan oleh 
Undang-undang Air Bersih (Clean Water Act) 
di tingkat federal dan negara bagian. Iuran 
ini juga dapat digunakan sebagai disinsentif 
terhadap instalasi permukaan kedap air, misalnya 
pembuatan lantai semen, yang mencegah 
penyerapan air ke dalam tanah dan meningkatkan 
aliran air ke saluran-saluran air (Departemen 
Pekerjaan Umum); 

 • Memasang alat pencatat meteran air untuk kira-
kira 14.000 penduduk sepanjang tahun 2008–
2009. Alat ini akan secara akurat mengukur 
penggunaan air, hal ini merupakan langkah 
konservasi air. Menawarkan layanan pembayaran 
rekening secara on-line untuk mengurangi 
pemakaian kertas;

 • Meningkatkan pemeriksaan terhadap berbagai 
fasilitas pengelolaan air badai milik swasta dan 
memastikan sesuai dengan standar yang berlaku 
(Departemen Pekerjaan Umum);

 • Meniadakan pengalihan cuaca kering ke dalam 
sistem drainase badai (Departemen Pekerjaan 
Umum);  

 • Mengganti jaringan pipa tua dengan jaringan 
pipa baru (Departemen Pekerjaan Umum);

 • Bekerja dengan pemilik properti di daerah pinggir 
sungai untuk memelihara kebersihan sampah, 
tanaman penyangga di lahan sepanjang aliran 
yang melintasi kota (Departemen Pekerjaan 
Umum);

 • Mengajak partisipasi warga secara sukarela untuk 
mengikuti salah satu program pemerintah kota, 
sehingga jalan-jalan air yang ada di kota terbebas 
dari sampah (Departemen Pekerjaan Umum);

 • Membuat program pengawasan kualitas air 
sungai-sungai yang melalui kota yang dilakukan 
oleh relawan (penduduk) dan telusuri kondisi 
sungai untuk memastikan bahwa berbagai 
kegiatan dan program yang berkaitan dengan 
lingkungan memiliki efek yang menguntungkan 
sepanjang waktu (Departemen Pekerjaan 
Umum);

 • Mengatur kegiatan pembersihan sungai yang 
dilakukan oleh pekerja kota sehubungan dengan 
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peringatan Hari Bumi (Departemen Pekerjaan 
Umum);

 • Mempromosikan penggunaan tong air hujan, 
taman tadah hujan, atau berbagai teknik lainnya 
untuk meminimalisasi sebanyak mungkin akibat 
yang ditimbulkan oleh air badai (Departemen 
Pekerjaan Umum serta Departemen Rekreasi dan 
Pertamanan).

 • Melakukan studi (penelitian) tentang infiltrasi dan 
arus masuk berbagai jalan air (selokan, got) yang 
ada di kota. Prioritaskan dan perbaiki jaringan 
yang memungkinkan air hujan atau air tanah 
memasuki sistem pembuangan air (Departemen 
Pekerjaan Umum).   

Mitigasi: Langkah-langkah Spesifik

Berbagai inisatif jangka pendek dalam mitigasi (berikut 
departemen yang bertanggung jawab) kota Rockville 
mencakup kegiatan dan program yang berkenaan 
dengan: 

Kualitas Udara, Kebisingan, dan Transportasi
 • Ketika kendaraan yang berlalu lalang di kota 

diganti, hendaklah dipertimbangkan untuk 
membeli kendaraan yang bisa beroperasi 
dengan bahan bakar yang bersulfur rendah, atau 
biodiesel, atau kendaraan yang bisa menggunakan 
bahan bakar alternatif lainnya, ketimbang 
kendaraan yang berbahan bakar bensin. 
Praktisnya, belilah kendaraan yang mempunyai 
teknologi untuk mengendalikan polusi. Dengan 
kemajuan teknologi, kendaraan diesel sekarang 
mengeluarkan lebih sedikit polusi, termasuk gas 
rumah kaca, ketimbang kendaraan berbahan 
bakar bensin (melalui Departemen Pekerjaan 
Umum);

 • Mengidentifikasi prioritas kendaraan-kendaraan 
di kota yang dapat disesuaikan kembali dengan 
teknologi pengendali polusi untuk mengurangi 
penyebab polusi udara selama kendaraan tersebut 
beroperasi (Departemen Pekerjaan Umum);

