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Kota Berketahanan Iklim
Pedoman Dasar Pengurangan Kerentanan terhadap Bencana

I. Deskripsi Kota

Untuk menekan pemanasan global, Albuquerque telah memprakarsai 
beberapa program dengan target yang ditentukan dan dirancang untuk 
menjalin kerja sama dengan masyarakat, sektor swasta, dan pusat teknis 
dalam menginformasikan peluang-peluang untuk membuat kota lebih 
berketahanan dan efisien. Kota ini juga sedang berusaha membentuk 
fungsi-fungsi terbaik dari sektor teknis, keuangan, dan sumber daya 
manusianya untuk ikut dilibatkan dalam proses tersebut. Koordinasi, 
penyebaran informasi, dan manajemen sumber daya merupakan hal-hal 
yang diprioritaskan. Selain itu, investasi infrastruktur dirancang untuk 
memaksimalkan sumber daya dengan mencari peluang-peluang agar 
dapat mencapai tujuan-tujuan mitigasi dan adaptasi. Sementara spesifikasi 
program-program kota disesuaikan dengan konteksnya, konsep dan proses 
tersebut bisa memberikan beberapa pengetahuan yang berguna untuk 
membantu pemerintah lokal di Asia Timur dalam menerjemahkan teori 
ke dalam bentuk praktik.
Profil ini diadaptasi, atau digambarkan langsung dalam beberapa contoh, 
dari “AlbuquerqueGreen,” situs Web kota tentang lingkungan (http//www.
cabq.gov/albuquerquegreen).

Populasi

Pada tahun 1990, total populasi kota Albuquerque mencapai 384.736 jiwa. 
Pada tahun 2000, populasi bertambah menjadi 448.607 jiwa, peningkatan 
tersebut lebih dari 16,6 persen. Populasi kota Albuquerque pada tahun 2006 
adalah 507.789 jiwa dan diperkirakan akan bertambah menjadi 535.239 jiwa 
pada tahun 2010. Kota Albuquerque dikaruniai kekayaan budaya yang unik 
dan beragam serta dibangun melalui kontribusi kelompok masyarakat etnik 
yang beragam: penduduk Asli Amerika (Indian), Hispanik, Afrika Amerika, 
Anglo, dan Asia. Menurut data Sensus AS tahun 1990, jumlah populasi 
tersebut terdiri atas: 132.706 (34,5 persen) Hispanik; 224.374 (58,3 persen) 
Anglo; 10.067 (2,6 persen) Penduduk Asli Amerika; 10.346 (2,7 persen) 
Afrika Amerika; dan 6.112 (1,6 persen) Asia. Rata-rata pendapatan rumah 
tangga pada tahun 2005 diperkirakan mencapai US$59.829, sedangkan nilai 
tengah pendapatan rumah tangga pada tahun 2006 diperkirakan mencapai 

 Albuquerque mempunyai 
prioritas untuk membuat ruang 
terbuka guna mempertahankan 

kualitas hidup yang tinggi; 
langkah menuju ke arah itu 

adalah membuat area Taman 
Bosque aman dan hijau, 
menciptakan pengurangan 
karbon, dan mempercantik 

kota. 
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US$43.021. Nilai tengah pendapatan rumah tangga 
meningkat sebesar  19 persen selama 2 tahun terakhir 
menjadi $49.000.

Lokasi

Albuquerque adalah komunitas padang pasir yang 
berlokasi di Pusat Lembah Rio Grande. Air merupakan 
sumber daya yang penting sehingga membutuhkan 
perhatian yang berkelanjutan, khususnya menyangkut 
dampak pemanasan global. Albuquerque terletak pada 
ketinggian 5.326 kaki dan meliputi area yang luasnya 
187.76 mil persegi dengan Pegunungan Sandia (Sandia 
Mountains) sebagai batas timur, yang menyebabkan 
perluasan kota mengarah ke barat. Pegunungan Sandia 
adalah bagian dari rantai Pegunungan Rocky (Rocky 
Mountains) dan mempunyai pengaruh yang besar 
pada cuaca lokal.
Kombinasi garis lintang dan ketinggian Albuqerque 
menyebabkan kota tersebut mempunyai siklus iklim 
tahunan yang menyenangkan. Albuquerque terletak 
jauh di bagian selatan sehingga jarang mengalami 
badai yang sering menerjang bagian utara New Mexico, 
seperti halnya Phoenix yang panas dan kota-kota lain 
yang lebih rendah pada garis lintang yang sama.   

Dinas Kesiapsiagaan Darurat dan Dinas 
Manajemen Daruratnya pada Pusat Operasi 

Keadaan Darurat terpisah dari Dinas 
Pembangunan dan Pertahanan Ekonomi. 
Koordinasi antara kedua lembaga tersebut 

serta penerapan program investasi dan 
inisiatif  perubahan iklim akan diuntungkan 

dengan adanya kerja sama yang erat.

Lingkungan yang Terbangun

Kota ini didirikan pada tahun 1706, dan tempat-tempat 
bersejarahnya yang terletak di sepanjang tepi Rio 

Grande telah menjadi tujuan wisata utama. Geografi dan 
tradisi kebudayaannya membatasi dan mengarahkan 
pertumbuhannya—Pegunungan Sandia di bagian 
timur, Pueblo of Isleta membatasi bagian selatan, dan 
Pueblo Sandia di bagian utara. Pertumbuhan justru 
terjadi ke arah barat dan akan berlanjut. Wilayah-
wilayah yang fokus terhadap lingkungan telah menjadi 
bagian yang penting, karena pembangunan kota 
termasuk kesinambungan dan kualitas persediaan air, 
kebakaran liar di area hijau kota, dan kualitas udara 
sebagaimana terjerembab telah berpindah ke wilayah 
barat. Transportasi bergantung pada automobil yang 
justru berkontribusi terhadap keterjerembab pola 
pertumbuhan Albuquerque, sehingga pada akhirnya 
kota ingin meniadakan transportasi tersebut.
Padatnya pembangunan merupakan masalah 
di kota ini. Fitur arsitektur tradisional yang 
konstruksinya menggunakan batako, secara alami  
dapat mempertahankan suhu interior pada tingkat 
yang nyaman. Pada kenyataannya konstruksi batako 
memang lebih mahal, dan para pendirinya lebih 
fokus pada “adobe look” yang populer, padahal ini 
tidak memberikan keuntungan yang sepadan dengan 
pengendalian iklimnya.
Albuquerque telah menjadi sebuah daerah perkotaan 
yang penting di wilayahnya selama perang dunia 
kedua yang mana wilayah-wilayah tersebut adalah 
wilayah lembah yang telah stabil. Sebagaimana 
perkembangan terjadi di wilayah mesa barat dan 
timur kota. Dari awal tahun 1920-an sampai awal 
tahun 1980-an, pembangunan berlangsung di mesa 
timur dengan membangun tempat tinggal untuk 
satu keluarga dan banyak keluarga, lahan komersial, 
serta pusat-pusat perbelanjaan. Pola pembangunan 
kota pernah terjerembab dan meningkatkan 
pembangunan kawasan yang menyeluruh, yang juga 
meliputi pola mobil subperkotaan yang sekarang 
mendominasi wilayah perkotaan yang dikenal dengan 
Heights. Sebaliknya, gabungan densifikasi dengan 
pembangunan yang berorientasi pada sesuatu yang 
berkelanjutan cenderung lebih kompak dan tetap 
efisien, dan juga mengurangi masalah lalu lintas yang 
terkait dengan emisi dan insulasi bangunan.



