
 

 



 

 

I. LATAR BELAKANG 

Kondisi lingkungan sedang mengalami penurunan kualitas akibat dari 

pencemaran, jika tidak ditangani dengan baik akan berdampak bagi 

kesejahteraan masyarakat sendiri. Isu-isu terkait kualitas lingkungan seperti 

alih fungsi lahan, pencemaran air sungai, pencemaran udara, dan 

persampahan merupakan beberapa isu yang harus diperhatikan secara 

signifikan. Untuk itu diperlukan sebuah upaya pengelolaan lingkungan hidup 

secara terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Sejatinya, 

menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan hidup, pengelolaan dan perlindungan hidup adalah 

upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 

lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 

pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Salah satu upaya 

dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup adalah dengan 

menyediakan sistem informasi lingkungan, seperti yang tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 62 ayat (1-3) bahwa 

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 wajib dipublikasikan kepada masyarakat; Sistem informasi lingkungan 

hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, 

peta rawan lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup lain. 

Pemerintah Kota Cimahi telah melakukan upaya-upaya pengelolaan 

lingkungan hidup sebagai bentuk kesadaran lingkungan dan respon atas 

permasalahan lingkungan yang terjadi. Hal ini berkaitan dalam salah satu 

misi Kota Cimahi yang keempat yaitu “mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan berwawasan lingkungan dan meningkatkan kualitas derajat 

kehidupan masyarakat yang berkeadilan”. Pemerintah Kota Cimahi 



 

 

menindak lanjuti upaya ini dengan mengembangkan sistem informasi 

lingkungan hidup sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan 

sekaligus menjadi alat yang berguna dalam menilai dan menentukan isu 

prioritas dan membuat rekomendasi bagi penyusun kebijakan dan 

perencanaan dalam mengelola lingkungan hidup dan menerapkan mandat 

pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. 

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor S.43/SETJEN/DATIN/DTN.0/2/2022 tanggal 22 Februari 

2022 Perihal Penyampaian Pedoman DIKPLHD Tahun 2022, Pemerintah 

Kota Cimahi Menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2022. Penyusunan DIKPLHD ini merupakan 

bentuk akuntabilitas Pemerintah Kota Cimahi kepada publik. Penyusunan 

DIKPLHD Kota Cimahi didasari oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan disusun 

secara terpadu serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat sehingga 

menjadi bagian penting bagi sarana penyediaan data pada sistem informasi 

lingkungan. DIKPLHD berisi pengumpulan dan pengolahan data, analisis 

data, dokumentasi kebijakan, dan penyajian informasi dengan model DPSIR 

(Driving force, Pressure, State, Impact, and Response) yang dapat 

digunakan sebagai dasar dalam melakukan pengelolaan/pengendalian isu 

lingkungan hidup yang terjadi atau sebagai bahan pertimbangan dalam 

menetapkan kebijakan lingkungan, sehingga dapat memenuhi amanat 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan mewujudkan salah satu misi 

dari Kota Cimahi. 

II. ANALISIS DPSIR 

2.1. Tata Guna Lahan 

Lahan memegang peranan penting karena lahan merupakan wadah dari 

sumber daya yang ada di muka bumi. Kondisi lahan di Kota Cimahi tidak 

terlepas dari kebijakan RTRW Kota Cimahi tahun 2012-2032, Kondisi 

penggunaan lahan di Kota Cimahi identik dengan pertumbuhan lahan 



 

 

perumahan atau lahan yang dipergunakan untuk kegiatan manusia, seperti 

industri, perdagangan, dan sebagainya. Pada tahun 2021 penggunaan 

lahan di Kota Cimahi digunakan sebagai lahan non pertanian (perumahan, 

kawasan perdagangan, pariwisata, dan sebagainya). Luas Kota Cimahi 

mencapai 4.250 Ha, namun Kota Cimahi mengandalkan hutan kota atau 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai penyerap polutan, penyerap bau, 

peredam kebisingan, dan fungsi hutan lainnya. Nilai Indeks Kualitas 

Tutupan Lahan (IKTL) kota ini sebesar 25,7. Kondisi ini dipicu oleh 

pertumbuhan penduduk, peningkatan perekonomian. Hal-hal tersebut 

mendorong timbulnya faktor lain seperti tekanan peningkatan kebutuhan 

lahan permukiman, peningkatan timbulan limbah, pelanggaran izin 

lingkungan, dan daya dukung pangan.  

