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Kota Berketahanan Iklim
Pedoman Dasar Pengurangan Kerentanan terhadap Bencana

I. Deskripsi Kota

Tokyo, ibu kota Jepang, adalah salah satu kota terpadat penduduknya di 
dunia. Dengan jumlah penduduk lebih dari 35 juta (terdiri atas kawasan 
metropolitan Tokyo dan kota-kota lain di sekitarnya). Kota Metropolis 
Tokyo terletak di sebelah selatan Wilayah Kanto, yang berada di bagian 
tengah kepulauan Jepang, dan memiliki penduduk 12,54 juta jiwa (data 
September 2005). Kawasan Tokyo yang lebih besar terdiri atas Tokyo dan 
tiga wilayah tetangganya, yaitu Saitama, Kanagawa, dan Chiba. Wilayah 
ini merupakan tempat tinggal bagi 26 persen dari total penduduk Jepang. 
Wilayah Ibu kota Nasional terdiri atas Tokyo dan tujuh wilayah tetangga 
yang mencakup Saitama, Kanagawa, Chiba, Gunma, Tochigi, Ibaraki, dan 
Yamanashi. 

Tokyo adalah kota metropolitan yang terdiri atas kawasan administratif 
yang lebih kecil, daerah khusus (yang dalam bahasa Jepang disebut ku—ed.), 
dan kota madya. Wilayah pusatnya dibagi menjadi 23 daerah khusus serta 
daerah Tama sebelah barat yang mencakup 26 kota besar, 3 kota kecil, dan 1 
desa. Kedua puluh tiga daerah khusus dan daerah Tama membentuk wilayah 
yang memanjang kira-kira 90 km dari timur ke barat dan 25 km dari utara 
ke selatan. Kepulauan Izu dan Kepulauan Ogasawara, dua gugusan pulau 
di Samudera Pasifik, juga secara administratif menjadi bagian dari Tokyo, 
walaupun secara geografis terpisah dari metropolitan Tokyo. Terdapat 2 
kota kecil dan 7 desa di pulau-pulau tersebut. Luas total Kawasan Tokyo 
Metropolitan sekitar 2.187 kilometer persegi (km2). 

Kedua puluh tiga daerah khusus merupakan entitas publik setempat 
yang tidak ditemukan di daerah perkotaan lainnya di Jepang. Daerah 
khusus ini berfungsi sebagai satu daerah administratif tunggal dan 
secara prinsip dikenakan peraturan yang sama dengan kota-kota lainnya. 
Namun, daerah khusus ini hadir menurut sistem yang dirancang khusus 
untuk memenuhi kebutuhan kota metropolitan. Tokyo Metropolitan 
Government—TMG (Pemerintah Metropolitan Tokyo), sebagai pemerintah 
daerah, melaksanakan beberapa pekerjaan administrasi yang dulu biasanya 
dilakukan oleh kota-kota besar, seperti pengelolaan air dan perangkatnya 
serta pemungutan pajak daerah. Layanan yang berhubungan erat dengan 
kehidupan warga, seperti pengelolaan sampah, adalah menjadi tanggung 
jawab pemerintah daerah. 

Program Gerakan Kota 
Antibencana dirumuskan pada 
Maret 1997 untuk mengatasi 

kerentanan Tokyo terhadap 
berbagai bencana.
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Melindungi kehidupan dan harta benda 
dari bencana serta menjaga aset sosial 
tetap aman adalah hal mendasar untuk 

pembangunan kawasan metropolitan Tokyo. 

II. Pusat Bahaya/Kerentanan Kota

Disebabkan oleh konsentrasi penduduk di Tokyo, 
sekaligus juga kondisi politik, ekonomi, dan fungsi 
lainnya, bencana dapat sangat memengaruhi 
penduduk setempat dan warga dunia. Oleh karenanya, 
melindungi kehidupan dan harta benda dari bencana 
dan menjaga aset sosial tetap aman adalah hal mendasar 
untuk pembangunan kota metropolitan. Pencegahan 
bencana dan manajemen risiko merupakan hal yang 
sangat penting dan menjadi prioritas utama.. 

