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CITA-CITARUM

    

PRINSIP UTAMA PELAKSANAAN

Sejak beberapa tahun lalu, sejumlah instansi pemerintah 
dan lembaga swadaya masyarakat berpartisipasi dalam 
serangkaian dialog yang pada akhirnya dapat menghasilkan 
Citarum Roadmap, yaitu suatu rancangan strategis berisi 
hasil identifikasi program-program utama untuk 
meningkatkan sistem pengelolaan sumber daya air dan 
memulihkan kondisi di sepanjang aliran Citarum. 
Hingga kini telah teridentifikasi sebanyak 80 jenis program 
dengan perkiraan kebutuhan pembiayaan mencapai Rp. 35 
triliun yang berasal dari berbagai sumber pembiayaan, baik 
itu anggaran pemerintah, kontribusi pihak swasta maupun 
masyarakat, juga bantuan dari lembaga keuangan 
internasional yang dilaksanakan secara bertahap dalam 
waktu 15 tahun ke depan. Citarum Roadmap membutuhkan 
pendekatan komprehensif, multi-sektor dan terpadu untuk 
memahami dan memecahkan masalah kompleks seputar air 
dan lahan di sepanjang aliran Citarum. 

Pelaksanaan program ini dilakukan melalui koordinasi dan 
konsultasi antar para pemangku kepentingan, serta 
mengutamakan partisipasi masyarakat dalam menentukan 
prioritas, rancangan hingga pelaksanaan.
Koordinasi Program dilakukan oleh Bappenas, sedangkan 
lembaga pelaksana kegiatan tahap I dikordinasikan melalui 
Ditjen Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum 
melalui Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC), 
dengan melibatkan berbagai Departemen dan Kementerian 
terkait baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten melalui 
Dinas-Dinas terkait.
 

Laporan ini disusun oleh:
Penulis : Nancy Rosma
Fotografer : Ng Swan Ti
Foto Kegiatan SMK Bina Nusantara Dokumentasi Kerlip
Penata letak: Nancy Rosma

Laporan foto ini dapat diunduh di www.citarum.org

Diella Dachlan, 

Visi:
“Pemerintah dan masyarakat bekerja bersama 
demi terciptanya sungai yang bersih, sehat dan produktif, 
serta membawa manfaat berkesinambungan bagi seluruh masyarakat 
di wilayah Citarum”.

Cita-Citarum: Untuk Citarum yang Lebih Baik

www.citarum.org

2 3

Sungai Citepus dengan panjang 10,98 kilometer mengalir 
melalui Kota Bandung dan bermuara di Kampung Bojong 
Citepus, Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, 
Kabupaten Bandung. Jika musim kemarau dan air surut, sungai ini 
dipenuhi oleh sampah dari kegiatan warga yang tinggal di bantaran 
sungai.
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daftar isi

4 5

Cerita Sampul: Bantaran Sungai Citepus yang 
sudah dipenuhi oleh pemukiman penduduk.

NASIB SUNGAI CITEPUS6

MEWUJUDKAN 
LINGKUNGAN 
YANG LEBIH SEHAT, 
AMAN DAN SELAMAT

12 SMPN KOTA BANDUNG
TANGGAP DAN SIAGA
BENCANA

20 TENTANG FESTIVAL 
CITA-CITARUM22

Sulit membayangkan jika aliran air dengan lebar 
sekitar  dua meter, berwarna hitam, dipenuhi 
sampah dan “terjepit” oleh permukiman di kanan 
kirinya, adalah sebuah sungai. Jika tidak percaya, 
silahkan mampir ke Jalan Padjajaran di pusat 
Kota Bandung. 

Sekolah dijadikan sebagai entry point bagi 
upaya internalisasi kebiasaan-kebiasaan baik 
yang mendukung kegiatan berbasis 
lingkungan.

Yayasan Kerlip menggagas festival Cita-
Citarum dalam kegiatannya. Salah satu 
kegiatannya adalah penerapan sekolah aman, 
khususnya di Daerah Aliran Sungai Citarum.