Albuquerque, NM, AS

�

Dasar Ekonomi

Pemimpin pemerintahan Albuquerque dan 
kawasan metropolitannya secara historis mencakup 
kontraktor utama pertahanan dan teknologi tinggi 
yang berhubungan dengan industri yang memiliki 
kontribusi terhadap penciptaan sebuah profesi tenaga 
kerja teknis yang kuat. University of New Mexico, 
Sandia National Laboratories, Kirkland Air Force 
Base, Presbyterian Health Care Services, dan Intel 
Corporation merupakan perusahaan besar negara, 
bersama dengan sektor layanan dan usaha kecil. Sejak 
tahun 1990, pekerjaan di bidang manufaktur kota 
Albuquerque pada sektor teknologi tinggi meningkat 
sehubungan dengan perluasan pembuatan chip 
komputer Intel secara besar-besaran dan investasi di 
wilayah Albuquerque.

Tata Pemerintahan 

Wali kota Albuquerque dan pemerintah kota dipilih 
setiap empat tahun sekali. Wali kota saat ini Martin 
J. Chavez memasuki tahun ke-3-nya sebagai wali 
kota, dan posisi beliau telah berkontribusi untuk 
keberlangsungan program-program yang telah 
dimulai. Konsistensi dan kontinuitas itu penting untuk 
mengubah dan mengimplementasikan sebuah program.  
Kesiapsiagaan Darurat dan Dinas Manajemen 
Daruratnya pada Pusat Operasi Darurat merupakan 
lembaga terpisah dari Dinas Pembangunan dan 
Pertahanan Ekonomi. Koordinasi antara kedua lembaga 
tersebut serta penerapan program-program investasi 
dan inisiatif perubahan iklim akan diuntungkan 
dengan adanya kerja sama yang erat. Bernalillo County 
Air Quality Control Board atau lembaga kesehatan 
lingkungan yang mengatur dan memonitor kualitas 
udara dan air memiliki kewenangan dan tanggung 
jawab dalam mencegah atau meredakan polusi udara 
di wilayah Kota Madya Bernalillo di Albuquerque.
Keputusan untuk membangun kota tersebut menjadi 
kawasan ramah lingkungan merupakan prioritas kota. 
Pada tahun 2006, wali kota menandatangani perjanjian 
eksekutif bahwa pembelian kendaraan bermotor 
dibatasi dan dialihkan ke “kendaraan berbahan bakar 
alternatif ”. 

Kota ini berharap bahwa dengan kebijakan yang 
berpihak pada program ramah lingkungan akan 
memengaruhi dan merangsang pasar serta menjadi 
contoh untuk memperluas penggunaan energi bahan 
bakar yang tidak akan mencemari lingkungan, 
teknologi transpotasi inovatif, inovasi-inovasi 
pengolahan sampah menjadi energi, dan pembuatan 
produk ramah lingkungan.

II. Prioritas Bahaya/Kerentanan Kota

Kota Albuquerque telah mengidentifikasi bahaya yang 
merupakan prioritas dan kerentanan terhadap berbagai 
bencana atau situasi darurat yang disebabkan oleh 
alam dan/atau teknologi. Air adalah isu pertama yang 
menjadi fokus kota ini. Persediaan air minum sangat 
minim. Upaya menangani masalah ini termasuk proyek 
San Juan-Chama, yang mengalihkan air dari sungai 
San Juan menuju sungai Chama untuk meningkatkan 
persediaan air guna keperluan domestik. Proses 
pengembangan proyek ini telah berlangsung selama 
20 tahun dan masih berjalan sampai saat ini.
Kebakaran liar (wildfires) adalah isu kedua. Lembaga 
yang menangani masalah kebakaran telah mulai 
menyesuaikan kondisi yang baru dan memprakarsai 
aktivitas mitigasi untuk menanggulangi bahaya 
kebakaran dengan membersihkan semak belukar 
dan material kering dari wilayah hutan dan taman. 
Kota Madya Bernalillo, yang merupakan bagian 
Albuquerque, telah menyiapkan rencana dalam 
rangka mengurangi bahaya yang mana ini merupakan 
isu pemeliharaan wilayah pepohonan. Wilayah ini 
sedang disisihkan dari akses publik untuk mengontrol 
kebakaran yang tiba-tiba terjadi seperti yang terjadi 
baru-baru ini dan kelompok sukarelawan akan 
berpatroli di wilayah ini untuk mengontrol kebakaran 
yang tiba-tiba terjadi dari para wisatawan yang hanya 
berkunjung atau yang melakukan kegiatan kemah 
sebagaimana sering disebabkan oleh sambaran alat 
pencahayaan yang mereka bawa ataupun penyebab 
alami yang lain dari kebakaran. Perilaku manusia 
merupakan sumber prinsip dari kebakaran ini. 

Air adalah isu pertama. Pasokan air minum 
terancam. kebakaran adalah isu kedua.
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Populasi yang Rentan 

Menurut data Sensus AS tahun 2000, lebih dari 11.200 
keluarga, 10 persen dari seluruh keluarga di kota ini, 
memiliki pendapatan di bawah tingkat kemiskinan. 
Lebih dari 15 persen dari seluruh keluarga yang 
memiliki anak berpendapatan di bawah tingkat 
kemiskinan. Hampir 20 persen dari keluarga dengan 
anak di bawah usia 5 tahun memiliki pendapatan di 
bawah tingkat kemiskinan. 
Dari segi usia, pada tahun 2000, 6,9 persen dari jumlah 
penduduk berusia di bawah 5 tahun; 20,0 persen adalah 
5–18 tahun; 62,3 persen adalah 19–64 tahun; dan 11,9 
persen adalah 65 tahun atau lebih. Sekitar 36 persen 
dari seluruh keluarga yang memiliki anak merupakan 
orang tua tunggal, dan sebagian besar mereka adalah 
ibu-ibu. Keluarga yang dipimpin oleh seorang ibu yang 
merupakan orang tua tunggal mencapai 27 persen dari 
seluruh jumlah keluarga yang memiliki anak.

