
 

 

 

BUKU I 

RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

 

DOKUMEN INFORMASI KINERJA 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

DAERAH (DIKPLHD) KOTA DEPOK 

 

 

 

 

 

 

 

 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  

KOTA DEPOK 

TAHUN 2020 



1 

 

BAB I PENDAHULUAN 

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. 

Kota Depok berada pada koordinat 6° 19’ 00’’ – 6° 28’ 00’’ Lintang Selatan dan 

106° 43’ 00” – 106° 55’ 30” Bujur Timur.  Bentang alam Kota Depok dari Selatan 

ke Utara merupakan daerah dataran rendah perbukitam bergelombang lemah, 

dengan elevasi antara +50 sampai dengan +140 meter dari permukaan laut dan 

kemiringan lerengnya kurang dari 15%. Depok sebagai wilayah termuda di 

Provinsi Jawa Barat, mempunyai luas wilayah sekitar 20.029 ha (200,29 km2) atau 

0,58% dari luas provinsi Jawa Barat. Depok terdiri dari 11 Kecamatan dan 63 

Kelurahan. 

Penduduk Kota Depok adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Kota 

Depok selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 

bulan tetapi bertujuan menetap. Populasi Penduduk Kota Depok berdasarkan 

proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 2.406.826 jiwa. Dibandingkan dengan 

jumlah tahun sebelumnya yaitu 2.330.333 jiwa, terjadi peningkatan jumlah 

penduduk dengan kepadatan penduduk tahun 2019 sebesar 12,017. Rasio Jenis 

kelaminnya 101,25. Kepadatan Penduduk di 11 (sebelas) kecamatan bervariasi 

dengan kepadatan tertinggi terletak di kecamatan Sukmajaya yaitu sebesar 18.536 

jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Sawangan sebesar 6.532 jiwa/km2. 



                                                                   

      

 

Proses penentuan isu strategis dalam DIKPLHD ini dilakukan dengan 

menginventarisasi isu-isu yang disampaikan oleh tim penyusun melalui rapat 

pelingkupan isu strategis. Dari daftar isu panjang kemudian ditetapkan empat 

(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 3 (tiga) isu yang ditetapkan yaitu 1) 

Kemacetan, 2) Persampahan, dan 3) Ruang Terbuka Hijau. Keterkaitan antar isu 

strategis dimaksudkan dapat mendorong penguatan dan penerapan prioritas dalam 

perencanaan pembangunan daerah berdasarkan fakta-fakta.  

Adapun tujuan dari kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah ini adalah agar : 

1) Menyediakan data, informasi dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek dan 

daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup. 

2) Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari 

sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik. 

3) Menyediakan sumber informasi utama bagi Rencana Pembangunan Tahunan 

Daerah (Repetada), Program Pembangunan Daerah (Propeda), dan 

kepentingan penanaman modal (Investor). 

4) Menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana untuk melakukan 

pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan (Good 

Environmental Governance) dan sebagai landasan publik untuk berperan 

dalam menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan bersama-sama 

dengan Pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

BAB II ANALISIS DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT  DAN RESPONSE 
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BAB III  ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 

A. Pembentukan Tim Penyusun DIKPLHD Kota Depok 

Surat Keputusan Walikota Depok Nomor : 821.27/145/Kpts/DLHK/Huk/2020 

tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Daerah Kota Depok tanggal 23 Maret 2020. 

B. Penjaringan Isu Lingkungan Hidup 

Penjaringan isu lingkungan hidup dilakukan bersama para pemangku 

kepentingan yang melibatkan Kelurahan dan Kecamatan serta OPD yang ada 

di Kota Depok. Penjaringan isu ini memperhatikan isu-isu lingkungan hidup 

melalui FGD.  