 • Mempelajari penggunaan kendaraan armada 
kota dan perhatikan lebih banyak kendaraan yang 
bergerak ke berbagai kota ketimbang kendaraan 
yang menumpuk di pool atau kendaraan yang 

disewa oleh departemen tertentu (Departemen 
Pekerjaan Umum); 

 • Menyambung kira-kira 570 trotoar (setara dengan 
64 mil) terpisah yang berbatasan dengan jalan-
jalan kota, hal ini tentu memungkinkan warga 
untuk berjalan dengan nyaman di sepanjang rute 
tersebut (Departemen Pekerjaan Umum);

 • Mengadopsi dan menerapkan kebijakan 
kebisingan transportasi secara menyeluruh 
(Departemen Pekerjaan Umum).

Menyambung kira-kira 570 trotoar (setara 
dengan 64 mil) terpisah yang berbatasan 

dengan jalan-jalan kota, hal ini tentu 
memungkinkan warga untuk berjalan dengan 

nyaman di sepanjang rute tersebut.

Perlindungan Energi dan Iklim
 • Mempersiapkan dan mengurus sebuah 

“Kesepakatan Pekerja” untuk penghematan 
energi terhadap berbagai fasilitas kota (melalui 
Departemen Rekreasi dan Pertamanan);

 • Mengukur penggunaan listrik kota dan telusuri 
penggunaan yang melebihi waktu melalui 
Lembaga Perlindungan Lingkungan atau 
lembaga-lembaga serupa (melalui Departemen 
Rekreasi dan Pertamanan);

 • Meningkatkan pembelian pembangkit listrik 
tenaga angin dari sepuluh menjadi lima 
belas persen pada tahun 2008 (Departemen 
Keuangan);

 • Mempertimbangkan penganggaran bahan bakar 
kendaraan melalui pusat pembiayaan untuk 
mendorong konservasi dan carpooling (Pengelola 
Kota, Departemen Pekerjaan Umum);

 • Membeli peralatan server yang hemat energi 
untuk mengoperasikan jaringan komputer dan 
sistem data di kota. Menghemat energi dengan 
menggunakan SANs (storage area networks) 
untuk mengonsolidasikan 25 server yang ada 
menjadi 6 atau 7 server saja.
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Melakukan penelitian tentang emisi karbon 
di seluruh kota dan ambil tindakan untuk 

mengurangi emisi gas ini.

 • Memperbaiki pembangkit panas yang tidak 
terpakai di Pusat Renang Kota Rockville 
dan gunakan fasilitas itu kembali, serta 
pelajari penggunaan energi panas bumi 
untuk dimanfaatkan di pusat renang tersebut 
(Departemen Rekreasi dan Pertamanan);

 • Melakukan penelitian tentang emisi karbon 
di seluruh kota dan ambil tindakan untuk 
mengurangi emisi gas ini (Departemen Pekerjaan 
Umum);

 • Berpartisipasi dalam proses Panel Energi Blue 
Ribbon milik pemerintah (Departemen Pekerjaan 
Umum);

 • Mengurangi jumlah kendaraan polisi dari mesin 
silinder 8 menjadi 6, sambil meningkatkan 
efisiensi bahan bakar (Departemen Kepolisian);

 • Memasang sensor gerak yang bisa menghidup 
dan mematikan lampu ruang istirahat dan ruang 
konferensi. Sistem yang sama juga bisa digunakan 
selama beberapa jam di kawasan perkantoran. 
Pertimbangkan penggunaan alat tersebut di 
tempat-tempat bermain, lapangan bola, dan 
situasi lain yang penerangannya mencukupi 
(Departemen Rekreasi dan Pertamanan);

 • Memprakarsai kampanye penghematan energi 
yang mendorong para pekera mematikan 
komputer, monitor, dan peralatan kantor lainnya 
ketika malam dan hari libur (Departemen 
Informasi dan Teknologi); serta 

 • Memberikan para pekerja tips tentang energi 
secara berkala seperti yang biasa diberikan 
untuk para layanan konsumen/customer 
service (Pengelola Kota, Departemen Pekerjaan 
Umum).  

