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I. LATAR BELAKANG 

Dokumen IKPLHD disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dalam bab VIII tentang sistem informasi pasal 62 ayat 
(1-3) yang menjelaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung 
pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara 
terpadu dan terkoordinasi serta wajid dipublikasikan kepada masyarakat. 
Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi 
mengenai status lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup lain.  

Kota Cimahi merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang 
sedang berupaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Pemerintah 
Daerah memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas 
lingkungan hidup suatu daerah. Penyusunan Dokumen IKPLHD merupakan 
salah satu perwujudan untuk mencapai salah satu misi Kota Cimahi tahun 
2017-2022 yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan 
lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang 
berkeadilan. 

Dokumen IKPLHD yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai 
acuan dalam melakukan pengelolaan/pengendalian isu lingkungan hidup 
yang terjadi dan menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebijakan 
lingkungan sehingga misi pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana 
dengan baik. 

Tujuan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi Tahun 2019 yang terdiri atas buku 
Ringkasan Eksekutif dan buku Laporan Utama adalah: 

1. Mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi lingkungan baik 
dalam bentuk data dasar dan analisis dari data yang disampaikan.  
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2. Menentukan isu prioritas tahun 2019, status kualitas lingkungan hidup 
kritis dan perubahannya, faktor pendorong serta sumber tekanan 
terhadap lingkungan dan dampaknya serta upaya yang telah dilakukan  
oleh Kota Cimahi selama kurun waktu tahun 2019 (Driving Force-

Pressure-State-Response). 

3. Menyiapkan dokumen yang mendorong inisiatif berbagai pemangku 
kepentingan dalam menyusun program dan kegiatan peningkatan 
keberlanjutan pembangunan sesuai dengan kompetensinya dan atau 
secara sinergis dengan pelaku lain. 

II. ANALISIS DPSIR 

2.1 Tata Guna Lahan 

Kota Cimahi memiliki lahan sebesar 4.250 Ha yang di dominasi oleh lahan 
non pertanian, adanya peningkatan jumlah penduduk dari tahun 
sebelumnya sebesar 0,8% menjadi suatu tantangan bagi Kota Cimahi 
dalam melangsungkan perekonomian daerahnya. Disamping itu adanya 
beberapa pembangunan yang telah direncanakan maupun akan 
direncanakan menjadi pemicu terhadap kondisi tata guna lahan di Kota 
Cimahi yang berpotensi mengalami perubahan fungsi lahan. Diantaranya 
adalah adanya pembangunan proyek kereta cepat yang melintasi Kota 
Cimahi, adanya perda terkait kawasan bandung utara dan adanya revisi 
RTRW yang dapat menyebabkan potensi tumpang tindih penggunaan 
lahan. 

Kota Cimahi memiiki nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 
26,20. Nilai tersebut dirasa sangat kecil untuk suatu daerah dengan 
kategori Kota Sedang seperti Cimahi. Banyaknya lahan terbangun di Kota 
Cimahi yang tidak diimbangi dengan lahan hijau, ssalah satu penyebab 
kecilnya nilai IKTL tersebut. Pemerintah Kota Cimahi berupaya dalam hal 
tersebut dengan melakukan penambahan ruang terbuka hijau, 
pembangunan taman lingkungan yang melibatkan masyarakat. 
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2.2 Kualitas Air 

Terbitnya Perpres No. 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian 
Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum dan adanya 
penetapan daya tampung beban pencemaran Sungai Citarum (11.383,01 
kg/hari = segmen Cimahi), menyebabkan beberapa stakeholder seperti 
aparat penegak hukum, aparatur sipil negara, pihak swasta dan lapisan 
masyarakat dilibatkan sebagai upaya memperbaiki kualitas air Sungai 
Citarum menjadi lebih baik dengan tujuan menurunkan beban pencemar 
sungai. Kota Cimahi menjadi salah satu lokasi yang masuk ke dalam 
wilayah administrasi DAS Citarum. Keberadaan industri, aktivitas domestik 
dan tingginya kebutuhan masyarakat menjadi faktor penyebab 
menurunnya kualitas air sungai di Kota Cimahi. Status mutu air sungai di 
Kota Cimahi, dari 5 Sungai (15 titik) dengan 2 kali periode pemantauan, 
29 diantaranya berstatus cemar berat dan 1 cemar sedang dengan nilai 
Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 10,67. Kecilnya nilai IKA menjadi 
perhatian khusus di Kota Cimahi, Pemerintah Kota Cimahi melalu 
perangkat daerahnya melakukan beberapa program/kegiatan sebagai 
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upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas air di Kota Cimahi, diantaranya 
melalui pemantauan kualitas air sungai dan tanah setiap tahun, rencana 
penurunan beban pencemar melalui sektor-sektor, pembangunan IPAL 
yang didukung dengan dibentuknya UPTD khusus yang mengurusi air 
minum dan air limbah. 