Aset yang Rentan 

Daerah yang historis, termasuk struktur Kota Tua 
dan pedesaan yang alami, telah dimasukkan dalam 
survei kawasan bersejarah di kota Albuquerque. 
Pembaruan perkotaan bertanggung jawab atas 
kerusakan bangunan kota yang bersejarah dan 
membuat kesadaran akan pentingnya melestarikan 
sisa bangunan lama. Meningkatkan biaya transportasi 
juga telah membantu mengembangkan ketertarikan 
pada wilayah yang tua untuk keuntungan mereka 
memiliki lokasi tersebut, kemampuan untuk bertahan, 
kedekatan lokasi untuk bekerja, serta budaya ramah 
tamah. Penelitian tambahan tentang keberadaan 
bangunan bersejarah diperlukan untuk menentukan 
peraturan struktur keamanan dan perbaikan sebagai 
respons terhadap ancaman potensial episode ekstrem 
klimatis, termasuk salju lebat, angin, dan air. 
Kerentanan bisnis dan ekonomi terkait dengan 
ketergantungan pada kontrak pemerintah untuk 
menjaga penelitian dan pabrik di bidang militer pada 
daerah tersebut. Lokasi tidak menjadi masalah sejak 
kawasan bantaran sungai belum terlalu berkembang, 
namun banjir dadakan (flash flood) yang mewakili 
bahaya tersebut.

III. Langkah-langkah Mitigasi

Uraian berikut ini mengidentifikasikan sebuah jalur 
untuk diikuti pemerintah lokal sebagaimana mereka 
mulai terlibat dalam program-program perubahan 
iklim. Contoh- contoh terpilih disajikan dalam teks 
yang diadaptasi atau diambil langsung dari bahan 
ekstensif dan bisa didapat di situs Web, www.cadg.
gov.

Membuat Komitmen 

Albuquerque berpartisipasi dalam perencanaan 
dan kesepakatan yang mengikat untuk menangani 
pemanasan global dan dampak perubahan iklim 
melalui manajemen perkotaan yang lebih baik. 
Dengan membuat komitmen, kota menunjukkan 
kepada masyarakat bahwa pemerintah lokal serius 
dalam menyikapi perubahan yang akan datang, dan 
juga menetapkan standar dan target. Contoh-contoh 
ilustrasi dari tujuan kota ini adalah sebagai berikut:

Pemanfaatan Lahan

Pada tahun 1993 badan pembuat undang-undang New 
Mexico mengeluarkan UU Biaya Pembangunan, yang 
mengizinkan kota madya dan kabupaten membuat 
biaya penanggulangan bencana, yang memerlukan 
penciptaan atau penggabungan data yang berkaitan 
dengan prakiraan pertumbuhan penduduk. Pada 
akhir tahun 1994, dewan kota mengadopsi asumsi 
pemanfaatan lahan yang telah dikembangkan sebagai 
bagian dari proses studi dan proyeksi biaya dampak 
pembangunan. 

Bahan Bakar Alternatif

Pada tahun 1994, kota Albuquerque bergabung 
dengan Departemen of Energy Clean Cities Program 
(Departemen Program Energi Bersih Kota), yang 
mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta 
untuk mempromosikan kendaraan berbahan bakar 
alternatif, campuran bahan bakar, bahan bakar 
ekonomis, kendaraan hibrida, dan pengurangan gas 
buang.
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Rencana Strategi Pengembangan 

Albuquerque, bersama dengan Kota Madya Bernalillo, 
mengeluarkan Rencana Strategi Pengembangan. 
Strategi ini merupakan hasil dari usaha selama empat 
tahun oleh tim perencanaan, insinyur, konsultan 
hukum, dan konsultan keuangan bersama-sama 
dengan dan staf kabupaten, diadopsi menjadi hukum 
melalui empat tahap. Tujuan utama dari Rencana 
Strategi Pembangunan adalah untuk menciptakan 
suatu efisiensi dan ketahanan lingkungan hidup yang 
telah terbangun, khususnya dalam menangani lahan 
Albuquerque. Strategi tersebut terdiri atas pemanfaatan 
lahan pada kota sedang berkembang, penutupan 
zona dan garis besar rancangan menggunakan 
prinsip pengembangan lingkungan Tradisional, 
dan peraturan keuangan untuk infrastruktur guna 
memenuhi kebutuhan rehabilitasi, pemeliharaan, dan 
pertumbuhan. Strategi tersebut juga menilai biaya 
dampak pembangunan dan memberikan pembinaan 
yang memadai untuk memastikan bahwa infrastruktur 
dan fasilitas masyarakat, termasuk taman dan 
sekolah, tersedia untuk mendukung pembangunan 
baru; hubungan transportasi; perumahan yang 
terjangkau; secara hukum dapat didefinisikan 
masyarakat yang terencana dalam penyajian rencana 
yang komprehensif dan wilayah pedesaan; kota yang 
tergabung pada wilayah koordinasi kota madya; dan 
sifat kedaerahan. 

Resolusi No. 329

Resolusi No. 329 menetapkan sumber energi yang 
dapat diperbarui di seluruh kota. Resolusi memperkuat 
komitmen kota agar hemat energi dan tindakan yang 
diperlukan untuk mencapai hasilnya.

Konferensi Kesepakatan Perlindungan 
Iklim Wali Kota AS

Pada pertemuan tahunan New Mexico Municipal 
League Agustus 2006, Wali Kota Chavez mendorong 
103 wali kota New Mexico lainnya untuk bergabung 
dengan Albuquerque dalam menandatangani 
Konferensi di AS tentang Perjanjian Perlindungan 
Iklim para Wali Kota. Kelompok tersebut sepakat 
untuk mendukung perjanjian perlindungan iklim 

dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Wali 
kota juga merupakan anggota dan perwakilan dari 
Konferensi Dewan Perairan Kota Madya AS dan 
merupakan bagian serta sekelompok wali kota dari 
berbagai negara yang mengeluarkan Pernyataan 
tentang Pemanasan Global.

Tantangan di 2030, Undang-Undang 
Konservasi Energi, dan Standar 
Bangunan yang Ramah Lingkungan

Pada tahun 2006, Konferensi wali kota Amerika Serikat 
menyetujui sebuah resolusi, yang juga didukung oleh 
Wali Kota Chavez, untuk mengadopsi tantangan di 
tahun 2030.1 Tantangan tahun 2030 menyebutkan 
untuk segera mengurangi konsumsi energi bahan 
bakar fosil sebanyak 50 persen dengan memperbarui 
dan merenovasi bangunan, dan tantangan industri 
konstruksi menjadi netral-karbon pada tahun 2030. 
Pada 2007, Albuquerque mengadopsi Undang-Undang 
Konservasi Energi yang telah direvisi yang bertujuan 
untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) jika 
hendak membuat bangunan baru, dan merenovasi 
bangunan yang ada, untuk lebih hemat energi. Melalui 
Executive Order Albuquerque didirikanlah standar 
bangunan yang ramah lingkungan sebagai proyek 
kota. Ini adalah langkah pertama dalam membuat 
Program Ramah Lingkungan. 