C. Pemusatan Isu Lingkungan Hidup, melalui FGD 

D. Penetapan Isu Prioritas Lingkungan Hidup 

1) Kemacetan 

Titik Kemacetan yang terdapat di Kota Depok berada pada Persimpangan 

dengan Tingkat Pelayanan E dengan batas Lingkup V/C Antara 0,85 – 

1,00. Hal itu menandakan bahwa volume lalu lintas mendekati/ berada 

pada kapasitas arus tidak stabil, terkadang berhenti. Untuk lebih jelasnya 

Kondisi Kemacetan. Ruas jalan Kota Depok dengan tingkat Pelayanan E 

antara lain di ruas jalan Margonda Raya segmen III, Pitara Raya, Tanah 

Baru, Merawan, Siliwangi, Raya Bogor III. 

2) Persampahan 

Pertambahan penduduk yang demikian pesat di Kota Depok telah 

mengakibatkan meningkatnya jumlah timbulan sampah serta keterbatasan 

ketersediaan lahan TPA.  

3) Ruang Terbuka Hijau 

Jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, 

sementara luasan lahan tidak bertambah menyebabkan tekanan penduduk 

yang berdampak pada alih fungsi lahan (pengurangan lahan terbuka hijau) 

dan kebutuhan akan rumah. Permukiman di Kota Depok bertambah 

dengan pesatnya dan diikuti oleh perkembangan penggunaan lahan untuk 

sektor jalan, perkantoran, perdagangan dan jasa. Hal ini menyebabkan 

terjadinya alih fungsi RTH sehingga keberadaannya berkurang.  



                                                                   

      

 

BAB IV DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

A. Kelembagaan 

Pemerintah kota Depok telah meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam hal 

ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan sebagai OPD yang 

bertugas melakukan pengelolaan lingkungan hidup, melalui APBD, 

peningkatan kapasitas SDM, pengembangan jejaring kerja, peningkatan 

transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Belanja langsung Pemerintah 

kota Depok tahun 2019 adalah sebesar Rp 2.346.915.846.218,00. Belanja 

langsung DLHK Kota Depok tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 188.627.745.400,- 

yang berarti sebesar 8,6% dari total belanja langsung seluruh OPD di kota 

Depok. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemkot Depok 

sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu : 

1) Perda Kota Depok No. 03 Tahun 2013 tentang Pedoman Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

2) Perda Kota Depok NO. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah 

3) Perda Kota Depok No. 1 Tahun 2015 tentang RTRW Kota Depok Tahun 

2012-2023 

4) Perda Kota Depok No 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

5) Perda Kota Depok No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Hijau 

6) Perda Kota Depok No. 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah 

Domestik. 

7) Perwal Kota Depok No. 28 tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan 

Pemantauan Lingkungan Hidup Serta Pengesahannya dan Izin Lingkungan. 

8) Perwal Kota Depok No. 5 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Sampah 

Melalui Pengurangan Penggunaan Kantung Belanja Plastik Dan Wadah / 

Kemasan Makanan Dan Minuman 

9) Perwal Kota Depok No. 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan 

Perizinan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun 



                                                                   

      

 

10) Perwal Kota Depok No.46 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

11) Perwal Kota Depok no 123 Tahun 2016 tentang Tata Laksana Persyaratan 

Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

12) Perwal Kota Depok No. 12 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Penggunaan 

Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko 

Modern dan Pasar Tradisional 

B. Inovasi Yang Dilakukan Pemerintah 

1) Sistem Satu Arah (SSA) 

Pemerintah Kota Depok telah menerapkan uji coba Sistem Satu Arah 

(SSA) di Jalan Nusantara dan Jalan Dewi Sartika.  

2) Managemen Rekayasa Lalu lintas 

MRLL yang diterapkan dalam mengurai kemacetan dengan menutup 

sejumlah jalur putar balik arah (U-Turn). Diantaranya U-Turn depan 

Stadela, U-Turn depan SPBU Jalan Raya Kartini sebelah utara, serta U-

Turn depan Gang Texas. 

3) Car Free Day (CFD), CFD di Jalan Boulevard Grand Depok City 

menjadi alternatif warga Depok untuk olahraga pagi. 

