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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah merupakan 

sarana penting dalam mengkomunikasikan informasi yang terkait dengan 

lingkungan hidup dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat 

terhadap lingkungan dan membantu para pengambil keputusan dalam menentukan 

tindakan (aksi) yang diperlukan untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan. 

Untuk mewujudkan pembangunan Kota Depok yang berkelanjutan, dilakukan 

penentuan isu-isu strategis yang menjadi fokus perhatian dalam pembangunan 

yang melibatkan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan 

masing-masing, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi permasalahan dan potensi 

yang dimiliki oleh Kota Depok sesuai dinamika perkembangan daerah dan 

nasional. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan 

akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan 

secara moral dan etika birokratis. 

2. Profil Kota Depok 

Kota  Depok  secara  geografis  terletak  pada  koordinat  :  6° 19’ 00’’- 6° 28’ 

00’’ Lintang Selatan dan 106° 43’ 00’’- 106° 55’ 30’’ Bujur Timur. Kota Depok 

memiliki luas wilayah 200,29 km2 atau 0,58 % dari luas Provinsi Jawa Barat, 

berbatasan langsung dengan tiga kabupaten/kota dan dua provinsi. Batas-batas 

wilayah Kota Depok meliputi: 

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang 

Selatan Provinsi Banten; 

b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi Provinsi 

Jawa Barat; 

c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan 

d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan 

Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. 

Pada tahun 2007, Kota Depok  menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 

2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok. Pemerintah Kota Depok 

yang tadinya terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dimekarkan menjadi 11 (sebelas) 

Kecamatan yaitu Kec. Cimanggis, Kec. Sukmajaya, Kec. Tapos, Kec. Sawangan, 
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Kec. Pancoran Mas, Kec. Limo, Kec. Beji, Kec. Cinere, Kec. Bojongsari, Kec. 

Cipayung dan Kec. Cilodong. Berdasarkan luasannya Kecamatan Tapos 

merupakan kecamatan dengan luas terbesar yaitu 3,326 Ha. 

3. Gambaran Singkat Penyusunan DIKPLHD 

Proses penentuan isu strategis dilakukan dengan menginventarisasi isu-isu yang 

disampaikan oleh tim penyusun melalui rapat pelingkupan isu strategis. Dari 

daftar isu panjang kemudian ditetapkan 4 (empat) isu prioritas yang dianggap 

perlu untuk diperhatikan atau dikedepankan untuk menciptakan pembangunan 

berkelanjutan di Kota Depok, yang selanjutnya akan dibahas dalam DIKPLHD ini. 

Adapun 4 (empat) isu yang ditetapkan yaitu 1) Banjir, 2) Persampahan, serta 3) 

Ruang Terbuka Hijau, dan 4) Kemacetan 

4. Maksud 

Kegiatan Penyusunan Laporan DIKPLHD ini dimaksudkan untuk 

mendokumentasikan perubahan dan kecenderungan kondisi lingkungan.  

Pelaporan yang rutin akan menjamin akses informasi lingkungan yang terkini dan 

akurat secara ilmiah bagi publik, industri, organisasi non-pemerintah, serta semua 

tingkatan lembaga pemerintah.  

 

B. ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 

Dalam melaksanakan identifikasi isu lingkungan, terlebih dahulu dilakukan 

identifikasi terhadap isu-isu atau permasalahan pembangunan berkelanjutan di 

Kota Depok. Tujuan identifikasi isu pembangunan berkelanjutan adalah : 

a. Penetapan isu-isu pembangunan berkelanjutan yang meliputi aspek sosial, 

ekonomi, dan lingkungan hidup atau keterkaitan antar ketiga aspek tersebut. 

b. Pembahasan fokus terhadap isu-isu yang signifikan. 

c. Membantu penentuan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan 

Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah yang dihadapi dalam rangka 

pembangunan berkelanjutan di Kota Depok adalah sebagai berikut: 