 

2.3 Kualitas Udara 

Meningkatnya pola konsumsi masyarakat menjadi salah satu parameter 
meningkatkan perkonomian masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari 
penjualan dan penggunaan kendaraan roda dua di Kota Cimahi mencapai 
260.741 unit. Kemudian meningkatkan produksi pada setiap industri, hal 
tersebut merupakan faktor pemicu kecilnya nilai Indeks Kualitas Udara 
(IKU) di Kota Cimahi yang hanya sebesar 27,03. Pemerintah Kota Cimahi 
melalui perangkat daerahnya melakukan beberapa upaya untuk 
meningkatkan kualitas udara dan meningkatkan nilai IKU diantaranya 
melalui pemantauan kualitas udara ambien dan uji emisi sebagai 
monitoring dan evaluasi adanya penanaman pohon dengan fungsi 
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penyerapan CO2, dimana nilai IKU tersebut menjadi indikator kinerja 
daerah di Kota Cimahi.  

 

2.4 Risiko Bencana 

Pertumbuhan penduduk, daerah risiko bencana, cakupan pelayanan 
persampahan, dan RPJMD Kota Cimahi merupakan faktor pemicu isu risiko 
bencana. Faktor-faktor tersebut menyebabkan terjadinya pressure berupa 
kondisi saluran drainase, rendahnya kesadaran masyarakat, perubahan 
tata guna lahan, dan peningkatan run off.  

Bencana yang terjadi di Kota Cimahi diantaranya banjir, kebakaran, dan 
tanah longsor. Banjir sering terjadi di banyak kota dalam skala yang 
berbeda dimana air dengan jumlah yang berlebih berada di daratan yang 
biasanya kering. Bencana lainnya yaitu kebakaran yang dapat terjadi 
karena faktor alam atau manusia. Faktor alam misalnya sambaran petir 
dan musim kemarau, sedangkan faktor manusia contohnya kecerobohan 
manusia dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Selain banjir, tanah 
longsor juga terjadi di Kota Cimahi. Tanah longsor disebabkan oleh 



 
 
 

6 
 

tingginya curah hujan, penebangan hutan secara liar, erosi, dan lereng 
dan tebing yang terjal. Response yang dilakukan Pemerintah Kota Cimahi 
untuk mengatasi bencana tersebut diantaranya melalui peraturan, 
kegiatan fisik oleh instansi, penghijauan, dan peningkatan cakupan 
layanan persampahan. 

 

2.5 Persampahan 

Faktor pemicu isu persampahan di Kota Cimahi diantaranya pertumbuhan 
penduduk, tingkat kemiskinan masyarakat, tidak adanya TPA mandiri, 
terbatasnya TPS yang tersedia, dan RPJMD Kota Cimahi. Faktor-faktor 
tersebut kemudian didorong oleh belum optimalnya peraturan daerah, 
kelembagaan, keuangan, peran serta masyarakat, dan kapasitas teknis 
operasional serta perubahan pola konsumsi masyarakat dan pola kumpul-
angkut-buang. 

Faktor pemicu dan pendorong tersebut menyebabkan timbulan sampah 
tinggi, peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana persampahan, dan 
peningkatan biaya operasional pengelolaan persampahan. Dampak yang 
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ditimbulkan dari isu persampahan diantaranya adalah timbulnya penyakit, 
terjadinya bencana banjir, dan penurunan kualitas air. 

Pemerintah Kota Cimahi melakukan upaya-upaya untuk mengatasi isu 
persampahan. Upaya tersebut dilakukan melalui anggaran pengelolaan 
lingkungan hidup, optimalisasi composting plant, pengelolaan sampah 
berbasis masyarakat, program yang diinisiasi masyarakat, kegiatan fisik 
oleh instansi, dan Perwal Jakstrada. 

 

2.6 Tata Kelola 

Isu tersebut dipicu oleh besar atau kecilnya pendapatan asli daerah, 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Faktor-faktor tersebut menyebabkan 
terjadinya pressure berupa anggaran pengelolaan lingkungan hidup, izin 

lingkungan, dan izin pengelolaan B3. 

Kondisi saat ini terkait isu tata kelola di Kota Cimahi adalah belum 
optimalnya jumlah personil lembaga pengelola lingkungan hidup, 
kurangnya kapasitas SDM, dan adanya sanksi dan sengketa lingkungan. 
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State tersebut menyebabkan program lingkungan yang direncanakan tidak 
berjalan optimal, adanya pengaduan masyarakat, terjadinya pencemaran 
lingkungan, dan terganggunya kesehatan masyarakat. Pemerintah Kota 
Cimahi melakukan response terkait isu tata kelola melalui kemitraan 
dengan LSM terkait lingkungan hidup, peningkatan kapasitas SDM 
lingkungan, pengawasan izin lingkungan, penghargaan lingkungan hidup, 
dan produk hukum. 