Pola Pemanfaatan Tanah

Masalah tanah adalah kunci pembangunan lingkungan 
kota Rockville di masa depan dan kunci atas pemililihan 
wilayah mana yang harus bebas untuk pembangunan. 
Kepadatan penduduk adalah masalah yang sangat 

penting. Isu tentang pertumbuhan kota juga isu penting, 
apakah membiarkan penduduk bertebaran atau harus 
lebih dibatasi. Pembahasan  tentang masalah mitigasi 
dan adaptasi dalam banyak kasus tidak menyentuh 
pada permasalahan pembatasan pertumbuhan. Di kota 
yang keadaan air dan tanahnya sensitif, membatasi 
pertumbuhan adalah salah satu jalan keluar untuk 
mengurangi masalah kerentanan; bagaimanapun akan 
ada tekanan dari para pengembang, lembaga-lembaga 
keuangan, dan industri pendukung.
Mungkin inti kesinambungan kota Rockville adalah 
pola pemanfaatan lahan di dalam pembangunan 
dan penataan kembali kota. Pembangunan yang 
berkelanjutan dan penataan kembali kota mengawinkan 
dua konsep penting:

 • Kota tidak harus mengorbankan pembangunan 
ekonomi demi perlindungan lingkungan, dan

 • Pengembangan ekonomi harus senantiasa 
berwawasan lingkungan baik kini maupun 
nanti.

Pembangunan yang benar-benar mapan memasukkan 
tujuan perlindungan energi dan lingkungan ke dalam 
proses awal ketimbang mengemudiankan masalah 
ini dan menganggapnya sebagai tambahan belaka. 
Ketika memasukkan masalah ini ke dalam desain 
bangunan awal, pertimbangan energi dan lingkungan 
dianggap lebih efektif dan lebih murah ketimbang 
harus mendesain ulang, mencocokkan kembali, atau 
usaha-usaha tambahan lain. 

Pembelian yang Berkesinambungan

Rockville telah menyediakan beberapa petunjuk dalam 
sebuah bentuk kuesioner diri kepada pekerja di kota, 
penduduk, dan bisnis yang ingin mengaplikasikan 
pilihan konsumsi mereka dipandang dari sudut pilihan 
(selera) yang berkesinambungan. Permintaan—yang 
diwujudkan melalui pembelian barang dan jasa—
adalah sebuah pengungkit yang kuat untuk mengubah 
jenis dan proses yang digunakan dalam produksi. 
Beberapa bisnis kini menyadari dan mencoba untuk 
menyertakan proses “hijau” guna mengurangi 
keberadaan karbon dan dampak iklim sebagai upaya 
dalam merespons perubahan selera konsumen. 
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Peduli dengan pola konsumsi, proses dan kandungan 
produk yang “hijau”, serta alternatif-alternatif yang 
lebih berkesinambungan dapat dijadikan dasar untuk 
mengambil keputusan sehari-hari yang bergerak maju 
atau pergi dari kesinambungannya:
 • Apakah saya membutuhkan jasa atau produk 

ini?
 • Apakah satu produk lebih ramah lingkungan atau 

“hijau” ketimbang produk lain?
 • Dapatkah produk tersebut diperoleh dengan 

menggunakan bahan daur ulang?
 • Apakah lebih mahal membeli produk yang ramah 

lingkungan? Seberapa mahal?
 • Apakah keunggulan produk lingkungan dan 

ketahanannya sesuai dengan harganya?
 • Apakah produk yang kurang ramah lingkungan 

mengakibatkan harganya menjadi lebih mahal 
dari produk “hijau” (seperti biaya yang berkaitan 
dengan perawatan yang lebih tinggi, lebih sering 
digunakan kembali, atau lainnya)?

 • Akankah produk tersebut atau kegunaannya dapat 
dilihat oleh komunitas umum atau komunitas 
bisnis?

 • Meskipun produk “hijau” lebih mahal, apakah 
kota ingin membayar premi yang pantas agar 
dapat dipertahankan, khususnya jika produk 
tersebut atau kegunaannya dapat dilihat dengan 
antusias oleh publik?

 • Sekalipun produk tersebut tidak tersedia dalam 
lingkungan yang ‘ramah’, apakah produsen atau 
penjual beralih pada sebuah cara seperti adanya 
sebuah jaminan atau diakui oleh kota?

 • Jika tidak ada kepuasan dengan produk “hijau” 
yang tersedia dan penjual tidak menggunakan 
praktik “hijau”, apakah hal tersebut lebih lokal 
dibandingkan yang lainnya? Di mana semua 
pertimbangan sudah disamakan, Rockville harus 
mendukung penjual lokal dan menurunkan harga 
transportasi.