1. Banjir 

Penyebab terjadinya banjir/genangan air di Kota Depok yaitu sebagai berikut: 

a) Rendahnya disiplin masyarakat dan kurangnya rasa memiliki terhadap 

saluran/kali/ sungai/situ/danau yang ada di Kota Depok sehingga cenderung 
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untuk membuang sampah di saluran/kali/ sungai/situ/danau sehingga 

menyebabkan penyumbatan dan sedimentasi pada saluran/kali/ 

sungai/situ/danau; 

b) Banyaknya alih fungsi tanah/lahan akibat tingginya permintaan masyarakat 

akan perumahan/permukiman dan tempat kegiatan perekonomian (ruko, 

perkantoran, gudang, dan pabrik) sehingga mengubah sistem tata air dari 

sistem saluran dan jaringan irigasi untuk daerah pertanian menjadi sistem 

saluran dan jaringan drainase daerah perkotaan dan semakin 

kecilnya/hilangnya ruang terbuka hijau dan daerah resapan; 

c) Banyaknya penyerobotan/okupansi masyarakat terhadap lahan sempadan dan 

badan saluran/kali/sungai/situ/danau sehingga memperkecil dimensi 

saluran/kali/ sungai/situ/danau dan kapasitas dan aliran air menjadi tidak 

optimal; 

d) Berkurangnya daerah hutan di daerah hulu (Puncak Kabupaten Bogor dan 

Kabupaten Sukabumi) sehingga debit aliran permukaan (run – off) semakin 

besar ke daerah hilir termasuk ke Kota Depok; 

e) Terjadinya banjir dan genangan tidak hanya terjadi di sungai sekunder dan 

primer saja tetapi juga terjadi di sungai/ saluran tersier dan saluran lingkungan 

yang mengakibatkan tergenangnya daerah sekitar; 

f) Saluran lingkungan masih tidak mempunyai ukuran standar terutama di daerah 

pemukiman, sehingga perlu diadakan standarisasi saluran. Saluran lingkungan 

masih ditemukan yang tidak mengikuti hirarki saluran drainasi dimana makin 

kehilir harusnya makin membesar sehingga kapasitas tampungan saluran 

makin besar; 

g) Masih ditemukan dimensi saluran yang tidak seragam sehingga 

mengakibatkan terjadinya penyumbatan. Perubahan dimensi saluran dapat 

disebabkan adanya pertumbuhan lahan hunian yang menutupi atau 

menghalangi laju aliran air, dengan demikian diperlukan perluasan saluran 

yang membutuhkan pembebasan lahan dibeberapa lokasi. 

2. Persampahan 

Sebagian besar sampah yang dihasilkan penduduk Kota Depok merupakan 

sampah organik yang mudah membusuk dan berasal dari produk domestik (63%), 
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sedangkan sisanya berasal dari pasar (19%), komersial dan jalan (14%), industri 

dan rumah sakit (4%). Untuk infrastruktur penanganan sampah di Kota Depok, 

dikelola di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) melalui unit pengelolaan 

sampah (UPS) skala kawasan dan pemilahan sampah organik dan anorganik.  

Sampah organik diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik diproses 

menjadi produk daur ulang. Konsep penanganan sampah ini merupakan konsep 

pengelolaan sampah terpadu yang menggabungkan konsep ramah lingkungan 

dengan penanganan skala kawasan. Upaya ini sangat penting untuk mengurangi 

beban yang diterima oleh TPA Cipayung. 

3. Ruang Terbuka Hijau 

Rencana pengembangan RTH Kota Depok untuk ruang terbuka hijau adalah 

6.771,99 Ha (33,81%) dari eksisting 3.271,26 Ha (16,33%). Walikota Depok 

memiliki 5 (lima) misi pembangunan di Kota Depok, salah satunya misi IV 

(keempat) yaitu Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, 

berwawasan lingkungan dan ramah keluarga, dimana tujuan keempat misi tersebut 

adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan salah satu sasarannya 

adalah tersedianya ruang terbuka hijau yang nyaman dan ramah keluarga.  

Terdapat 10 (sepuluh) janji Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang telah 

disampaikan secara publik. Kesepuluh janji tersebut merepresentasikan keinginan 

Walikota dan Wakil Walikota untuk mencapai Depok unggul, nyaman, dan 

religious, salah satunya adalah pembangunan taman terpadu di setiap kelurahan. 