Wali Kota Chavez mendorong 103 wali 
kota New Mexico lainnya untuk bergabung 
dengan Albuquerque dalam menandatangani 

Konferensi di AS tentang Perjanjian 
Perlindungan Iklim para Wali Kota.

Mempromosikan Pembelajaran 

Dewan Kota beserta Wali Kota telah menginvestasikan 
waktu, energi, dan sumber daya dalam mempromosikan 
pembelajaran tentang pemanasan global. Kurva 
pembelajaran mencakup bantuan teknis untuk 
menetapkan basis informasi untuk pengembangan 
kebijakan dan program, menjangkau mitra baru 
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dan konsultasi yang terstruktur untuk memberikan 
informasi dan mendapat informasi. Pembelajaran 
melalui asosiasi lokal, seperti New Mexico Municipal 
League, adalah sebuah alat potensial untuk 
meningkatkan kesadaran dan menciptakan mitra 
baru untuk bertindak. Acara-acara yang didukung 
oleh Kota mencakup:

 • Pertemuan para pemangku kepentingan pertaman 
yang pernah ada tentang kualitas udara regional 
dan sebuah kampanye “Air Knows No Bounds”;

 • Pertemuan Teknologi pertama kota Albuquerque 
untuk menggalakkan inovasi dan pembangunan 
ekonomi; serta

 • Energi Kota yang Berkelanjutan.

Menetapkan Prioritas 

Albuquerque telah mengidentifikasi serangkaian 
prioritas berdasarkan pembelajaran dan asosiasinya 
dengan tingkat lokal, nasional, dan organisasi-
organisasi internasional untuk menentukan arah 
ke depan. Kota menetapkan contoh perubahan dan 
mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan 
untuk membangun dengan efisien dan teknologi baru 
untuk mengurangi pemanasan global dan bahaya yang 
mungkin terjadi. Program dan prioritas Albuquerque 
mencakup:

Upaya Mengamankan Persediaan Air Bersih

Di lingkungan padang pasir, keamanan persediaan 
air merupakan persoalan terpenting yang dihadapi 
masyarakat. Jumlah dan kualitas air yang disediakan 
adalah untuk menjamin kegunaan air tersebut dan 
dukungan perubahan perilaku warga untuk menjadi 
pengguna air yang bertanggung jawab.

Pengurangan Gas Rumah Kaca 

Albuquerque adalah bagian dari Konferensi di AS 
tentang Perjanjian Perlindungan Iklim para Wali 
Kota yang berkomitmen untuk mengurangi emisi gas 
rumah kaca sampai dengan tingkat 7 persen di bawah 
tingkat emisi pada tahun 1990. 

Energi dan Bahan Bakar yang Dapat Diperbarui

Kota berkomitmen untuk menghemat energi serta 
mendidik masyarakat dan karyawan dalam mengelola 
energi. Kepemimpinan mengarah pada fungsi kota 
dalam sebuah cara yang baru, yang beroperasi untuk 
membuat layanan hemat energi dan dijalankan oleh 
selain bahan bakar fosil. Salah satu contohnya adalah 
program jangka pendek yang mengacu pada efektivitas, 
dan perubahan yang dapat terlihat yang mengarah pada 
permasalahan lalu lintas dengan mengganti peralatan 
tetap lampu pijar dengan pancaran pencahayaan dioda 
(light-emitting diodes—LED). Pencahayaan LED pada 
alat penerangan lalu lintas menggunakan 90 persen 
lebih sedikit energi, sepuluh kali lebih tahan lama 
(100.000 jam), dan bersinar lebih terang.2 

Kehutanan Perkotaan 

Albuquerque memiliki prioritas untuk membuat lahan 
ruang terbuka untuk melestarikan kualitas hidup yang 
tinggi; langkah-langkah telah dibuat di area taman 
Bosque (kawasan Bosque Park) yang aman dan hijau, 
menciptakan pengurangan karbon, dan mempercantik 
kota. Hal ini, digabungkan dengan mandat pertamanan 
tanaman lokal dan memerlukan sedikit air, adalah 
untuk mengurangi pemanasan global dan berhasil 
untuk menciptakan kota yang aman ketersediaan air.

Transportasi Alternatif 

Pilihan transportasi memengaruhi pemanfaatan 
lahan, memfasilitasi sebuah perekonomian yang 
sehat, udara yang bersih, dan mengurangi kemacetan 
lalu lintas. Kota ini menginvestasikan bahan bakar 
energi alternatif untuk layanan bus, membuat jalur 
khusus sepeda, dan mendorong moda transportasi 
umum untuk membatasi penggunaan bahan 
bakar fosil. Albuquerque, dengan dukungan dari 
perencana dan kelompok masyarakat, telah membuat 
hubungan antara perencanaan yang baik dan 
kesehatan masyarakat, menciptakan dan menjaga 
keamanan, ketertarikan, dan suasana lingkungan 
yang dapat diakses dengan cara berjalan kaki. 
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Pengurangan Limbah dan Daur Ulang 

Kota Albuquerque memprakarsai kegiatan daur 
ulang untuk mendidik masyarakat tentang mengapa 
daur ulang limbah itu penting dan betapa mudahnya 
dilakukan. Kota ini telah membuat sebuah program 
daur ulang limbah rumah tangga dan membuat tiga 
pusat kegiatan untuk mendaur ulang. Usaha daur ulang 
adalah bagian dari rencana kota untuk membatasi 
lokasi penimbunan dan produksi gas metana. Metana 
memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap 
pemanasan global. 
Sampah memiliki dampak langsung terhadap 
pemanasan global. Bahan organik secara perlahan 
dapat mengurai dan melepas gas metana, polutan 
pemanasan global yang 20 kali lebih kuat daripada 
karbon dioksida. Tempat pembakaran sampah padat 
kota dilaporkan untuk 1 dari 3 orang berhubungan 
dengan emisi metana di AS. Kota bisa membatasi 
kebutuhan mereka untuk menggunakan pembakaran 
sampah dengan mendaur ulang limbah/sampah 
sehingga mengurangi jumlah yang dikirim ke lokasi 
penimbunan dan dengan menggunakan gas metana 
sebagai bahan bakar. Teknologi yang ada sekarang ini 
memanfaatkan gas metana dengan efisien dan secara 
komersial.
Untuk memberikan skala/pertimbangan yang masuk 
akal, menurut Badan Perlindungan Lingkungan 
Amerika Serikat, ada lebih dari 395 proyek penangkapan 
timbunan gas di negara dan 600 lokasi penimbunan di 
kota madya yang bisa mengualifikasikan penangkapan 
metana. Potensi produksi listrik di lokasi penimbunan 
akan cukup untuk memasok 900.000 rumah.