 

Gambar 1  Kerangka Kerja DPSIR Isu Tata Guna Lahan 

2.2. Kualitas dan Kuantitas Air 

Sumber daya air dikelola dengan menjaga siklus daur hidrologi. Air sungai 

dan air tanah merupakan sumber air baku yang biasa digunakan oleh 

masyarakat Indonesia, termasuk Kota Cimahi. Walaupun beberapa 



 

 

masyarakat telah menggunakan air dari Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM), kedua sumber air tersebut masih digunakan oleh sebagian besar 

penduduk.  Lingkup dari analisis DPSIR isu ini ialah air sungai dan air 

tanah/sumur, baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada tahun 2021 

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan pada Bulan Maret (bulan basah), 

Bulan Juni (bulan kering) dan Bulan September (bulan basah), terdapat 35 

parameter yang diuji oleh UPTD Laboratorium untuk menunjukkan kualitas 

air sungai di Kota Cimahi. Selain itu, Indeks Kualitas Air (IKA) sungai Kota 

Cimahi pada tahun 2020 berada di skor 17,11 (skala 100) kriteria marginal 

yang berarti kualitas air sungai ini masih perlu dikelola lebih baik lagi. Selain 

itu, air sumur di Kota Cimahi yang menjadi salah satu sumber air minum 

bagi masyarakat menunjukkan masih banyak parameter yang melebihi baku 

mutu, seperti pH, NO3, Mangan, Coliform, KMNO4, dan MBAS. Kualitas air 

seperti ini secara tidak langsung menyebabkan keterbatasan pemakaian 

oleh masyarakat, sehingga terjadi kekurangan air bersih.  

 

Gambar 2 Kerangka Kerja DPSIR Isu Kualitas Air 

2.3. Kualitas Udara 



 

 

Pengukuran kualitas udara ambien merupakan tahap awal untuk 

mengetahui dampak negatif cemaran udara terhadap lingkungan. Kualitas 

udara digambarkan dengan konsentrasi parameter SO2 dan NO2 yang 

dibandingkan dengan baku mutu. Hasil pemantauan menunjukkan kualitas 

udara di Kota Cimahi masih di bawah baku mutu. Jika data kualitas udara 

tersebut diolah menjadi nilai Indeks Kualitas Udara (IKU), hasil 

menunjukkan nilai IKU Kota Cimahi tahun 2021 sebesar 72,58, dengan 

keterangan kelas indeks “cukup” (skala indeks 100). Isu lingkungan kualitas 

udara dipicu dengan pertumbuhan penduduk yang menjadi pertumbuhan 

aktivitas terutama yang menggunakan bahan bakar (memasak, berkendara, 

dan sebagainya), jumlah kendaraan bermotor, dan sebagainya. Semua 

faktor tersebut saling berkaitan sebagaimana tergambar dalam diagram 

berikut.  

 

Gambar 3 Kerangka Kerja DPSIR Isu Kualitas Udara 

2.4. Risiko Bencana 

Bencana di Kota Cimahi yang tercatat yaitu banjir, kebakaran, dan tanah 

longsor. Melalui analisis DPSIR, diketahui bahwa Kota Cimahi memiliki risiko 

untuk terjadinya bencana. Pemicu terjadinya bencana tersebut beragam, 



 

 

tergantung dari bencana yang terjadi. Secara garis besar, perubahan tata 

guna lahan, dan pertumbuhan penduduk masih menjadi faktor pemicu dan 

penekan yang berperan terhadap terjadinya suatu bencana. Dampak yang 

ditimbulkan tidak hanya dampak saat kejadian, tetapi dampak jangka 

panjang seperti kerugian materi, dan sebagainya.  