 

III. ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 

Alur metodologi perumusan isu prioritas di Kota Cimahi pada tahun 2019: 

Langkah studi literatur meliputi kajian terhadap pustaka dan konsep-
konsep pengelolaan lingkungan yang telah ada. Tahap ini sangat penting 
sebagai dasar berpijak dalam penentuan isu prioritas lingkungan di Kota 
Cimahi. Diantara literatur yang diacu  adalah Visi Misi Kota Cimahi, 
DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2018, Sustainable Development Goals, dan 
Renstra DLH Kota Cimahi tahun 2018-2022. 
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Langkah analisis data dilakukan dengan metode DPSIR (Driving Force-

Pressure-State-Response). 
Metode ini merupakan 
rantai hubungan sebab 
akibat yang dimulai 
dengan driving force atau 
kekuatan pendorong, 
melalui pressure atau 
tekanan ke state atau 
status, dan memberikan 
impact atau dampak pada 
manusia dan lingkungan. 
Pada akhirnya semua hal 
tersebut mengarah pada 
response atau jawaban 
untuk mengatasi masalah 
yang ada. 

Langkah penetapan isu 
lingkungan potensial 
merupakan hasil isu 

lingkungan dari studi literatur dan analisis DPSIR. Isu lingkungan tersebut 
merupakan isu yang tertuang di dalam RPPLHD Kota Cimahi, KLHS RTRW 
Kota Cimahi, RPJMD Kota Cimahi diperkuat dengan review literatur 
sebelumnya. 

Langkah penetapan kriteria dilakukan untuk memberikan landasan 
dalam langkah berikutnya, yakni penetapan isu lingkungan prioritas. 
Mengingat banyaknya isu lingkungan yang teridentifikasi dalam berbagai 
studi terkait lingkungan di Kota Cimahi, kriteria ini menjadi penting untuk 
membuat daftar isu lingkungan yang tidak terlalu panjang (short listing). 
Kriteria yang akan digunakan adalah sesuai dengan pedoman penyusunan 
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Dokumen IKPLHD 2019 dari KLHK, UU Lingkungan Hidup No. 32 tahun 
2009 dan juga berdasarkan dokumen pengelolaan kualitas lingkungan 
hidup di Kota Cimahi. 

Langkah penetapan isu prioritas dilakukan dengan menggunakan 
metode scoring. Isu lingkungan potensial yang sudah ditetapkan sesuai 
kriteria kemudian dipilih lima isu dengan nilai tertinggi. 

Langkah verifikasi dan klarifikasi dilakukan untuk mengerucutkan isu 
lingkungan potensial yang sudah diidentifikasi pada langkah sebelumnya. 
Hal ini diperlukan sebagai upaya mengakomodasi dan cross-check isu 
lingkungan potensial terhadap stakeholder lingkungan di Kota Cimahi. 
Metode yang dilakukan adalah dengan cara Focus Group Discussion, yang 
kemudian dilanjutkan dengan rapat intensif dengan Tim DIKPLHD Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Cimahi. 

Langkah inovasi daerah merupakan jawaban dari permasalahan 
lingkungan. Dijelaskan mengenai inovasi apa saja yang dilakukan Kota 
Cimahi untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang ada. 

Tiga isu prioritas di Kota Cimahi yang terpilih berdasarkan hasil FGD 
adalah persampahan, kualitas dan kuantitas air, dan perubahan lahan. 

IV. INOVASI DAERAH 

Dalam penyusunan inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup 
daerah, fokus inovasi pengelolaan daerah diarahkan pada isu lingkungan 
prioritas yang telah dibahas pada bab 3, yakni penentuan isu prioritas 
lingkungan hidup daerah, dimana isu lingkungan prioritas yang sudah 
ditetapkan adalah persampahan, kualitas dan kuantitas air, dan perubahan 
lahan. Inovasi terkait lingkungan yang dilakukan di Kota Cimahi dapat 
dilihat pada gambar diatas. 

Pemerintah Kota Cimahi telah melaksanakan 7 inovasi untuk mengatasi isu 
prioritas lingkungan terpilih. Berikut merupakan inovasi peningkatan 
lingkungan hidup di Kota Cimahi: 
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Zero Waste

Cimahi Walagri

Pelestarian
Kampung Adat

Pengembangan
Varietas Lokal

Goyang Gotik

Sistem Informasi
Lingkungan

Persampahan

Kualitas dan
Kuantitas Air

Perubahan LahanPemberdayaan
Komunitas Lingkungan

 

4.1 Zero Waste 

Inovasi zero waste di Kota Cimahi terdiri dari program Kumpul Tukar 
Tebus (KTT), Hari Organik dan Hari Anorganik (HO-HA), KATAPEL (Karang 
Taruna Peduli Lingkungan), dan GAS (Gerakan Anti Sembarangan).  