Usulan Inisiatif Jangka Pendek

Terdapat beberapa jumlah yang signifikan dari aksi-
aksi tambahan di mana Rockville berusaha untuk 
mengambil alih satu sampai tiga tahun mendatang 

dalam pergerakannya menuju kesinambungan. Di 
mana masing-masing inisiatif jangka pendek di bawah 
ini dipertanggungjawabkan oleh pemerintah.

Menetapkan harapan yang jelas untuk 
penggunaan energi, desain bangunan 

dan landscape yang hijau, dan dampak 
lingkungan dalam pembangunan yang baru 

atau yang direnovasi. 

Kerja Sama Antardepartemen dan Antarinstansi 
 • Bergabung dengan lebih dari 660 pemerintah 

lokal dan regional lainnya mewakili 68 negara 
dan 300 juta orang di seluruh dunia yang tertarik 
pada perubahan iklim dan ketahanannya dengan 
menjadi anggota dari Dewan Internasional 
Prakarsa Lingkungan Lokal (melalui Departemen 
Pekerjaan Umum); Memasukkan langkah-
langkah yang berkesinambungan ke dalam sistem 
pengukuran kinerja kota, termasuk dua tahun 
sekali mensurvei warga (Wali Kota dan Dewan, 
Pengelola Kota); 

 • Memelopori dan mendorong partisipasi publik 
dalam perencanaan kota, kualitas air, kehutanan 
kota, dan program efisiensi energi (Departemen 
Pekerjaan Umum, Departemen Rekreasi 
dan Pertamanan, serta Departemen Layanan 
Perencanaan dan Pembangunan Komunitas); 

 • Mengembangkan kehematan, pesan-pesan 
penghijauan yang komprehensif, tips, dan 
nasihat-nasihat kepada karyawan dan masyarakat 
umum, termasuk peluang daur ulang dan 
langkah-langkah untuk membatasi penggunaan 
energi di rumah dan di kantor (Pengelola Kota, 
Departemen Pekerjaan Umum, dan Departemen 
Rekreasi dan Pertamanan); serta 

 • Menerangkan kepada karyawan baru mengenai 
strategi kesinambungan kota dan kesempatan 
‘mendaur ulang’ permukiman selama Program 
Orientasi Karyawan Baru sudah dilaksanakan 
oleh Rockville (Pengelola Kota). 
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Pembelian dan Kontrak yang 
Lebih Ramah lingkungan 
 • Ketika pertimbangan-pertimbangan lainnya 

mendekati keseimbangan, nyatakan sebuah 
pilihan untuk menggunakan produk dan penjual 
yang ‘hijau’ saat  membeli barang dan jasa (melalui 
Departemen Keuangan); 

 • Mencari tahu apakah secara teknis dan 
ekonomis produk-produk daur ulang tersedia 
sebelum membeli produk buatan asli, baru, atau 
bahan mentah (Departemen Keuangan serta 
Departemen Rekreasi dan Pertamanan);

 • Membeli kendaraan berbahan bakar alternatif 
seperti hibrid gas/listrik, biodiesel, listrik, dan 
kendaraan-kendaraan bertenaga hidrogen 
yang saat ini kendaraan-kenadaraan tersebut 
menguatkan perekonomian (Departemen 
Pekerjaan Umum dan Departemen Keuangan). 

Dialog Umum, Pendidikan, dan Hal-
hal di Luar Jangkauan
 • Komisi Lingkungan Rockville harus mengambil 

peran menonjol di masyarakat untuk mensponsori 
dan memfasilitasi dialog dan diskusi mengenai 
isu-isu lingkungan yang berkesinambungan 
(Komisi Lingkungan); 

 • Mensponsori Eco-Fair (melalui pameran-
pameran dan informasi tentang efisiensi energi, 
solusi lingkungan, penjual ‘hijau’ lokal, perubahan 
iklim, batas air, pengembangan tindakan 
penanggulangan air badai yang berdampak 
rendah) bersama dengan Komisi Lingkungan 
(Komisi Lingkungan); 

  • Menerbitkan,  mengumumkan,  dan 
mendistribusikan Laporan Lingkungan 
dan Kesinambungan tahunan mengenai 
perkembangan Rockville menuju rekomendasi 
dan tujuan dari strategi tersebut (Departemen 
Pekerjaan Umum); 