Indikator kinerja keberhasilan program tersebut yaitu tebangunnya jumlah taman 

di 63 Kelurahan yang ada di Kota Depok dengan target 15 lokasi di tahun 2016, 5 

lokasi di tahun 2017, 16 lokasi di tahun 2018, 11 lokasi di tahun 2019, dan 9 

lokasi di tahun 2020. 

4. Kemacetan 

Penyelenggaraan pelayanan perhubungan kota merupakan aspek strategis yang 

berdampak lintas sektoral. Kota Depok memiliki luas 200,29 Km2 dengan tata 

guna lahan didominasi oleh kegiatan permukiman serta perdagangan dan jasa. 

Fenomena urban sprawl (pengembangan wilayah menyebar) sebagai akibat 

kurangnya pengendalian terhadap pengembangan wilayah yang tidak diikuti 

dengan peningkatan dan penambangan jaringan jalan baru. Jalan raya Sawangan 
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yang memiliki lebar jalan +8 Meter dibebani dengan rata-rata 2.000 kendaraan 

pada jam sibuknya, dengan pengembangan wilayah sebelah barat Kota Depok 

yang tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas jalan akan terus membebani jalan 

raya Sawangan yang menyebabkan kemacetan tidak terkendali.  

 

C. ANALISIS STATE, PRESSURE DAN RESPONSE ISU 

LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 

1. Tata Guna Lahan 

Pressure 

Tekanan terhadap tata guna lahan disebabkan karena pertambahan jumlah 

penduduk di Kota Depok yang mengakibatkan perkembangan kawasan 

permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa. Pesatnya perkembangan Kota 

Depok memunculkan kompetisi dalam mendapatkan ruang kota. Berkembangnya 

permukiman di Kota Depok membawa dampak yang cukup besar terhadap 

beralihnya fungsi lahan, terutama lahan pertanian ke permukiman sehingga perlu 

adanya pembatasan dalam pemberian ijin untuk pengembangan perumahan 

terutama pada lahan-lahan yang berfungsi sebagai sawah irigasi, selain itu juga 

pengembangan perumahan di Kota Depok harus sudah mengarah ke 

pembangunan perumahan secara vertikal terutama untuk kawasan-kawasan yang 

sudah padat penduduknya.  

 State 

Penggunaan lahan di Kota Depok cenderung mengalami perubahan luas setiap 

tahunnya. Luas tiap penggunaan lahan di Kota Depok pada tahun 2009 dan tahun 

2014 disajikan pada Tabel 3.1. Penggunaan lahan yang mengalami peningkatan 

luas terbesar adalah kelompok penggunaan Area Terbuka, fasilitas olahraga, 

fasilitas sosial, fasilitas peribadatan, fasilitas kesehatan dan fasilitas pariwisata. 

Sementara itu penggunaan lahan yang mengalami penurunan luas mengarah ke 

penggunaan lahan non terbangun, seperti perairan, pertanian dan peternakan, 

perkantoran dan perekonomian dan fasilitas pertahanan dan keamanan. 
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Response 

Pemerintah Kota Depok melakukan beberapa strategi dan arah kebijakan untuk 

mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan 

efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu: 

Misi IV Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan 

Lingkungan, dan Ramah Keluarga 

Tujuan 1 Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi 

Sasaran Meningkatknya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 

transportasi 

Strategi 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana transportasi 

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 

pendukung infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan 

3. Mengembangkan sistem angkutan massal yang didukung oleh 

angkutan umum yang handal 

4. Meningkatkan kualitas layanan transportasi umum  

Arah 

Kebijakan 

1. Pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan akses 

masyarakat terutama jalur Depok Outer Ring Road, dan jalan 

yang mendukung pengembangan kawasan ekonomi dan wisata 

serta optimalisasi pemanfaatan TIK 

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 

pendukung infrastruktur transportasi 

3. Pengembangan keterpaduan layanan antar dan intra moda yang 

berbasis Transit Oriented Development (TOD) 