Pada Desember 1923, Tokyo mengalami rusak berat 
akibat gempa hebat di Great Kanto. Gempa besar 
berkekuatan 7,9 dan mengakibatkan tewasnya 141.000 
orang serta menghancurkan sekitar 128.000 rumah. 
Keamanan kota Tokyo telah ditingkatkan secara 
bertahap dengan memperbanyak gedung tahan api 
dan bentuk pencegahan bencana lainnya. Namun, 
masih banyak yang harus dilakukan. Rumah-rumah 
kayu yang dibangun secara berdekatan dan kurangnya 
ruang terbuka, ditambah lagi dengan pemanfaatan 
berbagai energi untuk keperluan rumah tangga dan 
lambannya tindakan saat terjadi bencana karena 
banyak penduduknya yang berusia lanjut, telah 
menjadi penyebab utama penyebaran api, bencana 
kedua yang mengancam setelah gempa bumi. 

III. Langkah Adaptasi: Meningkatkan 
Daya Tahan Kota terhadap Dampak 
Perubahan Iklim           

Pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa gempa bumi di 
Great Kanto, menyusul kemudian gempa bumi di Great 
Hanshin-Awaji. Terlebih lagi, mengingat akan adanya 
letusan gempa di bawah kota Tokyo dalam waktu dekat, 
Program Gerakan Kota Antibencana dirumuskan 
pada Maret 1997 untuk mengatasi kerentanan Tokyo 

terhadap berbagai bencana. Menurut Program ini, 
dukungan terhadap gedung antigempa akan diraih 
serta kemajuan proyek pembangunan kota antibencana 
yang komprehensif dan berlapis akan segera terwujud 
di daerah padat dengan rumah-rumah kayu. 

Aspek terpenting dari Program ini meliputi: 

Menciptakan Kota yang Tidak Mudah 
Terkena Bencana Kebakaran  

Mendirikan Gedung Antikebakaran  

TMG telah merancang wilayah pencegahan bencana 
utama  sebagai wilayah antikebakaran. Ini termasuk 
semua wilayah dalam Loop Road No 6. Kota juga 
memanfaatkan secara efektif Program Gerakan 
Antikebakaran, dan telah meningkatkan sistem 
subsidi untuk membuat bangunan yang tahan api 
dan mendorong kerja sama warga/perusahaan untuk 
merekonstruksi bangunan tua. 

Menggalakkan Pembangunan Ulang Wilayah 
Perkotaan demi Mencegah Terjadinya Bencana

Sesuai dengan Program Induk Pembangunan Ulang 
Wilayah Perkotaan, suatu program yang menyeluruh 
telah disiapkan untuk memanfaatkan kota dengan 
konstruksi yang tahan api yang akan memajukan 
pembangunan ulang perkotaan untuk mencegah 
bencana sekaligus meniadakan daerah yang sulit 
dijangkau oleh pemadam kebakaran, memanfaatkan 
sebuah metode yang cocok bagi setiap wilayah. Sistem 
pembangunan ulang suatu daerah menjadi daerah 
yang tahan terhadap bencana telah mendapatkan 
persetujuan hukum. Hal ini memungkinkan 
diambilnya tindakan menurut perencanaan gabungan 
atau terkoordinasi serta memperluas bantuan finansial 
guna merekonstruksi apartemen tua yang terbuat dari 
kayu menjadi gedung-gedung yang tahan api.

Proyek pembangunan ulang perkotaan demi mencegah 
terjadinya bencana di wilayah Koto menekankan 
pada pencegahan terjadinya bencana. Berbagai upaya 
sedang dilakukan untuk menciptakan sebuah kota 
yang nyaman dan aman untuk dihuni, memanfaatkan 
vitalitas sektor swasta.
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Mengamankan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Taman, jalur hijau, jalan, dan ruang terbuka lainnya 
di perkotaan memiliki fungsi yang sangat penting 
dalam manajemen penanggulangan bencana. Prioritas 
utama harus diberikan untuk mengamankan RTH di 
kawasan yang kurang RTH-nya. Kebijakan manajemen 
penanggulangan bencana mengelompokkan menjadi 
tiga kategori RTH terkait dengan pemanfaatannya 
pascabencana (Tabel 1).