4) APIL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) 

APIL akan terkoneksi dengan sistem Area Traffic Control System 

(ATCS) yang memantau arus lalu lintas. Jadi ketika terpantau dalam 

ATCS (yang terhubung dengan APIL) ada antrian panjang, maka akan 

segera diupayakan mengubah waktu traffic light itu, misalkan hijaunya 

ditambah atau dikurangi itu bisa dilakukan lewat sistem, ada sekitar 13 

APIL dan CCTV yang terpasang di seluruh Simpangan Depok, seperti 

Pal, Simpang Depok, Al Huda, Tugu Jam, Juanda Margonda, Juanda tol, 

Cijago, Beji, GDC, Kodim, Sengon, dan Bojong Sari. 

5) Depok Kota Sehat atau Smart Healthy City 

Program ini mempunyai rincian yaitu Regulasi dan Kelembagaan 

Kesehatan; Cakupan Jaminan Kesehatan; Kualitas dan Kuantitas Layanan 

Kesehatan 24 Jam; Program Kota Sehat; Pengembangan Sistem 

Manajemen Kesehatan Daerah Berbasis TI. 



                                                                   

      

 

6) Depok Kota Bersih atau Zero Waste City 

Prinsip pengelolaan sampah Kota Depok didasarkan pada 4 hal, yaitu: 

 Perencanaan. Perlu diperhatikan apa yang akan terjadi di masa 

mendatang terutama dalam kaitannya dengan perilaku masyarakat dan 

jumlah timbulan sampah serta komposisinya. Karena itu dalam 

perencanaan perlu digunakan perspektif jangka panjang. Selain itu 

Kota Depok perlu mandiri dalam mengelola sektor persampahan dan 

memperhatikan kepentingan para pihak dalam membuat perencanaan 

sektor persampahan; 

 Efisiensi. Kota Depok merupakan kota yang padat dengan migrasi 

masuk yang tinggi, ketersediaan lahan menjadi semakin terbatas. 

Karena itu pengelolaan sampah kota juga perlu memikirkan 

keterbatasan lahan ini. Selain itu, pilihan teknologi dan manajemen 

pengelolaan yang dibangun perlu dicari model yang menghasilkan 

biaya yang minimum, mengingat APBD Kota Depok yang terbatas. 

 Perubahan budaya dengan edukasi. Dalam pengelolaan sampah 3R, 

budaya yang harus diubah adalah bagaimana masyarakat mengurangi 

dan memilah sampah dari sumbernya.  

 Industrialisasi. Pengelolaan sampah kota melalui mekanisme 3R yang 

efektif perlu didukung oleh industri terkait untuk memastikan 

optimalisasi pemanfaatan sampah. Untuk itu diperlukan riset yang 

mendalam untuk mengembangkan teknologi tepat guna yang cocok 

dengan karakteristik sampah Kota Depok. Selain itu, pusat training 

juga perlu didirikan untuk mensosialisasikan pengelolaan sampah 3R 

baik ke masyarakat Depok maupun kota-kota lain di Indonesia.  

7) Pengelolaan sampah di Kota Depok dari sumbernya. Sampah 

dipilah menjadi 3, yaitu organik, anorganik dan residu. Sampah organik 

disalurkan ke UPS untuk kemudian diproses menjadi kompos 

berkualitas tinggi. Sampah anorganik disalurkan melalui beberapa jalur 

yaitu : Bank Sampah, Drop off system dan pemulung. Seluruh sampah 

anorganik yang dikumpulkan ini kemudian akan dimanfaatkan kembali 

oleh industri recycle. Sampah nonrecyclable atau sampah residu terdiri 



                                                                   

      

 

atas beberapa jenis. Limbah minyak goreng, sampah 

B3 dan sampah elektronik (e-waste) akan disalurkan ke bank sampah 

atau drop off point untuk disalurkan ke tempat pengolahan khusus. 