4. Pembangunan simpul-simpul transportasi 

5. Peningkatan kualitas layanan transportasi umum 

Tujuan 2 Mewujudkan ruang kota yang nyaman dan ramah keluarga 

Sasaran 1. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata 

ruang kota 

2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana  Perumahan dan 

Permukiman 

Strategi 1. Meningkatkan proses perencanaan dan pengendalian 

pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang kota yang 
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efisien, Konsisten, dan  berkelanjutan 

2. Penyediaan infrastruktur permukiman yang berkualitas 

3. Meningkatkan  jumlah rumah layak huni untuk masyarakat 

berpenghasilan rendah (MBR) 

Arah 

Kebijakan 

1. Penyusunan instrumen perencanaan, pengawasan dan 

pengendalian pemanfaatan ruang yang mengacu pada Rencana 

Tata Ruang Kota 

2. Penyediaan infrastruktur permukiman dan ruang publik yang 

ramah keluarga 

3. Peningkatkan  kuantitas dan kualitas rumah layak huni untuk 

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 

Misi IV Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan 

Lingkungan, dan Ramah Keluarga 

Tujuan 4 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 

Sasaran Tersedianya  ruang  terbuka  hijau yang  nyaman  dan  ramah  

keluarga 

Strategi Meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau 

Arah 

Kebijakan 

Penyediaan lahan RTH melalui  pengendalian pemanfaatan ruang, 

pengadaan lahan dan kerjasama dengan pihak ketiga 

2. Kualitas Air 

Pressure 

Tekanan kualitas air dipengaruhi oleh perubahan iklim dan peningkatan curah 

hujan, alih fungsi lahan, Kondisi saluran drainase yang kurang maksimal, dan 

kondisi sumberdaya air Kota Depok. Perubahan iklim telah dan akan 

menyebabkan bahaya langsung berupa perubahan pola curah hujan, kenaikan suhu, 

kenaikan muka air, dan kejadian iklim ekstrim. Berbagai proses yang memicu 

perubahan iklim global dan perubahan iklim yang dicirikan oleh pemanasan 

global dengan dampak langsung terhadap daur hidrologi, sehingga perubahan 

iklim diyakini memberi dampak secara nyata terhadap sumberdaya air. 

sekitarnya.  
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State 

Di Kota Depok terdapat dua sumber daya air yaitu sungai dan situ. Secara umum 

sungai-sungai di Kota Depok termasuk kedalam dua Satuan Wilayah Sungai 

(SWS) Besar, yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane. Kota Depok memanfaatkan 

potensi kedua sungai ini sebagai sumber air baku bagi Perusahaan Daerah Air 

Minum.  Terdapat 6 sungai besar yang melintasi wilayah kota Depok yang 

merupakan bagian dari SWS Ciliwung, antara lain Sungai Ciliwung, Sungai 

Angke, Sungai Cipinang, Sungai Sugutamu, Sungai Pesanggrahan, dan Sungai 

Krukut serta beberapa sungai kecil yang merupakan anak sungai dan saluran 

irigasi. 

Response 

Pemerintah Kota Depok melakukan beberapa strategi dan arah kebijakan untuk 

mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan 

efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu: 

Misi IV Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan 

Lingkungan, dan Ramah Keluarga 

Tujuan 3 Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur keairan 

Sasaran Meningkatnya jaringan pengendalian banjir dan keberlanjutan 

ketersediaan air 

Strategi 1. Meningkatkan layanan penyediaan air bersih 

2. Meningkatkan  ketersediaan air untuk bahan baku 

3. Meningkatkan pengendalian banjir 

Arah 

Kebijakan 

1. Meningkatkan layanan penyediaan air bersih  

2. Peningkatan  kualitas layanan jaringan irigasi 

3. Pengembangan sistem drainase mikro dan makro yang terpadu 

4.  Penanganan banjir melalui pemanfaatan jaringan pengendali 

banjir alami dan pengendalian run-off 

Misi IV Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan 

Lingkungan, dan Ramah Keluarga 

Tujuan 4 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan air limbah  

2. Terkendalinya tingkat pencemaran lingkungan hidup 
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Strategi 1. Meningkatkan layanan pengelolaan air limbah 

2. Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui penerapan 

berbagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan 

3. Menjaga kelestarian dan fungsi lingkungan hidup 

Arah 

Kebijakan 

Meningkatkan layanan pengelolaan air limbah 

 1. Peningkatan cakupan  layanan dan sarana prasarana  air limbah 

domestik  

2. Mendorong peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui 

pembinaan dan penerapan berbagai instrumen pengendalian 

3. dan fungsi lingkungan hidup  

4. Meningkatkan upaya rehabilitasi sumber daya alam agar tetap 

lestari dan berfungsi dengan baik 

3. Kualitas Udara 

Pressure 

Kualitas udara berarti keadaan udara yang memiliki kandungan tertentu berkaitan 

dengan kesehatan manusia.  Tekanan terhadap kualitas udara di Kota Depok 

adalah Perubahan iklim dan peningkatan curah hujan, pertambahan jumlah 

penduduk, alih fungsi lahan, berkembangnya kegiatan industri, peningkatan 

volume sampah, kemacetan, pertambahan jumlah kendaraan, dan berkurangnya 

RTH.  

State 

DLHK melakukan beberapa pengukuran untuk memantau kualitas udara ambien 

di 13 lokasi di Kota Depok dengan  hasil sebagai berikut:  

1. Hampir semua kualitas udara yang dipantau dilokasi kegiatan masih 

memenuhi kriteria baku mutu berdasarkan PP 41/1999. Hanya ada 2 (dua) 

lokasi saja yang nilai TSP/ debunya melebihi baku mutu yaitu di Kecamatan 

Cilodong dan Kecamatan Tapos.  

2. Semua lokasi titik pantau memiliki nilai  baku   mutu   untuk   kriteria   KEP- 

48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan.  
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Response 

Pemerintah Kota Depok melakukan beberapa strategi dan arah kebijakan untuk 

mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan 

efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu: 

Misi IV Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan 

Lingkungan, dan Ramah Keluarga 

Tujuan 1 Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi   

Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 

transportasi 

Strategi 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana transportasi 

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 

pendukung infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan  

3. Mengembangkan sistem angkutan massal yang didukung oleh 

angkutan umum yang handal  

4. Meningkatkan kualitas layanan transportasi umum 

Arah 

Kebijakan 

1. Pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan akses 

masyarakat terutama jalur Depok Outer Ring Road, dan jalan 

yang mendukung pengembangan kawasan ekonomi dan wisata 

serta optimalisasi pemanfaatan TIK 

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 

pendukung infrastruktur transportasi 

3. Pengembangan keterpaduan layanan antar dan intra moda yang 

berbasis Transit Oriented Development (TOD) 

4. Pembangunan simpul-simpul transportasi 

Peningkatan kualitas layanan transportasi umum 

4. Resiko Bencana 

Pressure 

Tekanan terhadap resiko bencana dikota Depok adalah penggunaan lahan yang 

tidak sesuai dengan peruntukan, semakin sedikitnya resapan air dan ruang terbuka 

hijau, serta meningkatnya timmbulan swampah dan kondisi TPA yang sudah over 

capacity. Selain itu, peningkatan luas bangunan tertutup dan kondisi drainase yang 

tidak baik sangat berpengaruh sekali terhadap resiko bencana yang ada di Kota 
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Depok. Bencana yangdiperkirakan rawan di Kota Depok ini adalah banjir dan 

longsor. Pembangunan bangunan fisik di sepanjang sempadan sungai dan situ 

juga memicu timbulnya resiko bencana. 

State 

Pemerintah Kota Depok mengalami kesulitan dalam mengurangi titik banjir. 