Meningkatkan Daerah yang 
Aman dari Bencana Gempa   

Mengembangkan sebuah Lingkungan 
Tempat Tinggal yang Tahan Bencana

Banyak proyek-proyek perbaikan direncanakan di 
wilayah perkotaan untuk mengurangi risiko gempa. 
Hai ini meliputi:

 • Menciptakan penghambat kebakaran (firebreaks), 
yang terdiri atas penataan daerah perkotaan 
antibencana; perbaikan berbagai jalan, sungai, dan 
lain-lain; dan penggalakan gerakan antikebakaran 
untuk area sepanjang jalan;

 • Menciptakan lingkungan tempat tinggal yang 
tahan bencana akan dilaksanakan terlebih dulu 
pada wilayah yang memiliki risiko bencana 
terbesar. Lingkungan ini seukuran distrik sekolah 
dasar dan sekolah menengah yang dikelilingi oleh 

Tabel 1. Tujuan Penggunaan Ruang Terbuka pada Rencana Manajemen Bencana

penghambat kebakaran. Panduan apa pun yang 
diperlukan dan subsidi harus disediakan.

 • Di setiap lingkungan tempat tinggal yang tahan 
bencana memanfaatkan sistem perencanaan 
wilayah untuk meningkatkan area umum, 
jalan-jalan, dan lingkungan tinggal beserta 
kemampuannya untuk menghalau bencana.

Mengidentifikasi Bangunan-bangunan 
yang Rawan terhadap Gempa

Menurut Peraturan Penanggulangan Bencana Gempa 
Metropolitan Tokyo dan Program Pencegahan 
Bencana Gempa Metropolitan Tokyo, ketahanan 
gempa bangunan umum yang didirikan sebelum 1981 
saat ini sedang diamati. Proses ini akan memperkuat 
ketahanan kantor dinas pemadam kebakaran, kantor 
polisi, sekolah, rumah sakit, yang akan digunakan 
sebagai basis/pusat informasi, tempat penyelamatan, 
dan pemulihan bilamana terjadi gempa bumi yang 
besar. Selain itu, sebuah sistem konsultasi untuk 
bangunan-bangunan swasta telah didirikan dan 
informasi organisasi teknis saat ini sudah disediakan 
melalui Sistem Pengamatan Gedung Tahan Gempa.

Mengamankan Tenda Pengungsian 
dan Korban Bencana

Langkah-langkah berikut ini telah disiapkan untuk 
penyelamatan dan perlindungan bagi korban bencana 

Tipe ruang terbuka Peraturan untuk pencegahan 
bencana

Arah perbaikan

Taman skala besar
(metropolitan)

-    Pusat perlindungan
-    Pusat pemulihan bencana, dll.

-   Perbaikan dan konstruksi taman metropolitan

Taman mini
(rumah, kota besar, kota kecil )

- Pusat aktivitas perlawanan 
terhadap bencana

-   Situs tempat pertemuan

-   Mengamankan taman dari berbagai ancaman kota

Jalanan
(peta jalan kota)

-   Penghambat kebakaran
-   Perlindungan jalan

-   Perbaikan jalan pada area berisiko tinggi

Sumber: Tokyo Disaster Management Plan, 2007.
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dan oleh karenanya berbagai tenda untuk upaya 
pemulihan segera dibangun setelah tejadinya gempa.

	 •	 Memperbaiki posko pengungsian, jalan, dan 
jembatan untuk melindungi para korban. 
Mengganti posko pengungsian yang jauh dengan 
yang lebih dekat dan mengupayakan menghindari 
terjadinya kebakaran di area posko pengungsian 
dan sepanjang jalan tenda-tenda pengungsian.

	 •	 Pada prinsipnya, sebuah tempat pengungsian 
harus dirancang dengan luas minimal 10 hektar. 
Penyediaan tempat pengungsian yang aman dan 
efektif dengan luas minimal 1 meter persegi 
untuk satu pengungsi. Setelah mengambil 
tindakan yang dianggap perlu, maka pemerintah 
dapat mengizinkan warga untuk tetap tinggal di 
gedung-gedung yang aman dari bahaya kebakaran 
kota.

	 •	 Dalam peningkatan sistem penampungan 
pengungsi, setiap langkah harus diambil dengan 
melibatkan warga dan dengan mempertimbangkan 
warga yang cacat dan manula. Pemerintah juga 
harus mempertimbangkan warga asing dan 
penduduk sementara dengan menyediakan 
humas dan papan pengumuman dalam bahasa 
asing.