Seorang pemulung mengumpulkan sampah 
plastik di Sungai Citepus. Dalam sebulannya 
minimal ia bisa menghasilkan Rp. 200 ribu 
dengan menjual sampah plastik ke pengepul.

Di SMPN 11, bersama para guru, instansi 
terkait dan Yayasan Kerlip, para siswa dilatih 
menjadi fasilitator pendamping dalam Gerakan 
Siswa Bersatu Menuju Sekolah Aman (GSB 
MSA).
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alur sungai di dalam urutan terhadap 
induk sungai pada sebuah Daerah 
Aliran Sungai (DAS).  Sungai Citepus ini 
merupakan sub-DAS dari DAS Sungai 
Citarum Hulu.  
Sungai Citepus dengan panjang 10,98 
kilometer mengalir melalui Kota 
Bandung dan bermuara di Kampung 
Bojong Citepus, Desa Cangkuang 
Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, 
Kabupaten Bandung. Data Balai Besar 
Wilayah Sungai Citarum (BBWSC) 
menyebutkan, luas total cathment sub-
DAS Citepus ini adalah 36,52 kilometer. 

andung.  Sulit membayangkan 
jika aliran air dengan lebar 
sekitar  dua meter, berwarna B

hitam, dipenuhi sampah dan “terjepit” 
oleh permukiman di kanan kirinya, 
adalah sebuah sungai. Jika tidak 
percaya, silahkan mampir ke Jalan 
Padjajaran di pusat Kota Bandung. 
Sungai Citepus memang bukanlah 
sungai besar. Dari kategori yang dibuat 
oleh Kementerian Pekerjaan Umum 
(PU), sungai ini masuk dalam orde ke 3, 
atau anak sungai.  Dalam sebuah aliran 
sungai, orde adalah posisi percabangan 

NASIB SUNGAI CITEPUS
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Hampir serupa dengan “induk” 
sungainya yaitu Sungai Citarum, Sungai 
Citepus menjadi pemberitaan akibat dua 
hal: limbah dan banjir. Pada musim 
kering, di daerah pemakaman Pandu, di 
dekat Jalan Pasteur Bandung, aliran 
sungai Citepus  berada jauh di dasar 
bawah tembok penahan yang telah 
dibangun di sisi kanan kirinya dengan 
ketinggian sekitar 4 meter. Namun 
ketika hujan, ketinggian air aliran Sungai 
Citepus ini dapat mendadak tinggi, 
hingga tingginya melewati tembok 
penahan dan menggenangi areal 
pemakaman di sisi kanan kirinya. 
Di daerah muara sungai Citepus, di 
Bojong Citepus, sisi kanan kiri sungai 
telah dibangun tembok dengan tinggi 
sekitar 6 meter dan tebal sekitar satu 
meter, hingga sekilas menyerupai 

benteng penahan. Toh, pada tahun 
2006, luapan air sempat mencapai 
tinggi dinding “benteng” ini. 
Yang menarik adalah Sungai Citepus 
nyaris tidak pernah sepi dari sampah.  
Saking “ramai”nya sampah di sungai, 
sekilas tidak terlihat bahwa tutupan 
sampah itu adalah sungai.
Hal ini dikarenakan sungai Citepus 
mengalir melalui permukiman dan 
perkotaan, rendahnya kesadaran 
masyarakat dalam membuang sampah 
pada tempatnya dan belum 
memadainya fasilitas tempat sampah 
serta pengangkutannya, menjadikan 
sungai Citepus ini memiliki dua fungsi, 
yaitu tempat sampah dan tempat 
pembuangan air kotor dari rumah-rumah 
tangga dan industri yang dilewati oleh 
aliran sungai.

Data Pemerintah Kota Bandung 
menyebutkan bahwa pelayanan pipa air 
kotor di Kota Bandung baru mencapai 
57 persen dari total area pelayanan. 
Jumlah rumah tangga yang sudah 
tersambung dengan pipa air kotor baru 
mencapai 97.500 pelanggan. Biaya 
retribusinya sekitar 30 persen dari total 
tagihan pelanggan tiap bulannya. Hal ini 
baru berlaku pada pelanggan yang juga 
berlangganan air Bersih dari PDAM. 
(Tempo, 23 November 2010).