 • Menciptakan penghargaan unsur bangunan hijau 
untuk menyadarkan arsitek dan pengembang 
yang secara sukarela memasukkan unsur 
hijau ke dalam bangunan penduduk Rockville 
dan bangunan perniagaan (Pengelola Kota, 
Departemen Pekerjaan Umum);

 • Menerbitkan artikel, pesan, atau tips konsumen 
yang ‘hijau’ di setiap edisi Laporan Rockville 
(Pengelola Kota); 

 • Mensponsori pameran seni hijau dan lokakarya 
seni hijau sebagai alat untuk meningkatkan 
konservasi dan pesan yang berkesinambungan; 

 • Bekerja dengan asosiasi lingkungan, organisasi 
masyarakat, Dewan Perdagangan, dan sekolah 
untuk mengembangkan dan memajukan 
kesinambungan, informasi di luar jangkauan dan 
materi-materi pendidikan untuk para penduduk 
yang ‘ramah lingkungan’ (semua departemen 
kota);

 • Menggunakan saluran TV Rockville dan situs 
Web kota untuk memperoleh materi-materi di 
luar jangkauan mengenai kesinambungan. Materi 
dan sumber-sumber tersebut harus menarik 
perhatian penduduk melalui Laporan Rockville 
dan melalui hubungan dengan daerah sekitarnya 
(Pengelola Kota dan Departemen Pekerjaan 
Umum); serta

 • Mengembangkan dan menghadirkan seri 
perkuliahan masyarakat tentang daur ulang, 
memasang tong hujan dan perkebunan, 
membangun habitat taman belakang, 
meningkatkan kenyamanan di rumah dan tempat 
kerja, serta topik lainnya yang terkait

Pengurusan Sumber Daya Alam
 • Melengkapi pengadaan kanopi pohon dan 

membentuk tujuan kanopi pohon perkotaan;
 • Memperluas daerah kanopi pohon perkotaan 

dengan menerapkan revisi 2007 tentang peraturan 
pohon, terus menanam pohon di pinggiran jalan 
sesuai dengan  master plan pohon-pohon di 
jalan);

 • Menebang pohon yang rusak untuk dapat 
mempertahankan hutan kota yang sehat 
(Departemen Rekreasi dan Pertamanan); 

 • Meminta subsidi untuk pemindahan serbuan 
spesies, baik di tanah milik umum maupun 
pribadi; 

 • Mempertimbangkan untuk menggunakan 
karet daur ulang pada panel-panel trotoar yang 
mengitari pohon dan membuat lubang sekitar 
kota untuk mencegah kerusakan pohon di 
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jalan, memungkinkan pertumbuhan pohon, 
dan mengurangi kerusakan sisi jalan akibat 
akar (Departemen Rekreasi dan Pertamanan, 
Departemen Pekerjaan Umum); serta 

 • Mengurangi kebutuhan untuk memproduksi atau 
menyimpan dokumen-dokumen  kertas dengan 
meningkatkan jumlah dokumen pada mesin 
pemindai, sehingga memungkinkan penyimpanan 
elektronik di dalam sistem pengaturan dokumen 
kota (Departemen Informasi dan Teknologi). 

Pengurangan Sampah, Penggunaan 
Kembali, dan Pendaurulangan
 • Meningkatkan frekuensi bahan yang dapat didaur 

ulang yang dikumpulkan dari fasilitas kota. 
Mendistribusikan kotak-kotak pengumpulan di 
tempat-tempat umum dengan kemacetan tinggi 
di mana semua orang dapat membuang koran 
kertas, botol, dan kaleng yang tidak terpakai di 
kotak tersebut. Mempertimbangkan program 
perluasan untuk mengisi dan memadati jalan 
dengan lampu neon (melalui Departemen 
Pekerjaan Umum serta Departemen Rekreasi dan 
Pertamanan); 

 • Beralih ke upaya pengumpulan yang dapat 
didaur ulang satu arus. Meningkatkan partisipasi 
permukiman dalam hal pendaurulangan. 
Merealisasikan 40 persen tujuan daur ulang 
dan bergerak menuju pencapaian 50 persen 
setelahnya; dan 

 • Menjangkau entitas komersial, termasuk 
pengembang dan perusahaan konstruksi, untuk 
berpartisipasi dalam program pendaurulangan 
yang sama. Membahas kemungkinan penggunaan 
kembali puing-puing/reruntuhan bangunan di 
tempat-tempat yang sedang dibangun kembali. 
Menetapkan tingkat daur ulang untuk semua 
entitas komersial (Departemen Pekerjaan 
Umum). 