Pendirian lingkungan tempat tinggal yang 
aman dari bencana harus terlebih dulu 

dilaksanakan pada tempat dengan risiko 
bencana yang paling besar. 

Pemerintah telah dapat memanfaatkan secara 
efektif Sistem Informasi Pencegahan Banjir yang 
Komprehensif.

	 •	 Para pemilik gedung harus diperingatkan 
untuk mengambil tindakan pengamanan dan 
memperketat aturan standar pemilikan gedung 
untuk mencegah bahaya runtuhnya tembok beton 
dan menjaga dinding tetap kukuh. Secara khusus, 
peraturan dan panduan mengenai struktur 
bangunan harus diperketat. Peraturan tersebut 

juga mencakup desain bangunan dengan minimal 
ruang terbuka yang memberikan keamanan dari 
benda jatuh dan potensi bahaya lainnya saat 
gempa bumi. 

Penentuan Daerah yang Rawan Bencana 

Untuk tujuan memperkenalkan sebuah indikator demi 
pengembangan kota yang tahan bencana, TMG menilai 
kerentanan setiap wilayah terhadap gempa bumi dan 
mengumumkan hasilnya kepada penduduk Tokyo.

Manajemen Strategi terhadap Ancaman Banjir

Tokyo telah berpengalaman dengan masalah banjir 
terutama di sepanjang aliran sungai kecil dan sedang 
di daerah Yamanote (daerah perbukitan Tokyo) dan 
daerah Tama. Masalah banjir juga dialami daerah kering 
dekat sungai di mana kapasitas air terus menurun akibat 
pembangunan warga kota dan daerah sekitarnya yang 
berakibat pada penurunan debit air yang mengalir. 
Banjir bandang juga kerap terjadi, sehingga diperlukan 
sejumlah langkah penanggulangannya. Banjir bandang 
adalah akibat dari curah hujan lokal yang tinggi dan 
meningkatnya ruang-ruang bawah tanah pada tahun 
belakangan ini. Di dataran rendah di wilayah timur 
Sungai Sumidagawa, terdapat bahaya banjir akibat 
tingginya arus dan gempa bumi. 

Langkah-langkah berikut telah dimulai untuk 
pengendalian banjir di Tokyo:

Peningkatan Keamanan terhadap Banjir

Rencana langkah-langkah TMG meliputi perbaikan 
tepi sungai agar sungai dapat menampung curah 
hujan sampai 50 mm per jam. Pemerintah juga telah 
berencana untuk meningkatkan dan memperluas 
waduk, saluran-saluran air, dan saluran air bawah 
tanah untuk mengurangi risiko banjir. Untuk 
merespons secara cepat dan akurat perubahan curah 
hujan lokal dan gelombang pasang, Pemerintah telah 
memanfaatkan Sistem Informasi Pencegahan Banjir 
yang Komprehensif.
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Langkah-langkah yang Lebih Serius 
untuk Meningkatkan Kondisi Sungai

Sejalan dengan peningkatan dan perluasan sungai dan 
bendungan, TMG juga sedang membangun fasilitas 
untuk menyimpan air hujan dan membuatnya masuk 
ke dalam tanah, terutama di wilayah umum seperti 
jalan dan taman serta fasilitas khusus berskala besar. 
Langkah ini mengurangi luapan banjir dari sungai. 
Ada juga sistem subsidi untuk membantu masyarakat 
secara perorangan memperbaiki saluran pembuangan 
air di pekarangan rumahnya.

Pengadaan Fasilitas yang Selaras 
dengan Karakter Wilayah 

Berbagai langkah telah dirancang untuk mendukung 
rancangan fasilitas agar selaras dengan karakter daerah 
setempat tanpa mengubah karakter bangunan di 
wilayah tersebut.

Perlindungan Dataran Rendah Bagian Timur

Untuk melindungi dataran rendah sebelah timur 
dan daerah pantai dari kerusakan akibat air pasang 
dan gempa, maka pembangunan saluran-saluran air 
pasang, pintu air, dan fasilitas penanganan air limbah 
akan segera dilakukan.