Air Kotor, Limbah dan Banjir

2

31

Foto:
1. Tumpukan sampah yang tidak terangkut ke 

TPA dan dibuang ke sungai.
2. Bukan hanya sampah padat, libah cair dari 

kegiatan industri juga dibuang ke sungai.
3. Selain menghambat aliran air, sampah dan 

limbah yang dibuang begitu saja ke sungai 
dapat mencemari dan menurunkan kualitas 
air sungai.
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Kontribusi Limbah 
untuk Sungai Citarum?

Citepus dengan jaringan pipa air limbah 
ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah 
(IPAL) Bojongsiang. Dengan 
penyambungan ini, diharapkan 
setidaknya mampu mengurangi sekitar 
20 ribu meter kubik air limbah yang 
sebelumnya dibuang langsung ke 
Sungai Citepus. (Pikiran Rakyat, 13 
September 2011). 
Upaya ini diharapkan dapat menjadi 
langkah awal pada membaiknya nasib 
Sungai Citepus.

ahun 2007, sebuah harian di 
Inggris, Daily Mail, memberi 
“gelar” sungai paling kotor di T

dunia untuk Sungai Citarum, sungai 
terbesar dan terpanjang di Jawa Barat 
serta memiliki fungsi strategis nasional 
bagi bangsa Indonesia.Berkaca pada 
rendahnya kualitas air dan sampah 
yang ikut mengalir pada Sungai Citepus,  
kita kemudian dihadapkan pada 
pertanyaan berikutnya. Jika satu anak 
sungai yang relatif kecil seperti Sungai 
Citepus ini “mampu” memberi 
“kontribusi” puluhan ribu meter kubik 
sampah dan limbah, bagaimana dengan 
“kontribusi” sampah dan limbah anak-
anak sungai lainnya?, lalu beban cemar 
seperti apa yang berada di Sungai 
Citarum, tempat bermuaranya puluhan 
anak-anak sungai di Jawa Barat?

Sampah memang tidak selalu 
membawa keburukan. Di Bojong 
Citepus, para pemulung memanfaatkan  
memulung sampah di sungai sebagai 
mata pencaharian. Menggunakan 
perahu, karung dan tongkat pengait, 
para pemulung bekerja setiap hari di 
sungai. 
Kang AA (20 tahun), pemulung di 
Sungai Citepus sejak tahun 2001 
mengaku mampu mendapatkan 
minimum Rp 200,000/bulan hanya 
dengan memulung sampah botol-botol 
plastik dari sungai.
Namun seberapa banyak jumlah 
pemulung mampu mengurangi sampah 
dari sungai? jika sungai yang 
bertanggung jawab atas sampah yang 
dibuang ke badannya, maka kita semua 
ikut merasakan dampak “kekenyangan” 
sungai terhadap sampah, yang 
seringkali muncul dalam wujud bencana.
Kabar baiknya adalah, pada kuartal 
akhir tahun 2011 lalu,  Pemerintah Kota 
Bandung telah membangun pipa untuk 
menghubungkan saluran air dari Sungai 2

31

Foto:
1. Limbah dari aktivitas dapur maupun kamar 

mandi warga yang tinggal di bantaran sungai, 
langsung dibuang ke sungai melalui pipa-
pipa.

2. Ketika air surut, sampah yang tersangkut da 
batuan dasar sungai dikumpulkan oleh 
pemulung.

3. Bagaikan toko serba ada, barang apapun 
dapat kita temukan di tumpukan sampah.
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12 13

agi, Senin 12 Desember 2011, 
itu Arlian salah satu siswi 
SMPN 11 Kota Bandung P

memimpin para peserta menyanyikan 
lagu safety breafing mars. Lagu ini 
ditujukan agar siswa-siswa bisa dengan 
mudah mengingat tindakan apa yang 
harus dilakukan jika terjadi gempa. Hari 
ini di SMPN 11 Kota Bandung memang 
sedang diadakan acara Festival Cita-
Citarum. Sebuah kampanye yang 
bertemakan “Anak dan kaum muda 
mitra dalam sekolah aman di DAS 
Citarum”. Acara ini dihadiri pula oleh 