 

Gambar 4 Kerangka Kerja DPSIR Isu Risiko Bencana 

2.5. Perkotaan (Persampahan) 

Permasalahan di perkotaan biasanya ditimbulkan dari perkembangan 

penduduk maupun kegiatan masyarakat perkotaan yang semakin sulit 

dikontrol sehingga sering kali menimbulkan persoalan yang menyangkut 

permasalahan lingkungan. Kemunduran perkotaan diindikasikan dari aspek 

fisik seperti maraknya pencemaran air, udara, kerusakan lahan, timbulan 

sampah dan aspek sosial ekonomi seperti dampak yang membuat 

kehidupan manusia menjadi kurang nyaman. Indikator yang menunjukkan 

bahwa suatu kota atau wilayah memiliki kondisi lingkungan yang sehat 

adalah tingginya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan kondisi 

lingkungan di sekitarnya. Faktor pemicu isu ini dipengaruhi oleh 



 

 

pertumbuhan penduduk. Selain jumlah penduduk, tingkat pendidikan 

memengaruhi perilaku hidup masyarakat.  

 

Gambar 5 Kerangka Kerja DPSIR Isu Perkotaan/Persampahan 

2.6. Tata Kelola 

Tata kelola menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik, atau disebut juga good governance. Status yang 

menggambarkan tata kelola di Kota Cimahi tahun 2021 terdiri dari kualitas 

dan kuantitas SDM, alokasi anggaran pengelolaan lingkungan hidup, 

perkembangan PDRB, dan implementasi izin lingkungan. Upaya yang telah 

dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi isu terkait tata kelola ini adalah 

inovasi pengelolaan lingkungan, penerimaan penghargaan, serta menyusun 

produk hukum.  



 

 

 

Gambar 6 Kerangka Kerja DPSIR Isu Tata Kelola 

III. ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 

Tahapan dalam penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2022, yakni 

dimulai dari workshop dan sosialisasi pedoman penyusunan dokumen 

informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup, langkah berikutnya dalam 

penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2022 adalah mengidentifikasi dan 

mengumpulkan data dari beberapa OPD terkait kemudian dianalisis. Setelah 

dilakukan analisis terhadap 6 (enam) isu lingkungan menggunakan metode 

DPSIR, maka dapat ditetapkan beberapa isu lingkungan yang potensial 

menjadi isu prioritas di Kota Cimahi. Hasil isu lingkungan potensial tersebut 

merupakan isu yang tertuang juga di dalam RPPLHD Kota Cimahi, KLHS 

RTRW Kota Cimahi, RPJMD Kota Cimahi. Secara singkat, nantinya 

keseluruhan isu yang telah dianalisis dengan metode DPSIR akan 

memunculkan longlist atau daftar panjang isu potensial. Kemudian longlist 

isu potensial dihubungkan keterikatannya dalam satu kategori yang sama 

sehingga didapatkan shortlist atau daftar pendek isu potensial. 



 

 

Setelah menetapkan isu prioritas lingkungan hidup, langkah selanjutnya 

yaitu mengidentifikasi inovasi daerah, yaitu jawaban dari permasalahan 

lingkungan. Langkah ini menjelaskan inovasi- inovasi yang telah dilakukan 

Kota Cimahi untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang ada. 

 

 

IV. INOVASI DAERAH 

Penyusunan inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup daerah, 

fokus dari inovasi pengelolaan daerah diarahkan pada isu lingkungan 

prioritas yang telah dibahas pada BAB III, yakni penentuan isu prioritas 

lingkungan hidup daerah. Isu lingkungan prioritas di Kota Cimahi adalah 

Gambar 7 Metode Perumusan Isu Prioritas 



 

 

Kualitas dan Kuantitas Air, Pengelolaan Sampah, Kualitas Udara dan Iklim, 

Sanitasi dan Higienitas Masyarakat, serta Perubahan Tata Guna Lahan. 