Hampir setiap tahun jumlah titik banjir mengalami perubahan baik itu penurunan 

ataupun penambahan jumlah titik. Penambahan titik banjir dikarenakan semakin 

berkurangnya jumlah resapan air. Pada tahun 2012, pemerintah telah berhasil 

mengurangi titik banjir dari 54 titik menjadi 33 titik. Namun tahun 2013 titik 

banjir kembali meningkat menjadi 44 titik. Beberapa titik banjir yaitu Perumahan 

Mutiara Depok, Perumahan Bukit Cengkeh I dan II, Perumahan Taman Duta, Kali 

Angke, dua titik di Curug, Kali Jantung, Palsi Gunung Selatan, Sawangan Baru, 

Bojong Pondok Terong (Kelurahan Cipayung), dan Citayam. Kemudian pada 

tahun 2016 meningkat lagi menjadi 53 titik yang tersebar di 11 Kecamatan. 

Namun, Pemerintah Kota Depok tetap berupaya untuk melakukan upaya 

pencegahan dan penanggulangan banjir. Hal ini terbukti dengan menurunnya 

jumlah titik banjir di tahun 2017 menjadi 50 titik dengan penyebaran di hampir 

semua kecamatan.  Banjir datang disebabkan saluran air yang ada tidak kecil, 

sehingga mampu menampung debit air yang cukup banyak.  

Response 

Pemerintah Kota Depok melakukan beberapa strategi dan arah kebijakan untuk 

mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan 

efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu: 

Misi IV Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan 

Lingkungan, dan Ramah Keluarga 

Tujuan 3 Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur keairan 

Sasaran Meningkatnya jaringan pengendalian banjir dan keberlanjutan 

ketersediaan air 

Strategi 1. Meningkatkan layanan penyediaan air bersih 

2. Meningkatkan  ketersediaan air untuk bahan baku 

3. Meningkatkan pengendalian banjir 

Arah 1. Meningkatkan layanan penyediaan air bersih  
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Kebijakan 2. Peningkatan  kualitas layanan jaringan irigasi 

3. Pengembangan sistem drainase mikro dan makro yang terpadu 

4.  Penanganan banjir melalui pemanfaatan jaringan pengendali 

banjir alami dan pengendalian run-off 

Tujuan 2 Mewujudkan ruang kota yang nyaman dan ramah keluarga 

Sasaran 1. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata 

ruang kota 

2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana  Perumahan dan 

Permukiman 

Strategi 4. Meningkatkan proses perencanaan dan pengendalian 

pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang kota yang 

efisien, Konsisten, dan  berkelanjutan 

5. Penyediaan infrastruktur permukiman yang berkualitas 

6. Meningkatkan  jumlah rumah layak huni untuk masyarakat 

berpenghasilan rendah (MBR) 

Arah 

Kebijakan 

1. Penyusunan instrumen perencanaan, pengawasan dan 

pengendalian pemanfaatan ruang yang mengacu pada Rencana 

Tata Ruang Kota 

2. Penyediaan infrastruktur permukiman dan ruang publik yang 

ramah keluarga 

3. Peningkatkan  kuantitas dan kualitas rumah layak huni untuk 

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 

Misi IV Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan 

Lingkungan, dan Ramah Keluarga 

Tujuan 4 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 

Sasaran Tersedianya  ruang  terbuka  hijau yang  nyaman  dan  ramah  

keluarga 

Strategi Meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau 

Arah 

Kebijakan 

Penyediaan lahan RTH melalui  pengendalian pemanfaatan ruang, 

pengadaan lahan dan kerjasama dengan pihak ketiga 
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5. Perkotaan 

Pressure 

Tekanan untuk permasalahan perkotaan sangat banyak diantaranya adalah 

pertambahan jumlah penduduk yang semakin pesat, kemacetan, pembangunan 

perkotaan yang akan mengurangi ruang terbuka hijau, penegakan peraturan, 

peningkatan volume sampah, tingkat kriminalitas, akses air bersih serta 

berkembangnya kegiatan perdagangan dan jasa. Setiap perkotaan mewajibkan 

adanya pembangunan, namun apabila pembangunan itu tidak memperhatikan 

lingkungan maka akan menjadi boom waktu untuk kerusakan daerah tersebut. 