Konservasi Energi 

Penghematan energi berarti mengonversi teknologi 
lama dan bersikap cerdas dalam bagaimana mengelola 
kota itu sendiri. Ini merupakan kota yang sekali lagi 
akan mengatur ritme dunia usaha domestik dan 
penggunaan energi yang efisien dengan mengganti 
lampu bohlam atau pemanas dan pendingin udara (AC) 
yang hemat energi dan lain-lain, untuk mengurangi 
konsumsi energi. 

 

Bangunan Ramah Lingkungan 

Pemerintah kota juga akan memimpin dalam 
menetapkan standar ramah lingkungan dan 
memberikan insentif keuangan untuk bisnis yang 
ramah lingkungan. Bangunan yang ramah lingkungan 
adalah praktik untuk meningkatkan efisiensi dari 
pembangunan baru dan mengurangi dampak terhadap 
kesehatan manusia dan lingkungan hidup melalui situs 
lokasi, desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan yang 
lebih baik. Prioritas ini dibentuk melalui pemahaman 
dan konsensus dengan masyarakat umum. 

Pencahayaan LED pada alat penerangan 
lalu lintas menggunakan 90 persen lebih 

sedikit energi, sepuluh kali lebih tahan lama 
(100.000 jam), dan bersinar lebih terang.

Kemitraan dan Kerja Sama

Albuquerque mengakui keuntungannya dalam 
menciptakan dan melanjutkan hubungan kerja sama 
untuk mencapai tujuan bersama, misalnya: 

 • Kota telah membentuk sistem manajemen 
yang mendukung proses peningkatan dengan 
mengembangkan hubungan dengan masyarakat 
di Albuquerque pada skala yang besar dan badan-
badan pengawasan; 

 • Wali Kota E-Team meningkatkan penerapan 
inisiatif yang berkesinambungan di dalam 
pemerintah dan masyarakat kota;

 • Albuquerque adalah anggota aktif dari U.S. 
Departemen Program Energi Bersih Kota, yang 
merupakan lembaga yang mengurusi program 
energi yang aman bagi lingkungan kota.

 • Kantor Pembangunan Ekonomi mengeluarkan 
sebuah Rencana Warisan yang Berkesinambungan 
untuk menerapkan dan menjalankan program 
yang diajukan demi menjamin keberhasilan 
Analisis Sumber Daya yang Berkesinambungan; 

 • Kota berkoordinasi dengan komisi yang 
mengurusi tentang indikator kemajuan kota 
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(Indicators Progress Commission) untuk 
melaporkan pengukuran yang meliputi seluruh 
kota secara berkesinambungan;

 • Kota ini juga berkoordinasi dengan Dewan Energi 
dalam inisiatif konservasi energi;

 • Albuquerque/Bernalillo County Quality Air 
Control Board mengawasi masalah kualitas 
udara; dan 

 • Ground-Water Protection Advisory Board 
ini merupakan lembaga yang mengawasi 
pelaksanaan rencana perlindungan air tanah di 
wilayah kotamadya Bernalillo di Albuquerque.

Operasi Darurat dan Manajemen Risiko Bencana 

Ancaman Albuquerque mencakup banjir, kebakaran, 
keamanan air, kekeringan, episode cuaca ekstrem, 
termasuk badai es, salju yang berlebih, dan banjir. 
Untuk menghadapi bahaya ini Dinas Manajemen 
Darurat dibentuk. Tata pemerintahan daerah berusaha 
untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan 
lembaga yang berkesinambungan dan program-
program tersebut untuk mengelola kota dalam 
mengurangi pemanasan global. Dampak perubahan 
iklim bisa membuat peristiwa yeng lebih sering dan 
lebih intens seperti kebakaran dan banjir, musim 
dingin yang tajam dengan salju yang berlebih, dan 
pola hujan yang tidak menentu akan memengaruhi 
keamanan air. 
Mungkin contoh yang paling menarik dari ditetapkannya 
prioritas di Albuquerque untuk manajemen darurat 
adalah peran masyarakat dan pendekatan tetangga-
membantu-tetangga. Ini adalah bagian penting dari 
seluruh pendekatan yang dilakukan Dinas Manajemen 
Darurat untuk menghadapi ancaman kota.2

Relawan Masyarakat dan Tanggung Jawab 

Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting 
dari program Manajemen Darurat. Cara pemerintah 
daerah mengamati warganya adalah sebuah gambaran 
perkembangan daerah tersebut. Orang-orang yang 
umumnya menjadi “korban” dari semua keluarga yang 
terkena dampak, mereka kini menjadi  salah satu yang 
sekarang menciptakan hubungan dengan menawarkan 
pelatihan dan dukungan kepada kelompok masyarakat 

yang mampu dan mau mengambil respons, pendidikan, 
dan tanggung jawab pemulihan. Kelompok relawan 
telah diakui sebagai bagian yang penting sekarang 
untuk menanggapi secara keseluruhan dan periode 72-
jam tanggap setelah kejadian. 
Hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat 
adalah kesempatan yang sangat baik untuk menjalin  
kerja sama dengan warga, mendapatkan informasi 
mengenai perubahan iklim dan dampak bencana serta 
persoalannya, termasuk untuk mendapatkan respons 
dan kegiatan pemulihan. Program Medical Reserve 
Corps dan Community Emergency Response Team 
(CERT) adalah program efektif berbasis masyarakat 
yang sedang berjalan di Albuquerque. Peran program 
tersebut dalam Program Perubahan Iklim kota bahkan 
bisa lebih besar karena kegiatan tersebut memiliki 
jangkauan yang luas di mana ini merupakan bagian 
penting dalam pekerjaan mereka. Sampai saat ini 
Inisiatif Perubahan Iklim kota belum dibuat kegunaan 
kelompok masyarakat.
CERT dan Medical Reserve Corps merupakan bagian 
dari program pelatihan Manajemen Darurat. CERT 
memiliki 200 anggota yang telah melalui pelatihan 
CERT. program pelatihan untuk trainer CERT bagi 
para anggotanya. Pusat Operasi Darurat memiliki 
pesan yang jelas: “Dalam menghadapi bencana atau 
kejadian iklim yang besar Pemerintah tidak akan ada 
untuk Anda. Anda adalah orang yang pertama kali 
menghadapi.”3 