Untuk residu lainnya disalurkan ke TPA untuk kemudian diolah 

menjadi energi (waste to energy) dan/atau produk lainnya. Pada tahun 

2021, ditargetkan Kota Depok dapat mengelola sampah terpilah dengan 

cakupan layanan 50% dari total area Kota Depok. Untuk mencapai 

target tersebut, disusunlah program Depok Kota Bersih sebagai berikut: 

 Pembangunan Infrastruktur Persampahan Kota; 

 Edukasi dan Kemitraan dengan Masyarakat & Sektor Bisnis; 

 Manajemen Pengelolaan Sampah Modern; 

 Pusat Riset dan Training 

8) Depok Kota Ramah Keluarga atau Family Friendly City 

Depok telah menerima penghargaan Kota Layak Anak Peringkat Madya. 

Kota Depok telah menetapkan program unggulan Depok Kota Ramah 

Keluarga atau Family Friendly City sebagai salah satu program unggulan, 

yang akan ditempuh melalui pelaksanaan tiga aspek utama yaitu 

Peningkatan Ketahanan Keluarga, Peningkatan Pembangunan Kota Layak 

Anak, dan Peningkatan Kualitas Lingkungan. 

9) Pembangunan IPAL Komunal  dan IPAL Domestik/USK 

Pada tahun 2018, realisasi jumlah pembangunan IPAL komunal sebanyak 

32 unit. Pada tahun 2019, target pembangunan IPAL komunal sebanyak 26 

unit sementara realisasinya 49 unit (188,46%). Dari tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2019, sudah terbangun 51 IPAL komunal yang tersebar di 9 

(sembilan) kecamatan di Kota Depok. Terdapat dua kecamatan yang tidak 

dilakukan pembangunan IPAL komunal yaitu di Kecamatan Limo dan 

Kecamatan Sukmajaya. Pada Tahun 2019 telah dibangun IPAL komunal 

sebanyak 11 unit.  

Selain IPAL komunal Pemkot Depok melakukan kegiatan pembuatan dan 

pemeliharaan IPAL domestik dam USK. Hingga Tahun 2019 IPAL 

domestik/USK telah dibangun berjumlah 12 IPAL dengan lokasi 

sebagai berikut diantaranya TPS Jalan Jawa, TPS Cisalak pasar, 



                                                                   

      

 

TPS Villa Pertiwi, TPS Jalan merdeka, TPS Kampung Lio, TPS USK 

Pabrik Tempe Situ Pladen, Situ Bahar, Situ Citayam, TPS Beji Timur, 

TPS Mawar, TPS Teratai, TPS Puri Depok Mas.  

10) Pembangunan Septictank 

Setiap tahun Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Perumahan dan 

Permukiman membangun septictank yang tersebar di Kecamatan-

Kecamatan se Kota Depok Kecuali Kecamatan Limo dan Kecamatan 

Sukmajaya. Dari mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 telah 

membangun  Hingga tahun 2019 terbangun sebanyak 2.340 septictank 

dengan rincian tahun 2017 sebanyak 792 unit, tahun 2018 sebanyak 434 

unit, dan tahun 2019 sebanyak 1.114 unit. 

11) IPLT (Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja) Kota Depok  

IPLT ini telah beroperasi sejak tahun 1999 dan pembangunan 

kelembagaan IPLT di tahun 2017. UPT IPLT mempunyai armada berupa 

truck tinja sebanyak 12 unit dan motor tinja sebanyak 1 unit.  Kapasitas 

total kolam mencapai 280 m3. Biaya retribusi cukup murah mulai dari Rp 

30.000,-/ m3 hingga 170.000/ m3. 

12) Program Bank Sampah 

Kegiatan bank sampah di Depok dimulai sejak 2008, dan meningkat pesat 

mulai akhir 2012. Jumlah Bank Sampah yang ada di Kota Depok hingga 

tahun 2019 adalah sebanyak 315 unit dimana Kecamatan Cimanggis 

mempunyai Bank Sampah terbanyak yaitu 73 bank sampah. Bank sampah 

induk di Kota Depok ada 2 (dua) yaitu Bank Sampah Rumah Harum 

(Kecamatan Cilodong) dan Bank Sampah Depok Hijau (Kecamatan Beji). 