State 

Secara makro konsep wilayah pengembangan Kota Depok memiliki ciri yaitu:  

1. Wilayah Barat :  Fungsi   jasa   perdagangan/agribisnis   dan   pergudangan,   

wisata, pemukiman kepadatan rendah sampai sedang. 

2. Wilayah Tengah : Fungsi   perdagangan   dan   jasa   perkantoran,   pergudangan, 

pendidikan, wisata dan pemukiman kepadatan sedang sampai tinggi. 

3. Wilayah Timur  :  Fungsi   pemukiman   kepadatan   rendah,   sedang   dan 

tinggi,  perdagangan  dan  jasa  pergudangan,  perkantoran,  wisata  dan  

industri yang ramah lingkungan. 

Sejalan  dengan  perkembangan  jumlah  penduduk  yang  sangat  pesat  di  Kota 

Depok, berdasarkan data area terbangun dan area ruang terbuka hijau (RTH) di 

kota tersebut sampai dengan akhir tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa kawasan 

perumahan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat pula di seluruh kawasan 

kecamatan di Kota Depok. Pertumbuhan kawasan perumahan tersebut tidak lepas 

dari peran serta pihak swasta dalam pembangunannya, karena pengembang 

merasakan kebutuhan tempat tinggal di Kota Depok sebagai peluang bisnis.    

Response 

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Depok disusunlah misi yaitu rumusan 

umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.  

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin 

dicapai dalam pembangunan Kota Depok 2016–2021 yaitu sebagai berikut :  

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.  

2. Mengembangkan sumber daya manusia yang  kreatif dan berdaya saing. 
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3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.  

4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan 

lingkungan dan ramah keluarga.  

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama 

dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran 

hidup berbangsa dan bernegara.  

 

D. INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN 

HIDUP 

Sehubungan dengan upaya pengelolaan lingkungan di Kota Depok, beberapa. 

Kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok sebagai upaya 

pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain sebagai berikut: 

1. Penyusunan Indikasi Program Strategis Sistem Drainase Kota Depok 

2. Penataan, Revitalisasi, dan Pengelolaan Sumber Daya Air 

3. Program Bank Sampah 

4. Pengolahan Sampah Organik di Unit Pengolah Sampah (UPS) dengan 

Pengomposan Pengolahan Sampah Organik dengan Metode Belatung Balck 

Soldier Fly (BSF)/ Maggot 

5. Pengelolaan TPA Cipayung 

6. Program partisipasi masyarakat melalui perlombaan yang bertemakan 

lingkungan 

7. Sosialisasi Pemilahan Sampah dari Sumbernya 

8. Penetapan Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok 

9. Pembuatan Taman Arboretum 

10. Pembuatan Taman RW dan Taman Kelurahan 

11. Penanaman Pohon 

12. Sistem Satu Arah (SSA) 

13. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) 

14. Program Pendukung Kelestarian Lingkungan 

15. Penegakan Hukum 

16. Kelembagaan 

17. Penghargaan Lingkungan. 
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E. PENUTUP 

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh 

masingmasing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan 

menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya 

yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir 

untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan 

sesuai dengan dengan visi yang dimiliki Kota Depok ‘Menuju Kota Depok Yang 

Unggul, Nyaman, dan Religius’. 

 

Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kota Depok dalam bidang lingkungan 

hidup adalah meningkatkan pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup, 

kebijakan tersebut didukung dengan strategi: 

1. Meningkatkan  kualitas  lingkungan  guna  mencegah  terjadinya  musibah  

banjir, longsor dan pencemaran, melalui pengendalian dan pengawasan 

lingkungan, penataan drainase, dan konservasi daerah resapan air. 

2. Mendorong   terwujudnya   efisiensi   pengelolaan   sampah   melalui   

perbaikan manajemen pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir 

(TPA), dalam hal ini TPA Cipayung, dan peningkatan pengelolaan sampah 

pada sumber sampah. 

3. Memperbanyak dan membangun taman RW serta taman Kelurahan untuk 

memenuhi kebutuhan RTH. 

4. Membuat kebijakan manajemen lalu lintas untuk mengurangi kemacetan di 

titik-titik rawan macet. 

 