Kegiatan Pembiayaan  

Dalam menetapkan prioritasnya, Albuquerque melihat 
ke pasar modal dalam negeri untuk pembiayaan 
program-programnya serta layanan untuk menambah 
dan melengkapi anggaran yang berasal dari pajak, 
biaya pengguna, serta dana nasional dan negara 
bagian untuk proyek-proyek yang ditargetkan. 
Ini memberikan kesempatan kepada pemerintah 
daerah untuk merencanakan dan melaksanakan 
lebih baik karena dapat menghitung pada aliran 
sumber yang andal dan konsisten. Pedoman Dasar 
ini sangat menunjukkan bahwa pemerintah daerah 
dapat mempelajari lebih lanjut tentang keuangan dan 
mengembangkan kemampuan untuk menyiapkan 
dan melaksanakan proyek modal manajemen bahaya 
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perubahan iklim “yang terus ada secara komersial”. 
Dalam memperkenalkan Program Wajib Memiliki 
Surat Obligasi (General Obligation Bond Program) 
2007 dan Rencana Dekade (Decade Plan) 2007–2016, 
Albuquerque menuju program yang besar untuk 
mendidik penduduknya untuk memberi pemahaman 
tentang apa itu surat obligasi, mengapa itu berguna, 
dan tujuan penerapannya.4

Insentif keuangan dalam bentuk penghematan-
penghematan merupakan bentuk lain untuk 
mendorong masyarakat di Albuquerque agar ramah 
terhadap lingkungan (“Go Green”). Penghematan 
air demi efisiensi air, seperti halnya memberi izin 
bangunan untuk proyek-proyek bangunan yang 
ramah lingkungan, merepresentasikan uang bagi 
para pembangun. Penghematan air, ditujukan untuk 
mengubah menjadi modern, perlengkapan dan 
perabot yang efisien, penggunaan toilet/kakus arus 
pelan, mesin cuci yang menggunakan sedikit air, 
sistem sirkulasi air panas, tong untuk menampung 
air hujan pada saat musim hujan, dan alat penyiram 
dengan multipengaturan waktu.

IV. Hasil dan Dampak

Pemerintah kota selaku pemimpin memberikan 
contoh bagi masyarakat untuk melakukan perubahan 
di rumah dan dunia usaha untuk terlibat dalam 
praktik pembangunan yang ramah lingkungan dan 
perubahan perilaku. Berikut adalah prestasi-prestasi 
yang mencerminkan tindakan Albuquerque yang 
diambil untuk melanjutkan agenda kota.

Upaya Mengamankan Persediaan Air Bersih 

Prestasi-prestasi mencakup: 
 • Mengamankan persediaan air bersih secara 

berkesinambungan dengan menerapkan proyek 
pengairan San Juan-Chama pada tahun 2003. 
Sejak tahun 1963, pemimpin kota dan pelanggan 
air telah menginvestasikan lebih dari $50 juta 
di proyek pengairan San Juan-Chama guna 
menjamin persediaan air yang berkesinambungan 
untuk Albuquerque.

 • Melebihi tujuan dalam mengurangi penggunaan 
air di Albuquerque sebanyak 30 persen dalam 

10 tahun. Penanaman reklamasi air di sebelah 
selatan dan mendaur ulang limbah air untuk 
irigasi. Kebun Binatang Rio Grande disediakan 
sebagai daerah untuk pengelolaan air, dan 
sekarang taman-taman yang sudah tua memiliki 
kapasitas air untuk mengelola irigasi tanaman 
dan area hijau yang lebih baik.

 • Di wilayah yang langka akan persediaan air, 
kota ini menjadi perintis dalam menerapkan 
sebuah program untuk mengurangi kebutuhan 
penggunaan air untuk rumah dan bisnis 
(termasuk lapangan golf). Program tersebut 
memiliki syarat yaitu hanya untuk tanaman yang 
memerlukan/menggunakan sedikit air.

 • Memulai sebuah program penghematan. 
Perlengkapan arus pelan telah dipasang di pusat 
masyarakat dan hampir 300 unit rumah/tempat 
tinggal umum.

 
Energi dan Bahan Bakar yang Dapat Diperbarui

Tujuan dari upaya ini adalah untuk mengurangi 
ketergantungan Albuquerque pada bahan bakar 
berbasis minyak bumi seperti bensin. Penggunaan 
bahan bakar ramah lingkungan, etanol, dan listrik 
untuk memperkuat transit massa kota dan layanan 
kendaraan yang sekarang ini diamanatkan oleh kota.
Prestasi-prestasi mencakup: 
 • Berhasil dalam mengonversi 20 persen dari energi 

yang digunakan kota tersebut menjadi kekuatan 
angin.

 • Mendirikan Executive Order 19, yang 
mengarahkan bahwa semua kendaraan bermotor 
harus dibatasi untuk bahan bakar alternatif, 
berlaku efektif per 1 Maret 2006.

 • Memperbarui (upgrade) seluruh armada termasuk 
bus kota, mobil polisi, truk pemadam kebakaran, 
dan pemeliharaan kendaraan yang menggunakan 
bahan bakar alternatif. Empat puluh lima persen 
dari semua kendaraan kota telah berbahan bakar 
alternatif: 
o	 1.200 kendaraan mampu menggunakan 

biodiesel,
o	 364 kendaraan mampu menggunakan E85 

etanol,
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o	 lebih dari 100 lampu kendaraan menggunakan 
gas alam padat (CNG),

o	 34 hibrida lampu kendaraan digunakan,
o	 84 bus CNG dan 12 bus diesel listrik hibrida 

merupakan bagian dari ABQ Ride armada 
bus,

o	 bandara menyewa mobil dinas menggunakan 
CNG. 

	 •	 Mendirikan empat stasiun bahan bakar kota 
untuk menyalurkan CNG. 

	 •	 Memerintahkan bahwa seluruh stasiun bahan 
bakar utama untuk menyalurkan biodiesel B-20 
pada kota tersebut.

	 •	 Mengadakan tempat transit angkutan pribadi 
bagi para Polisi kota, Keamanan kota, dan Divisi 
Parkir.

	 •	 Mengadakan penggunaan CNG pada Honda 
Civics.

	 •	 Menjadi mitra dalam program Million Solar 
Roofs dan menerima penghargaan Kemajuan 
Terbaik dari Departemen Energi pada tahun 
2005.

	 •	 Menerapkan program konversi timbunan gas 
ke energi pada lokasi penimbunan Los Angeles 
di Albuquerque. Kelebihan daya listrik dijual ke 
perusahaan listrik setempat.