13) Pengolahan Sampah Organik di Unit Pengolah Sampah (UPS) dengan  

Pengomposan. 

Tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok sudah 

memiliki 32 UPS yang tersebar diseluruh Kecamatan di Kota Depok. 

Rangkaian pengolahan sampah ini diawali dengan pengumpulan sampah 

dari tiap rumah. Di UPS, sampah mengalami proses pemilahan di 

conveyor table, dimana sampah plastik dan sampah non-organik lainnya 

seperti besi, kaca, dipisahkan dan diikat jadi satu untuk dijual kembali 



                                                                   

      

 

sebagai bahan daur ulang, sampah organik yang tersisa terus dibawa ke 

mesin pencacah dan dilanjutkan dengan pengomposan. Pengomposan 

dilakukan secara konvensional namun ditambahkan bakteri untuk 

mempercepat proses pengomposan. Pengomposan yang biasanya harus 

memakan waktu 3 minggu, dapat dipercepat menjadi 2 minggu saja. 

14) Program Bank Sampah 

Kegiatan bank sampah di Depok dimulai sejak 2008, dan meningkat pesat 

mulai akhir 2012. Jumlah Bank Sampah yang ada di Kota Depok hingga 

tahun 2019 adalah sebanyak 315 unit dimana Kecamatan Cimanggis 

mempunyai Bank Sampah terbanyak yaitu 73 bank sampah. Bank sampah 

induk di Kota Depok ada 2 (dua) yaitu Bank Sampah Rumah Harum 

(Kecamatan Cilodong) dan Bank Sampah Depok Hijau (Kecamatan Beji). 

15) Pengolahan Sampah Organik dengan Metode Belatung Balck Soldier 

Fly (BSF)/ Maggot pada UPS 

Beberapa pemanfaatan Larva Black soldier fly (maggot) yaitu : 

a) Larva ini dapat mengurai sampah organik (umumnya sampah yang 

kaya akan nitrogen, contoh sampah makanan) secara cepat. Mereka 

memakan sampah tersebut dan mengurainya menjadi semacam 

kompos. 

b) BSF tidak dianggap sebagai pembawa penyakit (patogen) selayaknya 

lalat buah atau lalat rumah umumnya karena BSF tidak tertarik ke 

tempat manusia/ tidak hinggap di makanan manusia. 

c) Larva BSF dapat dimanfaatkan sebagai pakan organik berprotein 

tinggi untuk hewan budidaya seperti unggas (ayam, itik, bebek, dll), 

akuakultur (lele, mujair, dll), dan hewan hias lain (gecko, katak, dll). 

d) Proses pemanenan yang mudah karena sudah terprogram secara alami 

dalam diri larva BSF untuk self-harvesting mechanism. Larva yang 

sudah tumbuh (sebelum menjadi pupa) akan mendaki untuk mencari 

tempat yang kering untuk perkembangan pupa menjadi dewasa. 

e) Fase hidup dari BSF lebih dominan pada fase larva yaitu selama 3 

minggu dimana pada fase tersebut larva dapat mereduksi sampah 

organik dibanding fase lalat (sekitar 7 hari) untuk pemanfaatan 



                                                                   

      

 

mengolah sampah organik. Ketika fase lalat, lalat ini hanya hidup 

untuk kawin dan betinanya mencari tempat untuk bertelur kemudian 

menghasilkan anakan sekitar 500 butir/lalat. 

f) Manfaat maggot BSF sangat luas seperti, sebagai pakan alternatif 

untuk ikan, unggas, reptil dan lain lain. 