Langkah Pengendalian Banjir dengan 
Menggunakan Sungai Bawah Tanah

Di bagian sebelah barat daerah khusus, sungai bawah 
tanah akan dibangun  berdasarkan program langkah 
pengendalian banjir yang komprehensif yang meliputi 
tindakan berbeda untuk setiap sungainya. Selain itu, 
instalasi perbaikan daerah resapan air sepanjang 
sungai akan segera dilakukan untuk meningkatkan 
keamanan terhadap banjir.

Pembangunan Bantaran Sungai

Di daerah Tama, pembangunan bantaran sungai akan 
dilakukan terutama pada daerah yang sering terjadi 
kerusakan air. Selain itu, langkah lainnya untuk 
ketahanan pangan sudah dilakukan bersamaan dengan 
pengendalian air limbah.

Pembangunan Bendungan (Tanggul)

Sepanjang Tamagawa, Arakawa, Sumidagawa, dan 
sungai-sungai besar lainnya, pembangunan bendungan 
raksasa yang tahan gempa dan memiliki kemampuan 
untuk mengendalikan banjir, akan dilakukan sebagai 
bagian dari pembaruan wilayah perkotaan secara 
menyeluruh.

Pengembangan Rencana untuk Memperbaiki 
Lingkungan Hidup Daerah Pesisir

Dalam melaksanakan proyek pengendalian banjir, 
berbagai upaya akan dilaksanakan untuk menciptakan 
daerah pesisir yang menarik dengan menanam 
pohonan hijau di atas bendungan dan membangun 
jalan setapak dengan keseimbangan yang baik antara 
pemanfaatan air secara ekonomis dan penggunaan 
daerah pesisir sebagai tempat istirahat dan rekreasi.

IV. Langkah Mitigasi

Strategi Perubahan Iklim Tokyo menetapkan sebuah 
kebijakan dasar untuk Proyek 10 Tahun Tokyo Bebas 
Karbon, ambisius ini diluncurkan oleh TMG pada 
akhir Januari 2007. Hal ini menjelaskan kerangka 
dasar langkah pemulihan perubahan iklim yang ingin 
dilakukan oleh TMG dalam 10 tahun ke depan.

Langkah-langkah yang pantas telah dibuat untuk 
menangani perubahan iklim diidentifikasi dalam 
strategi ini. Kebijakan ini menentukan ke arah mana 
strategi mitigasi perubahan iklim akan didorong. 
Kebijakan ini didasarkan atas detail kajian awal TMG, 
dan laporan sementara yang diberikan oleh TMG 
dalam rangka persiapan untuk merevisi Program 
Induk Lingkungan Metropolitan Tokyo.

Tidak adanya strategi nasional pada mitigasi 
perubahan iklim, TMG telah memperbarui 
strategi tinggi tingkat dunia dan telah memulainya 
pada langkah mitigasi perubahan iklim Jepang. 
Dapat dilihat bahwa Strategi Perubahan Iklim 
Tokyo menjadi lebih ambisius dalam tujuan dan 
cakupannya dibandingkan komitmen Jepang 
menurut Protokol Kyoto. Strategi ini merupakan hasil 
dari komitmen TMG terhadap pembangunan yang 
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berkesinambungan dan tujuannya untuk menjadikan 
kota generasi masa depan.

Dengan komitmen ini, Tokyo ingin membidik sasaran 
sebagai berikut:

	 •	 Suatu pandangan baru tentang bagaimana energi 
seharusnya digunakan di perkotaan berakibat 
pada perubahan masyarakat yang menginginkan 
CO2 rendah—masyarakat pengguna energi 
yang hemat—yang memungkinkan kehidupan 
perkotaan menjadi lebih nyaman dan 
berkecukupan saat menggunakan energi dalam 
jumlah minim yang dianjurkan. Sistem sosial 
dan teknologi rendah CO2 yang memungkinkan 
tersebarnya ide ini ke seluruh masyarakat 
perkotaan Jepang, dengan demikian akan 
mengurangi emisi gas rumah kaca (greenhouse 
gas—GHG) dari perkotaan;

	 •	 Saat perilaku penggunaan energi secara optimum 
sesuai dengan karakteristik kemajuan yang 
diisyaratkan, sumber energi yang dapat diperbarui 
seperti energi matahari dan energi tidak terpakai 
yang bersumber dari limbah perkotaan saat 
ini meningkat penggunaannya secara efektif, 
sehingga meningkatkan kemandirian penduduk 
Tokyo dalam hal energi.