 

4.1 Layanan Pajak Online 

Sebagai bentuk pengembangan layanan publik untuk memberikan 

kemudahan bagi masyarakat, dan didorong oleh pembatasan kegiatan 

masyarakat di ruang publik sebagai dampak pandemi Covid-19, Pemerintah 

Daerah Kota Cimahi mengembangkan layanan pajak online terutama untuk 

pajak daerah. Layanan ini mencakup mulai dari layanan informasi, layanan 

data, hingga layanan pembayaran berbasis digital. Inovasi ini diharapkan 

dapat pula memberikan dampak positif terhadap pengelolaan lingkungan di 

Kota Cimahi, khususnya dalam mengurangi pencemaran udara dari sektor 

transportasi, dan pengurangan timbulan sampah kertas. Adapun rangkaian 

inovasi layanan pajak online secara rinci adalah sebagai berikut: 

A. E-PAD 

B. Sistem Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan Online Kota Cimahi (SI BAH OCI) 

C. Pelayanan Pajak via Ecommerce 

4.2 Cimahi Smart City 

Kota Cimahi merupakan salah satu kota terpadat yang tiap tahun selalu 

mengalami kenaikan pertumbuhan penduduk. Bertambahnya penduduk di 

Kota Cimahi akan berpengaruh pada meningkatnya kebutuhan masyarakat 



 

 

akan pelayanan publik yang baik dalam semua sektor. Maka dari itu 

diperlukan solusi yang cerdas, kreatif dan inovatif yang dilakukan 

Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, 

Arsip dan Perpustakaan (Diskominfoarpus) menerapkan aplikasi Cimahi 

Smart City yang didalamnya memungkinkan masyarakat mengakses 

informasi lalu lintas maupun informasi pelayanan publik yang ada di Kota 

Cimahi. Adapun rangkaian inovasi ini dijalankan kedalam beberapa program 

inovasi: 

A. Aplikasi Open Data Statistik 

B. Penerapan Tanda Tangan Digital 

C. Penerapan Teknologi Kontainerisasi dalam Pengelolaan 

Hosting Aplikasi 

D. Smart Card 

E. Aplikasi Simantan 

4.3 Jemput Bola Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil 

Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi dasar semua 

pelayanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, perizinan, dan banyak lagi. 

Oleh karena itu, maka Pemerintah Daerah Kota Cimahi terus berupaya 

untuk meningkatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang 

dapat memudahkan seluruh lapisan masyarakat dalam mengakses 

layanannya. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil dengan metode 

mendatangi warga atau jemput bola merupakan salah satu inovasi 

pelayanan di bidang kependudukan dan catatan sipil yang cukup 

berdampak positif terhadap kualitas lingkungan di Kota Cimahi, khususnya 

dalam mengurangi pencemaran udara dari sektor transportasi. Adapun 

rangkaian inovasi layanan kependudukan dan catatan sipil selengkapnya 

adalah sebagai berikut: 

A. RW Tuntas 

B. Pelayanan Mobil Keliling (Moling) 

C. One Day Service 3 in 1 

D. Jemput Bola ke Sekolah (Jemput Lala) 



 

 

E. Jemput Bola untuk Warga Jompo dan Disabilitas 

4.4 Cimahi Barengras 

Latar belakang adanya inovasi Cimahi Barengras (Bareng-Bareng Kurangi 

Sampah) adalah masih banyaknya sampah yang dalam kondisi tercampur 

dan langsung dibuang ke Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) 

atau container sampah sedangkan potensi sampah organik sangat besar 

untuk dapat dilah menjadi hasil organik yang bermanfaat seperti kompos, 

pakan ternak dan bahan bakar biogas. Cimahi Barengras merupakan sebuah 

ajakan pada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama peduli dan 

bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya. Adapun 

rangkaian inovasi ini selengkapnya sebagai berikut: 

A. AWAS PANIK (Kawasan Tuntas Pilah Sampah Organik) 

B. AWAS PANIK MAMA (Kawasan Tuntas Pilah Sampah Organik 

Maggotisasti Mandiri) 