Kalau ada gempa, 

lindungi kepala

Kalau ada gempa, 

sembunyi di kolong meja

Kalau ada gempa, 

jauhi dari kaca

Kalau ada gempa, 

lari ke lapangan terbuka

MEWUJUDKAN LINGKUNGAN 
YANG LEBIH SEHAT, AMAN DAN SELAMAT

Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat, 
Ir. Lex Laksamana, Kepala Dinas 
Pendidikan Kota Bandung Drs. Oji 
Mahroji, serta para undangan dari 
instansi pemerintah terkait.
SMPN 11 berlokasi dekat dengan 
Sungai Citepus yang merupakan anak 
Sungai Citarum. Sekolah ini didampingi 
oleh Yayasan Perkumpulan Keluarga 
Peduli Pendidikan (Kerlip) untuk 
mewujudkan sekolah SIAGA yaitu 
sekolah Idaman Anak dan Keluarga. 
Kegiatan Yayasan Kerlip sendiri 
merupakan bagian dari program 
investasi ICWRMIP (Integrated Citarum 
Water Resources Management 
Investment Program). Sebuah upaya 
perbaikan dan pengelolaan sumber 
daya air Sungai Citarum melalui 
program-program investasi.
Kenapa upaya ini dilakukan melalui 
kegiatan anak sekolah? Saat ini sekolah 
dijadikan sebagai entry point bagi upaya 
internalisasi kebiasaan-kebiasaan baik 
yang mendukung kegiatan berbasis 
lingkungan. Sekolah juga menjadi 
sebuah media untuk membangun etika 
dan budaya yang baik, selain tentunya 
keluarga. “Anak paling rentan menjadi 
korban ketika terjadi bencana. Di sisi 
lain anak-anak dapat menjadi media 
kampanye paling tidak bagi lingkungan 
terkecil mereka yaitu keluarga”, tutur 
Yanti Sriyulianti, koordinator dari 
Yayasan Kerlip.
Banyak siswa-siswi SMPN 11 yang 
tinggal di kawasan sepanjang aliran 
Sungai Citepus. Tidak jarang pada 
musim penghujan datang, rumah 
mereka sering terendam banjir. Sehari-
harinya mereka juga melihat masyarakat 

Foto:
1. Arlian, siswi SMPN 1 Kota Bandung.
2. Ir. Lex Laksamana, Sekretaris Daerah 

Propinsi Jawa Barat sedang memberikan 
arahan pada acara simulasi bencana gempa 
di SMPN 11 Kota Bandung.
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yang dengan leluasa membuang 
sampah ke sungai. Kondisi ini mengusik 
rasa kepedulian mereka akan 
kebersihan dan kelestarian lingkungan. 
Untuk itulah siswa-siswi di SMPN 11 
kemudian menyusun program-program 
unggulan. Program tersebut diantaranya 
adalah Zero Waste Event, Anak Gaul 
Peduli Lingkungan, Gerakan Serba 11, 
Jamban Bersih Sehat, serta 
Pengelolaan Sampah Metode Takakura. 
Kesemua program tersebut bermuara 
pada kegiatan Gerakan Siswa Bersatu 
Menuju Sekolah Aman atau lebih 
dikenal dengan GSBMSA. Kegiatan ini 
sendiri merupakan bagian dari 
Kampanye Sejuta Sekolah dan Rumah 
Sakit Aman yang di Indonesia 
diluncurkan pada 29 Juli 2010. 
Kegiatan GSBMSA menjadi kegiatan 
ekstrakulikuler yang mempunyai tujuan 
(1) Penyadaran terhadap risiko atas 
lingkungan yang tidak sehat, bersih, dan 
aman sehingga masyarakat terutama 
pada usia anak memahami gaya hidup 
hijau termasuk penanganan sampah 