	 •	 Kemajuan dibuat pada penggunaan energi secara 
pasif yang memanfaatkan cahaya, angin, dan 
panas alam, khususnya di rumah. Arsitektur kota 
tidak hanya menampilkan fisik gedungnya saja 
tetapi juga kepeduliannya terhadap dinamika di 
antara gedung lainnya, kesinambungannya antara 
struktur bangunan dengan tumbuhan hijau di 
sekelilingnya, serta pemanfaatan iklim mikro 
lokal secara efektif.

	 •	 Perkembangan dan penyebaran lebih lanjut 
dari sistem sosial dan teknologi rendah CO2 
menciptakan bisnis perkotaan gaya baru. 
Sistem sosial, teknologi, dan gaya hidup yang 
meminimalisasi beban lingkungan tersebut 
membuat Tokyo semakin menawan. Tokyo 
mendominasi sebagai kota percontohan yang 
terus dipilih orang dan dunia usaha dalam 
persaingannya dengan kota-kota lain di seluruh 
dunia.

	 •	 Dalam upayanya untuk mewujudkan kota 
percontohan secepat mungkin, TMG berfokus 
pada pencapaian target Proyek 10 Tahun Tokyo 
Bebas Karbon: Mengurangi 25 persen emisi gas 
rumah kaca di Tokyo pada tahun 2020.

Strategi Perubahan Iklim Tokyo menetapkan 
sebuah kebijakan dasar untuk Proyek 10 

Tahun Tokyo Bebas Karbon. 

Kebijakan Dasar untuk Strategi 
Mitigasi Perubahan Iklim

Dasar filosofi strategi mitigasi ini didasarkan atas:  

Menciptakan mekanisme untuk membawa 
teknologi lingkungan Jepang ke dalam 
peranan utuh mengurangi CO2.

Secara umum Jepang merasa bangga dengan dirinya 
atas kemampuan dan kepemimpinannya dalam 
mengembangkan teknologi. Dahulu, beberapa inovasi 
teknologi dapat mengurangi CO2. Teknologi ini 
meliputi sistem pemanfaatan energi dan perlengkapan 
yang sangat efisien, LED dan teknologi pencahayaan 
lainnya, kendaraan hemat energi, kendaraan bertenaga 
surya, dan sistem pembangkit tenaga cahaya. 
Teknologi tersebut dan pengembangan lainnya dapat 
dimanfaatkan untuk mengurangi emisi CO2 melalui 
alat kebijakan yang tepat.

Menciptakan mekanisme di mana bisnis 
berskala besar, menengah, dan rumah 
tangga dapat mengurangi CO2 sesuai dengan 
kapasitas dan tanggung jawabnya. 

Hal ini diakui bahwa tidak ada obat mujarab untuk 
mitigasi perubahan iklim selain sektor yang ikut 
berkontribusi dalam pencemaran emisi CO2 turut 
mengambil langkah-langkah untuk mengurangi 
emisi CO2. Sementara bisnis berskala besar memiliki 
kemampuan finansial untuk mengatasi pengurangan 
CO2, bisnis berskala kecil justru membutuhkan 
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pengetahuan dan teknologi. Alat kebijakan yang tepat 
dapat digunakan untuk mendorong pengurangan 
emisi di semua segmen kota untuk mencapai target 
rencana 10 tahun.

Melaksanakan langkah-langkah strategis 
dan intensif selama masa tiga sampai 
empat tahun pertama untuk beralih 
menjadi masyarakat rendah CO2.

Gaya hidup masyarakat perlu diubah agar bisa 
mencapai target pengurangan CO2 pada tahun 2020. 
Dalam mencapai target juga diperlukan perubahan 
kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat kota, 
seperti penggunaan teknologi terbaru yang hemat 
energi dan dapat memanfaatkan energi yang dapat 
diperbarui secara lebih luas. Hal ini memerlukan 
kampanye kesadaran publik besar-besaran untuk 
melibatkan berbagai pihak. Selama masa tiga sampai 
empat tahun pertama, langkah-langkah yang drastis 
mungkin tidak tepat untuk dilakukan.

Memanfaatkan dana publik, swasta, dan 
insentif pajak serta melaksanakan investasi 
yang dirasa perlu dengan berani. 