Pelaksanaan atau implementasi pengolahan sampah organik dengan 

metode budidaya BSF di masyarakat adalah sebagai berikut: 

a) Sosialisasi Pemilahan Dan Pengolahan Sampah Dengan Metode BSF 

b) Persiapan Sampah Organik 

 Sampah organik sisa hasil atau bahan masakan yang dihasilkan dari 

dapur rumah tangga dipilah terlebih dahulu untuk memastikan 

tidak ada lagi sampah anorganik yang tercampur, selanjutnya 

dicacah kecil-kecil untuk mempermudah proses pengolahan 

sampah organik dengan menggunakan maggot khususnya pada 

waktu pemanenan maggot. 

 Sampah organik yang telah dipilah kemudian ditiriskan 

menggunakan penyaringan, hal ini bertujuan untuk mengurangi 

kadar air yang terkandung pada sampah organik khususnya sampah 

sayur dan buah. Selain itu akan mempermudah maggot dalam 

mengurai sampah organik. 

 Sampah yang sudah dicacah dan ditiriskan kemudian dimasukan 

kedalam wadah atau bak untuk diberikan langsung ke maggot atau 

dapat difermentasikan dalam waktu 1-5 hari. Proses fermentasi ini 

dimaksudkan untuk mengurangi bau sampah dan meningkatkan 

nilai nutrisi sampah sebagai pakan maggot. 

 Fermentasi dapat menggunakan mikroba/bakteri baik atau 

cendawan/jamur atau biovaktor yang lain. 

c) Pembibitan Larva 

d) Pembesaran Larva 

Setelah larva berumur 3 hari, kemudian pindahkan larva ke bak besar. 

Larva siap diberi makanan (sampah organik). Pemberian sampah 



                                                                   

      

 

organik ini dilakukan hingga larva berusia 15 hari, atau sampai 

sebagian besar larva berubah menjadi prepupa.  

e) Panen Prepupa 

Panen prepupa dilakukan pada hari ke 25 (dua puluh lima) setelah telur 

menetas. Lakukan pemisahan dengan cara diayak. Prepupa/larva yang 

terkumpul siap untuk proses pupasi, sementara sisa ayakan lainnya 

bisa dicampur ke kompos (proses di UPS), untuk dijadikan pupuk atau 

bisa langsung digunakan sebagai pupuk. 

f) Persiapan Kotak Pupasi 

Siapkan kotak pupasi yang telah di beri kompos dan diberi sedikit air 

agar kondisi lembab, lalu masukan prepupa ke dalam kotak tersebut 

dan biarkan selama 5 (lima) hari diluar. Setelah 5 (lima) hari kotak 

pupasi dimasukan ke dalam kandang gelap. 

g) Persiapan Kandang Gelap dan Terang  

Kotak pupasi yang telah dimasukan ke kandang gelap dibiarkan selama 

5 hari. Setelah itu lalat dari kandang gelap akan terbang ke kandang 

terang, usahakan ada cahaya yang cukup agar lalat mau keluar dari 

kandang gelap. Tempatkan kandang di tempat yang terkena cahaya 

matahari langsung. Biarkan lalat selama 7 hari dalam kandang terang. 

h) Panen Telur 

Telur di panen setelah 4-5 hari lalat masuk ke kandang terang. Telur 

diambil dari tempatnya, kemudian dipanen dengan menggunakan pisau. 

Tempat Telur BSF dan Telur Ditimbang Setiap Panen Dalam 

menangani sampah organik, proses biokonversi menggunakan larva 

BSF/maggot dapat mereduksi sampah organik sebesar 80% dan 20% 

sisanya dapat digunakan sebagai pupuk organik yang sangat bagus 

untuk tanaman. 

16) Pengelolaan TPA Cipayung Program yang dilakukan TPA Cipayung 

untuk pengurangan dan pengelolaan sampah yaitu dengan membangun 

UPS organik sebanyak 4 (empat) unit. Rencana ke depannya, Pemerintah 

Kota Depok akan mengolah sampah dengan menggunakan teknologi 

Landfill Mining.   