serta mampu melakukan tindakan 
pencegahan dan kesiapsiagaan dalam 
upaya pengurangan risiko bencana, (2) 
Pengembangan model- model Rencana 
Aksi Menuju Sekolah dan Masyarakat 
yang bersih, sehat dan aman di wilayah 
sungai Citepus, di perkotaan.
Arlian, salah satu siswi yang aktif dalam 
kegiatan Zero Waste menerangkan, 
“Melalui media-media yang menarik 
seperti pertunjukan wayang kardus, 
komik, ataupun tempat sampah yang 
menarik kami melakukan sosialisasi 
bagai mana memilah sampah yang 
benar”. 
Bersama dengan teman-temannya ia 
sering keluar masuk kelas untuk 
menjelaskan apa akibatnya jika sampah 
tidak ditangani dengan baik. 
“Jumlah sampah di Bandung sudah 
mencapai 33 kali Candi Borobudur. 
Bagaimana generasi kita nanti jika tidak 
dari sekarang kita mengolah sampah. 
Bukannya melihat candi dari batu, 
melainkan candi dari sampah”, kata 
Arliani yang diamini teman-temannya.

Kegiatan yang masih terkait dengan 
program zero waste event adalah 
pembuatan kompos dari sampah 
organik. Ada satu aktivitas menarik 
ketika kami menemui beberapa siswi 
sedang mengaduk-aduk tanah dengan 
pupuk. “Kami mengolah sampah-
sampah organik yang ada di sekolah 
menjadi pupuk kompos. Metode yang 
digunakan adalah metode Takakura”, 
ujar Zara salah satu siswa yang aktif 
dalam kegiatan ini. “Selain murah, alat-
alat yang digunakan juga mudah 
didapatkan,” tambahnya. 
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah 
mengurangi jumlah sampah organik di 
sekolah dengan dimanfaatkan sebagai 
pupuk kompos. Selain itu pupuk organik 
yang dihasilkan dapat digunakan untuk 
menyuburkan tanaman yang ada di 
lingkungan sekolah. “Lihat, subur-
suburkan tanaman kami”, kata Zara 
sambil menunjukkan tanaman-tanaman 
yang berada dalam pot dan polybag.
Disamping upaya pelestarian 
lingkungan, kegiatan lain yang tidak 
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kalah menariknya adalah 
mempersiapkan lingkungan sekolah 
mereka agar tanggap terhadap 
bencana. Jawa Barat memang daerah 
yang rentan terhadap bahaya bencana 
gempa dan tanah longsong. Provinsi ini 
terletak di atas daerah patahan yaitu 
Cesar Lembang. Dalam peta zonasi 
kegempaan daerah ini termasuk daerah 
yang mempunyai kerentanan yang 
cukup tinggi. 
Dalam mewujudkan sekolah yang aman 
dan tanggap bencana berbagai metode 
telah dilaksanakan siswa-siswa melalui 
beberapa kegiatan. Misalnya saja 
penilaian kerentanan bangunan sekolah 
dan pembuatan peta jalur-jalur evakuasi 
sekolah. Peta-peta ini ditempel di 
dinding-dinding sekolah untuk 

memudahkan guru, siswa dan warga 
sekolah lainnya menuju ke titik aman 
bila terjadi bencana terutama gempa. 
Ada pula poster-poster yang 
menerangkan apa saja yang harus 
dilakukan ketika terjadi gempa.  Selain 
itu juga diadakan kegiatan simulasi 
antisipasi menghadapi bahaya gempa.

Jawa Barat memang terletak di zona yang sangat rentan dan berpotensi tinggi 
terjadi bencana terutama gempa. Diperlukan kerja sama antar pemerintah dan 

stakeholder bidang pendidikan untuk pengurangan resiko kebencanaan dan 
penanganan lingkungan untuk mewujudkan pendidikan yang aman, selamat, sehat, 

manusiawi dan pro lingkungan. Diperlukan keseriusan dan komitmet dari semua 
pihak dalam mengoptimalkan berbagai potensi di dunia pendidikan, pengurangan 

resiko kebencanaan dan lingkungan di Jawa Barat khusus di Daerah Aliran Sungai 
Citarum sehingga tercipta yang sebuah kebijakan pendidikan dan pengurangan 

bencana yang lebih komprehensif, antisipatif dan akurat.