Peralihan menuju perubahan teknologi menuju 
penghematan energi membutuhkan investasi awal yang 
sangat besar. TMG bermaksud untuk menciptakan 
sebuah mekanisme yang memungkinkannya 
memperoleh dana awal yang diperlukan dan 
melakukan investasi melalui berbagai macam langkah, 
seperti bekerja sama dengan lembaga keuangan, 
memanfaatkan dana untuk melakukan langkah-
langkah demi menanggulangi perubahan iklim, dan 
menggunakan insentif pajak. Melalui langkah-langkah 
tersebut peralihan menuju masyarakat rendah CO2 
bisa dicapai.

Lima Inisiatif dan Kegiatan Utama 
untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Salah satu pertimbangan terpenting dalam merumuskan 
strategi-strategi perubahan iklim di Tokyo adalah 
menetapkan arah kebijakan yang akan dilakukan 

dalam rangka mewujudkan model kota baru yang 
memungkinkan diraihnya pengurangan gas rumah 
kaca secara nyata. Hal ini memerlukan pandangan 
baru terhadap permintaan energi, transformasi sistem 
sosial yang ada (seperti gaya hidup), serta arsitektur 
dan gedung perkotaan. Sasaran dari kota ini adalah 
untuk membuat masyarakatnya dapat menjalani 
kehidupan senyaman mungkin dengan menggunakan 
energi sesedikit mungkin.

Sebagai langkah awal berbagai upaya harus dijalankan 
untuk mendorong pemanfaatan teknologi hemat 
energi secara penuh dan energi yang dapat diperbarui, 
antara lain dengan mengurangi total emisi CO2 dan 
gas rumah kaca lainnya yang dihasilkan oleh aktivitas 
perkotaan.

Lima inisiatif utama yang diupayakan melalui rencana 
sebagai berikut.

Inisiatif 1

Mendorong upaya usaha swasta untuk 
mencapai pengurangan CO2.

Emisi CO2 yang berasal dari aktivitas usaha pada sektor 
bisnis dan industri di Tokyo menghasilkan lebih dari 
40 persen dari total emisi kota. Langkah selanjutnya 
pada sektor ini menjadi demikian penting dalam 
mengurangi total emisi gas rumah kaca di Tokyo.

	 •	 Memperkenalkan perdagangan dengan target 
bisnis yang emisi CO2-nya besar;

	 •	 Mendukung langkah-langkah konservasi energi 
pada bisnis skala kecil melalui pengenalan 
Lingkungan Program Jaminan Obligasi dan 
Saham;

	 •	 Menghubungi lembaga keuangan untuk 
memperluas investasi lingkungan dan pilihan 
pinjaman serta membuka informasi tentang 
investasi;

	 •	 Mencapai pemanfaatan energi yang dapat 
diperbarui menyebar dengan memperkenalkan 
Program Pembelian Ramah Lingkungan; serta

	 •	 Bekerja sama dalam upaya pengendalian asap, 
jelaga, dan polusi udara. 
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Inisiatif 2

Mencapai pengurangan CO2 pada tingkat rumah 
tangga melalui gaya hidup rendah CO2.

Pencahayaan mencapai 20 persen dari pemakaian 
tenaga listrik oleh rumah tangga di Tokyo. Kebutuhan 
listrik untuk penerangan dapat dikurangi dengan 
mengganti pemakaian bola lampu pijar menjadi 
lampu neon. Perubahan penggunaan menjadi lampu 
neon dapat mengurangi kebutuhan energi sebesar 80 
persen per lampu. 

Tokyo berencana untuk mengurangi penggunaan 
lampu pijar dan menggantikannya dengan lampu 
neon pada sektor rumah tangga sesegera mungkin 
yaitu melalui himbauan penggantian lampu secara 
besar-besaran yang melibatkan produsen alat listrik, 
organisasi perdagangan, dan organisasi konsumen. 

Inisiatif ini juga akan digunakan untuk mempromosikan 
program lainnya, seperti misalnya menghimbau 
rumah tangga untuk menggunakan alat-alat rumah 
tangga yang hemat energi dan meningkatkan upaya 
lainnya untuk memastikan gerakan pengurangan CO2 
dengan mengurangi tagihan listrik pada sektor rumah 
tangga. 