C. Tim BUROK (Buru Organik) 

4.5 Agroforestry dan Ekowisata 

Perkembangan pariwisata memiliki peran yang banyak dalam memberikan 

kontribusi pada perekonomian suatu kota. Namun, seiring dengan 

berkembangnya pariwisata, muncul dampak negatif bagi lingkungan sekitar 

karena adanya ekploitasi pada sumber daya alam. Perda Kota Cimahi No 1 

Tahun 2015 menyebutkan pariwisata berbasis ekologis (ekowisata) adalah 

suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata 

untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan 

dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, 

memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, 

diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam, serta 

kawasan budidaya. Adapun rangkaian inovasi terkait agroforestry dan 

ekowisata sebagai berikut: 

A. BeMara 

B. Pembangunan Ekowista Cimenteng 

C. Pengembangan Kawasan Agroforestry 



 

 

D. Inovasi 360 Cireundeu 

4.6 Cimahi WALAGRI 

WALAGRI adalah akronim dari Wahangan Lega, Lingkungan Asri. Dalam 

Bahasa Sunda arti dari kata “walagri” adalah sehat. Maksud dari kalimat 

Cimahi Walagri adalah Kota Cimahi ingin mewujudkan kondisi sugnai yang 

lebar (sesuai dengan kapasitas optimumnya untuk mengalirkan air) 

sehingga perumahan dan permukiman yang ada didaerah aliran sungai 

terbebas dari banjir, memenuhi standar sanitasi lingkungan serta memiliki 

ruang terbuka hijau (RTH) yang mendukung terciptanya lingkungan yang 

asri sehingga masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan sehat. Adapun 

rangkaian inovasi dari Cimahi Walagri adalah: 

A. Goyang Gotik 

B. Griya Plus 

C. Sahabat Gagah 

4.7 Pembangunan Fisik 

A. Pembangunan Underpass Sriwijaya 

Underpass yang menghubungkan Jalan Dustira dengan Jalan Sriwijaya 

di Kecamatan Cimahi Tengah ini terbentang sepanjang 30 meter. 

Adanya underpass ini diharapkan dapat mengurai kemacetan dan 

mengurangi polusi udara yang terkonsentrasi disebabkan adanya 

kemacetan. 

B. Mall Pelayanan Publik 

Mal pelayanan publik dibangun untuk mempercepat pencapaian tujuan 

reformasi birokrasi, dengan memberikan kemudahan, kecepatan, 

keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat 

dalam mendapatkan pelayanan meningkatkan daya saing global dalam 

memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. 

C. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 

Domestik 

Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Cimahi telah membangun 

sebanyak 14 unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Terpusat 



 

 

(SPALD-T) skala permukiman di beberapa kelurahan. Keberadaan 

SPALD-T diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat, meningkatkan kualitas sanitasi dan kebersihan 

linkungan masyarakat serta menghindari pencemaran air tanah, 

sungai, dan sumber mata air akibat pembuangan limbah domestik. 

 

V. PENUTUP 

Simpulan dari penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2022: 

1. Data dan informasi mengenai kondisi lingkungan baik berupa data dasar 

maupun hasil analisis sebagian besar telah berhasil dikumpulkan dari 

berbagai sumber. Pengumpulan ini dilakukan untuk memberikan 

informasi lingkungan di daerah Kota Cimahi dan memberikan 

kesempatan kepadata stakeholder untuk berkolaborasi dalam 

pengumpulan data tersebut. 

2. Isu lingkungan prioritas di Kota Cimahi untuk dokumen tahun 2022 

yaitu kualitas dan kuantitas air, persampahan, kualitas udara, dan tata 

guna lahan dengan metode analisis yang digunakan ialah DPSIR 

(Driving Force-Pressure-State-Impact-Response) serta Focus Group 

Discussion (FGD) untuk verifikasi dan klarifikasi. 

3. Tersusunnya dokumen dapat dijadikan sebagai dasar bagi pemangku 

kepentingan dalam menyusun program dan kegiatan sebagai upaya 

peningkatan penerapan pembangunan berkelanjutan, khususnya 

terkait dengan isu lingkungan prioritas yang dituangkan dalam suatu 

inovasi daerah Kota Cimahi. 