Upaya yang dilakukan dalam pola pengembangan, pemahaman dan kesiapan para 
guru serta siswa dalam menghadapi terjadinya bencana adalah (1) Peningkatkan 

Mutu (2) Keaktifan siswa dalam menghadapai situasi dan kondisi sesuai lingkungan 
(3)  Perhatian pada lingkungan hidup.

Untuk Kota Bandung sendiri sudah ada muatan lokal pendidikan lingkungan hidup 
yang sudah menjadi ketapan melalui Perda 15 no 2008 dan Perwal 37 tahun 2008 

berkenaan dengan kegiatan pendidikan lingkungan hidup. 
Sekolah aman menjadi tuntutan baik dari segi bangunan, lingkungan. Guru-guru 

harus mampu mengembangkan, memberikan motivasi, serta inspirasi kepada siswa 
supaya bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi keamanan lingkungan. 

Diawali dengan dijadikannya SMPN 11 menjadi titik pantau dalam kegiatan 
penilaian piala Adipura, sekolah ini kemudian menerapkan kegiatan yang fokus 

pada pelestarian lingkungan hidup. Guru-guru di sini sangat aktif mendukung para 
siswa berkegiatan mengembangkan inovasi dan motivasi dalam melestarikan 

lingkungan di sekitar sekolah. “Saya hanya membuka ruang saja, guru-guru dan 
murid di sini yang sangat aktif melakukan kegiatan ini”, ujar Asep yang sudah tiga 

tahun menjabat sebagai Kepala Sekolah SMPN 11 Kota Bandung.
Asep juga berpesan, “Marilah kita, dari hal-hal yang kecil misalnya membuang 

sampah pada tempatnya, kita dapat berperan aktif ikut menjaga kelestarian 
lingkungan”. 

 “Indonesia yang kaya raya dan begitu subur ini pun memiliki potensi kebencanaan 
yang juga besar. Bandung tidak terkecuali, misalnya dengan adanya Patahan 

Lembang yang berpotensi menimbulkan gempa, atau banjir sungai, misalnya” Kata 
Yanti Sriyulianti, Kordinator Program dari  Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan 

(Kerlip). Yayasan Kerlip mendampingi para siswa untuk dilatih menjadi fasilitator 
pendamping dalam Gerakan Siswa Bersatu Menuju Sekolah Aman (GSB MSA). 
Tujuannya agar para siswa dapat membantu menyebarkan informasi mengenai 

sekolah aman kepada teman dan siswa lainnya di sekolah. 

Foto (Halaman sebelumnya):
1. Di SMPN 11 Kota Bandung anak-anak 

sendirilah yang merumuskan program 
kegiatan yang ingin mereka lakukan.

2 & 3 Salah satu kegiatan pengolahan sampah 
organik di lingkungan sekolah yang diubah 
menjadi pupuk kompos.

4. Keranjang Takakura merupakan salah satu 

metode yang digunakan untuk mengolah 
sampah menjadi kompos.

5 & 6 Pupuk yang dihasilkan digunakan untuk 
menyuburkan tanaman yang ada di 
lingkungan sekolah.

Foto:
1. Salah satu media yang digunakan dalam 

mengkampanyekan apa yang harus dilakukan 
ketika terjadi gempa adalah melalui poster.

2. Kegiatan festival “Cita-Citarum” yang 
diadakan di SMPN 11 Kota Bandung dibuka 
oleh Bapak Lex Laksmana.

Ir. LEX LAKSAMANA, 
Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Barat

Drs. OJI MAHROJI, 
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung

ASEP MUHAMAD YUSUF TOHA , 
Kepala Sekolah SMPN 11 Kota Bandung

M.M.Pd

YANTI SRIYULIANTI, 
Koordinator Yayasan Kerlip
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Kegiatan di SMPN 11 ini juga 
berbarengan dengan pendampingan di 
SMA 11 dan SMK 6 Kota Bandung. 
Dengan didampingi oleh Yayasan 
Kerlip, mereka dipersiapkan menjadi 
tutor sebaya bagi sekolah-sekolah di 
sekitarnya yang ditemukan masih jauh 
dari lingkungan sehat, selamat dan 
aman. 
Yanti dari Kerlip menuturkan bahwa 
tingkat kepedulian siswa terhadap 
lingkungan di sekitar sekolah mereka 