Langkah-langkahnya meliputi: 

	 •	 Membiayai kampanye penggantian lampu pijar 
menjadi lampu neon;

	 •	 Membangun sebuah rumah yang nyaman dengan 
memanfaatkan pencahayaan, panas, dan angin 
alami—dengan menggunakan tenaga surya;

	 •	 Meningkatkan kinerja hemat energi pada rumah-
rumah; serta

	 •	 Memfasilitasi penyebaran energi yang dapat 
diperbarui dan perlengkapan rumah tangga 
ramah lingkungan seperti misalnya pemanas air 
hemat energi.	

Inisiatif 3

Menetapkan peraturan pengurangan 
CO2 pada pembangunan perkotaan. 
	 •	 Merumuskan spesifikasi konservasi energi 

tingkat tinggi dunia untuk gedung-gedung dan 
menerapkannya pada fasilitas-fasilitas TMG;

	 •	 Mengharuskan gedung-gedung baru yang besar 
untuk memiliki konservasi energi yang baik;

	 •	 Memperkenalkan program sertifikasi kinerja 
konservasi energi untuk gedung-gedung besar 
yang baru;

	 •	 Mempromosikan pemanfaatan energi yang efektif 
dan menggunakan energi yang dapat diperbarui 
di wilayah setempat

Inisiatif 4

Upaya mempercepat pengurangan 
CO2 melalui kendaraan. 
	 •	 Merumuskan aturan penggunaan kendaraan 

hemat energi untuk memfasilitasi penyebaran 
kendaraan hibrida;

	 •	 Menerapkan suatu proyek untuk mendorong 
perkenalan kendaraan ramah lingkungan yang 
menghasilkan gas CO2 rendah;

	 •	 Menciptakan sebuah mekanisme untuk 
mendorong kegiatan sukarela seperti misalnya 
kampanye berkendaraan ramah lingkungan;

	 •	 Melaksanakan tindakan dengan memanfaatkan 
transportasi umum kelas dunia.

Inisiatif 5

Menciptakan mekanisme TMG untuk mendukung 
kegiatan di sektor masing-masing. 
	 •	 Memperkenalkan sistem perdagangan emisi 

CO2;
	 •	 Menciptakan suatu program untuk mendorong 

upaya hemat energi pada usaha skala kecil dan 
rumah tangga;

	 •	 Memulai suatu kajian untuk memperkenalkan 
insentif pajak pada konservasi energi TMG, 
baik dari segi perpajakan maupun pengurangan 
pajak. 

Emisi CO2 yang berasal dari aktivitas 
usaha pada sektor bisnis dan industri di 
Tokyo menghasilkan lebih dari 40 persen 

dari total emisi kota.
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Inisiatif TMG 

TMG merupakan penghasil terbesar zat CO2 di 
Tokyo. Maka kemudian menjadi sangat penting bagi 
pemerintah Tokyo untuk segera memulai pelaksanaan 
kelima inisiatif yang dijelaskan di atas. Beberapa 
inisiatif utama yang pemerintah Tokyo laksanakan 
adalah:

	 •	 Menerapkan spesifikasi rancangan konservasi 
energi 2007 pada semua fasilitas pemerintahan 
Tokyo mulai tahun 2007;

	 •	 Merumuskan pedoman terhadap konservasi 
energi dan pengenalan energi yang dapat 
diperbarui pada fasilitas pemerintahan Tokyo di 
tahun 2007; 

	 •	 Menciptakan Jaringan Nasional Pembelian Ramah 
Lingkungan bekerja sama dengan pemerintah 
setempat di seluruh Jepang;

	 •	 Menggantikan seluruh rambu lalu lintas di Tokyo 
dengan menggunakan rambu LED;

	 •	 Merumuskan tindakan yang dirancang untuk 
mengurangi emisi CO2 yang dihasilkan oleh 
pengadaan barang termasuk proyek-proyek 
pekerjaan umum;

	 •	 Merevisi Program Pencegahan Pemanasan Global 
TMG.

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 Kawasan Metropolitan Tokyo adalah daerah kekuasaan TMG. 
Megalopolis Tokyo yang juga termasuk Yokohama dan kota-kota 
lainnya memiliki pemerintah daerah yang berbeda. Total penduduk 
Megalopolis adalah sekitar 35 juta.   
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