	 •	 Menerapkan program pembuatan/penanaman 
reklamasi air di daerah sebelah selatan untuk dapat 
menggunakan proses di mana mikroorganisme 
dapat menghancurkan material sampah sehingga 
dapat mengonversi sampah organik menjadi 
bahan bakar (gas metana) selama proses 
pengelolaan limbah. Hal ini mengakibatkan 
keuntungan/hasil yang diperkirakan sebesar 
$2.000.000 per tahun dalam usaha menghindari 
pembelian listrik.

Penanaman dan Pemeliharaan Pohon 

Sejak tahun 1983, Divisi Ruang Terbuka telah 
menanam lebih dari 23.000 pohon kapas dan di hutan 
Rio Grande Bosque. Prestasi-prestasi mencakup: 

	 •	 Albuquerque telah menjadi pemimpin pada 
Perolehan Ruang Terbuka melalui perundang-
undangan yang mengarah ke perolehan dan 

pelestarian lebih dari 4.000 are dari ruang terbuka 
umum. 

	 •	 Pada tahun 2005, kota yang merupakan ujung 
tombak ini mengupayakan untuk menyimpan 
250 are lahan sepanjang Rio Grande Bosque dari 
pembangunan pihak swasta.

	 •	 Upaya pemulihan secara besar-besaran di Rio 
Grande Bosque Albuquerque, termasuk paham 
terhadap pemberantasan spesies hama untuk 
menciptakan ekosistem Bosque yang lebih aman 
dan sehat. 

	 •	 Pada tahun 2004, kota meluncurkan Inisiatif 
Pengembangan Hutan Kota yang utama.Wali 
kota mengetuai pembangunan Master Plan Hutan 
Kota, Perlindungan terhadap Pohon dan Pedoman 
Teknis, serta taman dan media inventarisasi 
pohon. Inventarisasi ini sudah selesai. Inisiatif ini 
termasuk memiliki program kehutanan perkotaan 
untuk mengatur dan mengelola 160.000 pohon; 
menggaji para pekerja hutan yang bekerja dengan 
penuh waktu dan mendanai penanaman 2.000 
pohon per tahun di Albuquerque.

	 •	 Untuk 10 tahun sekarang, kota ini telah 
mengoordinasikan sebuah program yang 
merupakan hasil adopsi di mana program 
tersebut sedang berjalan dan proyek relawan 
untuk menanam pohon dan semak belukar di 
Bosque. Hal ini menghasilkan puluhan ribu 
pohon-pohon dan semak belukar baru.

	 •	 Menerima penghargaan dari National Arbor Day 
Foundation untuk upaya perawatan pohon oleh 
Divisi Ruang Terbuka Albuquerque.

Transportasi Alternatif 

Kota ini telah membuat kemajuan berikut ini 
untuk membuat pilihan transportasi alternatif di 
Albuquerque: 

	 •	 Meluncurkan sistem bus cepat “Rapid Ride” yang 
beroperasi sebanyak dua belas unit;

	 •	 Meluncurkan bus dinas kota (D-Ride) yang 
menghubungkan para karyawan menuju jalur 
rel “RailRunner” kereta dan rute bus lainnya;
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	 •	 Mengadakan jalur yang menghubungkan Rio 
Rancho Albuquerque menuju jalur rel New 
Mexico;

	 •	 Meluncurkan sistem kereta dari pusat kota ke 
Kota Tua;

	 •	 Membuat program Bike & Ride untuk mendorong 
minat bersepeda dalam kaitannya dengan 
transportasi umum;

	 •	 Membuat dan mempromosikan salah satu 
yang paling lengkap yaitu Sistem Jalur Sepeda 
untuk para pengguna sepeda di negeri ini. Pada 
tahun 2006, Albuquerque dijuluki satu dari 21 
kota terbaik yang menggalang kegiatan minat 
bersepeda di Amerika oleh Bicycling Magazine; 
dan 

	 •	 Meluncurkan Dump the Pump! Ride the Bus! Kota 
ini mengoperasikan 148 bus dan 46 kendaraan 
paratransit di bulan Juli 2005 sampai Juli 2006, 
8,58 juta penumpang bus.

Mendorong masyarakat di Albuquerque 
untuk ramah terhadap lingkungan (“Go 
Green”). Penghematan demi efisiensi air, 
seperti halnya memberi izin bangunan 
yang ramah lingkungan untuk proyek 

bangunan, merepresentasikan uang bagi para 
pembangun.

 
Pengurangan Limbah dan Daur Ulang 

Program daur ulang yang komprehensif meliputi 
daerah pinggiran, pusat daur ulang, dan sampah 
seluruh kota. Setiap daerah permukiman di 
Albuquerque membuang hampir lima pon sampah 
setiap hari, atau hampir satu ton setiap tahunnya. Daur 
ulang, bersama dengan pengurangan dan penggunaan 
kembali tempat sampah merupakan komponen 
penting dalam upaya melestarikan sumber daya alam 
dan mengurangi polusi. Selain daur ulang di rumah, 
Albuquerque mendorong para warga untuk proaktif 
dan menawarkan kepada mereka petunjuk tentang 
cara mendaur ulang sampah agar dapat diproses.

Konservasi Energi 

Pada tahun 2007, kota mengadopsi Undang-Undang 
Konservasi Energi yang telah direvisi, yang bertujuan 
untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) yang 
disebabkan karena munculnya bangunan baru, dan 
bangunan lama yang mengalami renovasi, supaya 
lebih hemat energi. Undang-undang tersebut berlaku 
untuk bangunan perniagaan, bangunan tempat tinggal 
banyak keluarga seperti apartemen, dan bangunan 
tempat tinggal untuk keluarga tunggal, sedangkan 
persyaratannya sebagai berikut ini: 

 • Bangunan perniagaan dan bangunan tempat 
tinggal banyak keluarga harus menggunakan 
energi 30 persen lebih hemat daripada 
sebelumnya;

 • Tempat tinggal satu keluarga menggunakan 
penyekatan lebih secara substansial, yang 
mengurangi energi sampah dengan membuat 
sebagian besar pemanasan dan pendinginan; 

 • Tempat tinggal satu keluarga menggunakan 
pemanas, pendingin, penukar udara, pemanas 
air, dan sistem pencahayaan dengan lebih efisien; 
serta

 • Bangunan perniagaan, tempat tinggal banyak 
keluarga, dan tempat tinggal satu keluarga melalui 
pemeriksaan berkala yang dirancang untuk 
memeriksa instalasi isolasi dan memastikan 
bangunan lebih ketat dengan mengurangi 
kebocoran udara.