                                                                   

      

 

Wastes No Use Crusher

MSW Organic

Seggretaion DRYER +/- 25% WC Screener

Table Rotary Dryer (Vibration)

Wastes Crusher

Biomass Wood

~ RDF Pellet MILL

Machines(2) Disk Mill

Panel Gen Set

Control 48 kW

PLN

Biomas & 

MSW

SALES

Gasifer      
53 m3/hr

PRE-TREATMEN PROCESS

+/- 65% WC

+/- 3,500 kkal/kg

Packing Drying 
(Carboniza'n)

17) Pilot Project Waste to Energy. Lokasi di UPS Merdeka 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18) Penetapan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Depok 

a) Pembangunan Taman Kelurahan 

b) Pembuatan Taman Alun Alun Kota Depok 

c) Pembuatan Taman Arboretum Kota Depok 

d) Pembangunan Taman Jalur, Taman Pulau Jalan Dan Taman RT/RW 

19) Pembuatan Lubang Resapan Biopori dan Sumur Resapan 

20) Program Kampung Iklim dan Ecovillage 

Pada tahun 2019 yang lolos proklim yaitu RW 01 Ratu Jaya, RW10 

Baktijaya dan RW 16 Baktijaya. Daerah yang mendapatkan penghargaan 

Ecovillage yaitu Kelurahan Ratujaya mendapat. 

21) Program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan  

atau kegiatan 

22) Program  Pengendalian Pencemaran Udara 

23) Program Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Air 

24) Pos Pengaduan Masyarakat terhadap Pencemaran Lingkungan Dan 

Penegakan Hukum 

25) Aplikasi SIGAP 

26) Perda Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015 Tentang RPPLH 



                                                                   

      

 

27) Program Pendidikan Lingkungan Pada Siswa Melalui Program  

Sekolah (Adiwiyata) 

28) Program Sekolah Ramah Lingkungan 

Inovasi SMAN 8 Depok: Sediakan Galon untuk Siswa Minum yang 

disediakan pihak sekolah. 

C. Inovasi Masyarakat 

1) Lomba 3R Kota Depok 

2) Program Partisipasi Masyarakat melalui Perlombaan yang 

Bertemakan Lingkungan yaitu Lomba Membuat Video Lingkungan. 

Pada Tahun 2019 diadakan lomba membuat video tentang lingkungan, dan 

didapatkan 3 (tiga) pemenang lomba video  yaitu Juara 1 dari SMK 

Cakrabuana Depok; Juara 2 dari SMK Assalam Depok; dan Juara 3 SMA 

YAPAN Depok. 

 

 

BAB V PENUTUP 

Pemerintah Kota Depok sudah banyak melakukan upaya-upaya ataupun inovasi 

untuk mengatasi permasalahan atau isu strategis yang ada, mulai dari tingkat 

bawah (masyarakat) sampai ke Walikota Depok. Masing-masing OPD 

melaksanakan tupoksinya dengan maksimal dan juga melakukan koordinasi 

dengan OPD terkait demi pencapaian visi dan misi Kota Depok. Berdasarkan 

permasalahan yang ada, Pemerintah Kota Depok mempunyai kebijakan- kebijakan 

di bidang lingkungan hidup. Salah satu upayanya adalah dengan dilakukannya 

usaha untuk meminimalisasi dampak negatif yang timbul dari suatu kegiatan 

pembangunan. Setiap kegiatan dan atau usaha yang baru atau belum beroperasi, 

harus memiliki semua perizinan yang berlaku pada saat hendak  memulai suatu 

usaha atau kegiatan. Upaya ini ditujukan untuk mengantisipasi dampak yang 

nantinya akan timbul dari suatu kegiatan pembangunan maupun usaha, lalu 

kemudian bagaimana dampak tersebut  harus  mampu  dikelola  baik  dampak  

negatif  maupun  dampak  positif,  sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

mengingat nantinya masyarakat jugalah yang akan menanggung dampaknya jika 

suatu kegiatan tidak direncanakan dengan matang. 