4.2 Cimahi Walagri  

Inovasi CIMAHI WALAGRI ditunjang oleh program-program terkait 
pengelolaan kualitas dan kuantitas air. Program tersebut terdiri dari Mantri 
Kamalir, pengerukan sedimen sungai dan drainase, konsultasi pengolahan 
air, Sahabat Gagah (Simpan Air Hujan Bawah Tanah, Genangan Air 
Genangan Air Hilang), dan GRIYA PLUS (Rumah Pastikan Layak huni, 
Upayakan Sehat). 

4.3 Pelestarian Kampung Adat 

Pelestarian Kampung Adat Cireundeu dilakukan dengan enam program 
yang terdiri dari Cimahi Military Heritage Tourism, pengelolaan budidaya 
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singkong, Summer Course Cireundeu, pengembangan herbal daun 
reundeu, riset seni pertunjukan, dan pengembangan wisata. 

4.4 Pengembangan Varietas Lokal 

Varietas lokal yang dikembangkan di Kota Cimahi yaitu Durian Kamarung, 
Singkong Karikil, dan Daun Rendeu. Untuk mengembangkan ketiga 
varietas tersebut maka Pemerintah Kota Cimahi membuat program Urban 

Farming Terintegrasi dan Toko Tani Indonesia Center (TTIC). Program 
TTIC merupakan wadah pemasaran hasil pertanian lokal Kota Cimahi. 

4.5 Pemberdayaan Komunitas Lingkungan 

Kota Cimahi melibatkan masyarakatnya melalui pemberdayaan komunitas 
lingkungan. Program pemberdayaan komunitas lingkungan di Kota Cimahi 
yaitu KARISMATIK (Kader Dasa Wisma Pemantau Jentik), HAUR HIBER 
(Hayu Urang Hidup Bersih), dan Sekolah Berkebun. 

4.6 Goyang Gotik 

Goyang Gotik adalah akronim dari Gotong Royong Nabung Kanggo Tangki 
Septik. Warga yang sudah terpicu dan ingin membangun tangki septik, 
menabung dengan cara mengumpulkan sampah yang masih bernilai guna. 
Sampah yang dikumpulkan kemudian dijual ke bank sampah Samici, hasil 
penjualan ditabung sampai terkumpul sejumlah uang sesuai dengan harga 
paket tangki septik, setelah terkumpul dibangun tangki septik. Warga bisa 
menabung per-KK 1 paket tangki septik atau 2 KK 1 paket tangki septik. 
Program Goyang Gotik ditunjang oleh program wirausaha sanitasi. 
Program tersebut merupakan salah satu penyedia jasa pembuatan tangki 
septik di program Goyang Gotik. 

4.7 Sistem Informasi Lingkungan 

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
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pasal 62, maka Pemerintah Kota Cimahi mengembangkan Sistem 
Informasi Lingkungan. Sistem Informasi Lingkungan dimaksudkan untuk 
menyediakan basis data dan layanan informasi yang akurat, cepat, tepat 
dan mudah diakses oleh masyarakat, dan dapat dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alur dan Launching Program KTT (Zero Waste) 

Road Map Program Cimahi Walagri 
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Pelestarian Kampung Adat Cireundeu  

Tampilan Sistem Informasi Lingkungan 

Pengembangan Varietas Lokal Durian Kamarung 
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V. PENUTUP 

Simpulan dari penyusunan Dokumen Informasi Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2019: 

a. Data dan informasi mengenai kondisi lingkungan baik berupa data 
dasar maupun hasil analisis yang disampaikan telah berhasil 
dikumpulkan dari berbagai sumber. Pengumpulan data ini dilakukan 
untuk memberikan informasi lingkungan di daerah Kota Cimahi dan 
memberikan kesempatan kepada stakeholder di Kota Cimahi untu 
berkolaborasi dalam pengumpulan data yang diperlukan. 

b. Tersusunnya isu lingkungan prioritas di Kota Cimahi untuk tahun 2019 
yaitu persampahan, kualitas dan kuantitas air, dan perubahan lahan 
berdasarkan studi literatur, hasil analisis dengan metode Driving Force 

– Pressure – State – Impact – Response, dan verifikasi serta klarifikasi 
melalui Focus Group Discussion (FGD). 

c. Tersusunnya dokumen yang dapat menjadi dasar bagi pemangku 
kepentingan dalam menyusun program dan kegiatan peningkatan 
keberlanjutan pembangunan sesuai dengan kompetensinya dan atau 
secara sinergis dengan pelaku lain, khususnya terkait dengan isu 
lingkungan prioritas yang dituangkan dalam Inovasi Lingkungan di 
Kota Cimahi. 

 

 

 

 

 