sudah cukup tinggi. Upaya untuk 
meningkatkan kesehatan sekolah juga 
sangat bagus bahkan sudah 
mendapatkan penghargaan dari 
Pemerintah Kota Bandung. Namun 
dalam proses pembelajaran penilaian 
tingkat kerentanan terhadap bencana 
masih membutuhkan pendampingan. 
Melalui Gerakan Sebelas untuk 
Sebelas, tahun ini mereka akan fokus 
mendampingi 11 sekolah yang ada di 
lingkungan mereka. Selain itu juga ke 
keluarga tempat siswa-siswa yang 
tinggal di sekitar Sungai Citepus yang 
sering kebanjiran. Mereka akan 
menjelaskan upaya-upaya antisipasi 
bencana sesuai dengan bekal yang 
telah mereka dapatkan dalam kegiatan 
pendampingan.

Selanjutnya kegiatan ini dilanjutkan 
dengan diskusi terfokus, serta 
koordinasi dengan pemangku 
kepentingan terutama Pemerintah Kota 
Bandung untuk mengidentifikasi 
permasalahan utama khususnya di 
Sungai Citepus. 
Kegiatan pelatihan fotografi juga 
menjadi satu kegiatan tambahan yang 
dilakukan untuk meningkatkan 
kepedulian akan permasalahan Sungai 
Citepus. Harapannya siswa-siswa dapat 
memotret kondisi Sungai Citepus yang 
sesungguhnya. Kedepannya mereka 
akan merumuskan dan menyusun 
sebuah rencana aksi menuju sekolah 
aman terutama di DAS Citepus.
 “Bukan orang dewasa atau remaja saja 
yang bisa, tapi kami anak-anak juga 

Remaja Sebagai Mitra

Foto: 
Media-media yang digunakan oleh siswa-siswi 
dalam menyampaikan pesan sekolah yang 
aman dituangkan dalam kegiatan yang mereka 
minati seperti:
1. Pertunjukan Wayang Kardus
2. Kegiatan teatrikal
3. Pengelolaan sampah menjadi barang yang 

berguna.
4. Kegiatan Pelatihan Fotografi.
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4

mampu menciptakan sebuah sekolah 
aman yang diinginkan oleh siswa-siswi 
sekolah”, ujar Seila. “Guru hanya 
mendampingi kami, tapi sepenuhnya 
ide-ide dan program kami yang 
membuat”, tutur Arlin menambahkan 
pendapat rekannya. Tidak lain, 
tujuannya adalah untuk meningkatkan 
keikut sertaan anak dan remaja dalam 
menciptakan budaya sehat aman dan 
selamat terutama di lingkungan DAS 
Citarum.

“Guru hanya mendampingi 
kami, tapi sepenuhnya ide-

ide dan program kami yang 
membuat”
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SMPN 11 KOTA BANDUNG
TANGGAP DAN SIAGA BENCANA

andung.  Senin (12/12/11) 
SMPN 11 Bandung diguncang 
gempa. Suasana hening B

sekolah dalam sekejap berubah menjadi 
gaduh. Jeritan siswa-siswa,  bunyi 
sirene dan kentongan sekolah bersahut-
sahutan. Di dalam sebuah ruang kelas 
di tingkat dua, serentak murid-murid 
duduk berjongkok di sebelah kursi dan 
meja.  Tas sekolah ditaruh di kepala 
untuk perlindungan sementara.
Sirene berikutnya terdengar dengan 
aba-aba.  Dalam sekejap, siswa-siswa 
dan para guru berhamburan ke luar 
ruangan. Sebagian ada yang berkumpul 
di lapangan sekolah, sebagian 
berkumpul di halaman luar gedung.
Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat, 
Lex Laksamana, Kepala Dinas 
Pendidikan Kota Bandung Oji Mahroji, 
para undangan dari instansi pemerintah 
terkait yang sedang mengikuti acara 
festival Cita-Citarum di sekolah tersebut, 
tak ketinggalan bersama para siswa 