  
Prestasi-prestasi konservasi energi antara lain: 

 • Mengonversi 575 alat penerangan lalu lintas di 
Albuquerque menjadi teknologi LED. Ketika 
konversi selesai, ini akan menghasilkan energi 
sebesar 12.000.000 kilowat per jam dan dapat 
menghemat anggaran sebesar $900.000 per 
tahun;

 • Melanjutkan audit energi yang terus-menerus 
sebagai fasilitas kota madya;

 • Mengonversi pencahayaan yang sudah tertinggal 
di balai kota, struktur parkir, pos-pos polisi, pos 
pemadam kebakaran, dan pusat-pusat keramaian 
menjadi teknologi pencahayaan modern yang 
lebih efisien. Hal ini telah menghasilkan energi 
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sebesar 5.000.000 kilowat per jam dan dapat 
menghemat anggaran sebesar $ 375.000 per 
tahun.

 • Menetapkan perundang-undangan untuk 
menyisihkan 3 persen dari pendapatan obligasi 
kota untuk konservasi dan pembaruan energi. 
Undang-undang ini disahkan Dewan Kota pada 
bulan September 2006. Program ini dimulai pada 
tahun anggaran 2007 dan terus sampai 2011. 

Penggunaan Energi Alternatif 

Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan 
terhadap minyak asing dengan mengambil keuntungan 
dari sumber-sumber energi alternatif seperti tenaga 
surya, tenaga angin, dan bahan bakar yang ramah 
lingkungan. Prestasi-prestasi mencakup: 

 • Kota Albuquerque saat ini memiliki 84 bus CNG 
dan 12 bus diesel listrik hibrida dalam ABQ Ride 
armada bus.

 • Pada akhir tahun 2006, kota ini akan memiliki 
6 bus cepat yang berenergi diesel listrik hibrida. 
Tahun depan, sekitar 35 bus yang menggunakan 
energi diesel tua/lama akan diganti dengan diesel 
listrik hibrida.

 • Semua bus kota harus memiliki rak sepeda yang 
terpasang di depan bempernya.

 • Kota menyediakan parkir gratis di kota untuk 
kendaraan hibrida.

 • Memasang pemanas yang bersumber dari 
matahari dan sistem fotovoltaik di lima kolam 
renang kota untuk memanaskan kolam renang 
dan menguatkan pompa.

 • Gas metana dikumpulkan dan digunakan baik pada 
lokasi penimbunan Cerro Colorado dan lokasi 
penimbunan Los Angeles. Upaya pengumpulan 
ini telah menghasilkan pengurangan emisi gas 
rumah kaca (GRK). 

 • Fasilitas kota sudah berjalan dengan tenaga angin 
sebesar 20 persen. 

Albuquerque adalah mitra dalam program 
Million Solar Roofs dan menerima 

penghargaan Kemajuan Terbaik dari 
Departemen Energi pada tahun 2005. 

Bangunan yang Ramah Lingkungan 

Membangun dan memelihara kantor, pemerintah, 
dan bangunan pemukiman memerlukan jumlah 
energi yang signifikan dan menghasilkan jumlah yang 
signifikan pula pada GRK. Kota berkomitmen untuk 
mendirikan bangunan-bangunan yang menggunakan 
efisien energi saja di masa mendatang. Prestasi-prestasi 
kota mencakup: 

 • Menetapkan standar pembangunan yang ramah 
lingkungan untuk semua proyek yang didanai 
oleh kota tersebut.

 • Pada bulan September 2005, kota diarahkan 
untuk bekerja sama dengan lembaga swasta 
untuk merekrut “pasokan industri bangunan 
yang ramah lingkungan” untuk Albuquerque.

 • Pada bulan Juni 2006, Albuquerque mengambil 
peran penting dalam Resolusi No. 50, yang 
mendesak Konferensi Wali Kota Amerika Serikat 
untuk mengadopsi tantangan 2030 yang dirancang 
untuk mengurangi jumlah bahan bakar fosil yang 
digunakan oleh sektor bangunan. Tujuan mereka 
adalah agar industri bangunan menjadi netral-
karbon pada tahun 2030.

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 
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Kota, silakan kunjungi www.worldbank.org/eap/climatecities. Saran 
untuk memperbarui profil ini dapat dikirim melalui climatecities@
word bank.org.
1  http://www.architecture2030.org/2030_challenge/index.html. 
2 Untuk informasi lebih rinci tentang program Dinas Manajemen 
Darurat kunjungi www.cabq.gov/emergency.
3 Informasi lebih lanjut tentang Community Emerging Response 
Team dan Medical Reserve Corps bisa ditemukan di situs Web 
kota.
4  Albuquerque mengeluarkan obligasi dan menerima peringkat AA 
pada tahun 2007 dari Fitch Rating Agency. Peringkat kredit dan 
obligasi sangatlah penting, tidak hanya untuk memudahkan akses 
ke pasar modal dalam negeri dan memberikan tingkat kenyamanan 
bagi investor, tetapi juga memudahkan mengidentifikasi daerah-
daerah kota untuk meningkatkan manajemen keuangan dan 
kapasitas pembangunan proyeknya untuk dapat meningkatkan 
modal di pasar obligasi. Sebuah kota tidak bisa “gagal” melakukan 
penilaian kredit jika itu merasa yang menjadi salah satu upaya 
untuk meningkatkan kapasitas manajemen keuangan daerah. 
Obligasi yang disetujui untuk peningkatan modal Program 
Wajib Memiliki Surat Obligasi 2007 dan Rencana Dekade 2007–
2016. Upaya untuk menjelaskan tujuan dari obligasi adalah 
penting bagi masyarakat untuk menyetujui masalah obligasi 

dan mengambil komitmen keuangan yang mewakili obligasi.  
Program General Obligation Bond tahun 2007 dibentuk oleh R-06-
21; Enactment 2006-039 minimal sebesar $142 juta, termasuk $9 
juta untuk menetapkan proyek dewan inisiatif lingkungan tempat 
tinggal. Selama masa perencanaan, telah ditentukan bahwa kapasitas 
yang mewajibkan memiliki obligasi meningkat menjadi $160 juta, 
termasuk dewan inisiatif lingkungan tempat tinggal selain; 1 persen 
untuk Biaya Dampak penurunan; 3 persen untuk konservasi energi, 
dan 1 persen untuk seni publik. Pada saat ini nilai yang telah 
disetujui program kewajiban obligasi adalah $149.387.000. Ketika 
1 persen untuk seni publik dan dewan inisiasi lingkungan tempat 
tinggal ditambahkan berdasarkan rekomendasi wali kota, total 
usulan program Wajib Umum adalah $159.973.000. Departemen 
mengajukan sekitar $224 juta dalam permintaan proyek untuk 
program kewajiban obligasi. Dalam rangka untuk memenuhi dana 
yang tersedia, banyak proyek kota yang dikurangi atau ditunda 
sampai tahun yang ditentukan.
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Sustainable Development
East Asia and Pacific Region
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433, USA

Telephone: 202 473 1000
Facsimile: 202 477 6391
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