 
Estetika Komunitas 
 • Memperluas dan meningkatkan ruang terbuka 

sebagai pembangunan kota dan properti yang 
dibangun kembali (melalui Departemen Layanan 
Perencanaan dan Pembangunan Komunitas); 

 • Memperluas program kebun komunitas dan 
masyarakat kota (Departemen Rekreasi dan 
Pertamanan); serta 

 • Mengurangi polusi cahaya dari penerangan jalan, 
tempat parkir, dan lampu taman di lokasi-lokasi 
tertentu seluruh kota. 

Usulan Pilihan Jangka Panjang 

Rockville berencana untuk terus melakukan upaya dan 
komitmen atas waktu, tenaga, dan sumber daya untuk 
mengejar pilihan-pilihan jangka panjang (tiga sampai 
lima tahun lebih) yang bisa dipertimbangkan di masa 
mendatang. Program-program aksi yang tampaknya 
melebihi kapasitasnya sekarang mungkin akan ditinjau 
kembali sebagai perkembangan teknologi dan ekonomi 
kota. 
Departemen-departemen yang memimpin kota 
muncul dengan berbagai inisiatif berikut: 

 • Merancang ulang panduan pemeliharaan fasilitas 
dengan memperbaiki fasilitas dan perawatan 
pengelolaan air badai (melalui Departemen 
Pekerjaan Umum, Departemen Rekreasi dan 
Pertamanan); 

 • Mencapai 50 persen tingkat daur ulang untuk 
limbah padat permukiman (melalui Departemen 
Pekerjaan Umum); 

 • Mengharuskan entitas komersial di Rockville 
untuk mencapai persentase tertentu dari 
pendaurulangan (melalui Departemen Pekerjaan 
Umum);

 • Mempertimbangkan peniadaan penggunaan 
produk plastik dan kantong plastik (berbasis 
minyak tanah) pada entitas komersial di 
Rockville. Kantong yang ramah lingkungan, 
kantong permanen, atau sejenisnya yang dibuat 
dari bahan-bahan daur ulang harus didukung 
(Departemen Pekerjaan Umum);

 • Mempertimbangkan peniadaan wadah 
styrofoam dari kegiatan komersial agar memilih 
produk alternatif yang ada yang lebih ramah 
lingkungan.

 • Merancang fitur dan teknologi bangunan yang 
‘hijau’ ke dalam bangunan dan struktur kota 
di masa depan (Departemen Rekreasi dan 
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Pertamanan, Departemen Layanan Perencanaan 
dan Pembangunan Komunitas, Departemen 
Pekerjaan Umum); 

 • Memasang atap hijau pada satu atau lebih 
bangunan atau struktur kota yang memang 
memungkinkan. Desain atap hijau ke dalam 
properti yang baru atau secara substansial 
diubah (Departemen Rekreasi dan Pertamanan, 
Departemen Pekerjaan Umum); dan 

 • Memasang alat pemutus jaringan pembangkit 
tenaga (matahari atau angin) pada satu atau lebih 
fasilitas kota sedapat mungkin (Departemen 
Rekreasi dan Pertamanan, Departemen Pekerjaan 
Umum).

Catatan
“Profil Kota” ini adalah bagian dari buku berjudul Kota Berketahanan 
Iklim: Pedoman Dasar Pengurangan Kerentanan terhadap Bencana, 
yang diterbitkan oleh World Bank. Analisis yang ditampilkan di sini 
berdasarkan data yang tersedia pada saat buku tersebut ditulis. Untuk 
informasi terbaru mengenai materi terkait lainnya, termasuk Profil 
Kota, silakan kunjungi www.worldbank.org/eap/climatecities. Saran 
untuk memperbarui profil ini dapat dikirim melalui climatecities@
word bank.org. 
1  Strategi lengkapnya dapat ditemukan di www.rockvillemd.gov/
environment/sustainability link dengan Strategy for a Sustainable 
Rockville.
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Sustainable Development
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Washington, D.C. 20433, USA
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www.worldbank.org/eapurban