mengikuti panduan yang diberikan 
melalui aba-aba dan dengan tertib 
menuju ke titik kumpul ke luar ruangan.
Berapa skala richter gempa tersebut?. 
Tidak ada laporan badan meterologi 
yang resmi. Karena gempa hari itu 
adalah bagian dari simulasi SMPN 11 
dalam simulasi ancaman gempa untuk 
membangun kesiagaan akan bencana.
Di SMPN 11, bersama para guru, 
instansi terkait dan Yayasan Kerlip, para 
siswa dilatih menjadi fasilitator 
pendamping dalam Gerakan Siswa 
Bersatu Menuju Sekolah Aman (GSB 
MSA). Tujuannya agar para siswa dapat 
membantu menyebarkan informasi 
mengenai sekolah aman kepada teman 
dan siswa lainnya di sekolah.
Hal ini adalah upaya bersama untuk 
menjadikan anak sebagai mitra dalam 
penanggulangan bencana. Dalam 
pelatihan dan simulasi gempa bagi para 
pelajar, diharapkan siswa mampu 
melindungi diri sendiri sebelum 

Foto:
1. Anak-anak berlindung di bawah meja saat 

terjadi gempa.
2. Setelah gempa reda, anak-anak berkumpul 

di halaman sekolah sebagai titik kumpul 
yang aman. Kegiatan ini dilakukan pada 
simulasi bencana gempa di SMPN 11 Kota 
Bandung.

1 2
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Yayasan Kerlip menggagas festival Cita-
Citarum dalam kegiatannya. Salah satu 
kegiatannya adalah penerapan sekolah 
aman, khususnya di Daerah Aliran 
Sungai Citarum. Lokasi dampingan 
Yayasan Kerlip  untuk Festival Cita-
Citarum antara lain yaitu desa Arjasari 
(Kab.Bandung), Bojong Loa yang 
terletak di bantaran Sungai Citepus, 
(anak sungai Citarum yang mengalir 
melewati Kota Bandung dan dipenuhi 
sampah), serta Haurwangi (di aliran 
sungai Cihea, di daerah Waduk 

Saguling, Kab. Cianjur).
Kegiatan Festival Cita-Citarum sudah 
dimulai dari bulan Agustus hingga akhir 
Desember 2011 dengan dukungan dari 
Roadmap Coordination and 
Management Unit (RCMU) Bappenas, 
Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Forum 
Komunikasi PB Jabar, Jurnalis 
Pendidikan Jabar,  SPOKI Kabupaten 
Bandung, Pemerintah Kota Bandung 
dan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
Beberapa kegiatan ini antara lain 
seminar, pelembagaan gerakan siswa 

bersatu menuju sekolah indah, damai, 
aman dan nyaman bagi anak dan 
keluarga (GSB SIAGA), penyusunan 
penilaian kerentanan sekolah dan 
lingkungan dalam perspektif anak, 
pelatihan fotografi, festival budaya aman 
dari bencana, workshop gaya hidup 
sehat, pembuatan peta evakuasi dan 
peta risiko bencana  di sekolah dan 
komunitas, serta pendampingan rencana 
aksi penghijauan serta pengelolaan 
sampah.

Foto:
1. Melindungi Kepala harus dilakukan untuk menghindari kejatuhan 

bangunan maupun pecahan kaca.
2. Titik kumpul harus berada di ruang terbuka dan aman dari 

kemungkinan jatuhnya reruntuhan bangunan akibat bencana 
gempa.

3. Jika hujan, air Sungai Citepus dapat meluap hingga menggenangi 
area pemakaman di sekitarnya.

4. Pipa-pipa yang langsung membuang limbah dari kamar  mandi 
penduduk yang tinggal di bantaran sungai.

5. Melewati kawasan pemukiman yang pada penduduk, Sungai 
Citepus tercemari oleh sampah rumah tangga.

6. Sampah-sampah yang ada di sungai, terutama sampah plastik 
dimanfaatkan untuk dikumpulkan dan dijual ke pengepul sampah.

1
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5 6

TENTANG FESTIVAL
CITA-CITARUM
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