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ABSTRACT 

Damage suffered by Kali Surabaya is a form of pollution that result from 

the existing components in the Surabaya River in Surabaya resident banks and 

factories or industries located around the banks of the Kali Surabaya. The two 

components have a large impact on pollution in Surabaya. With the destruction of 

the environment in Surabaya making the water quality of the Surabaya River 

decreased from category C to category D is an indication that the water in 

Surabaya have experienced higher levels of pollution. This makes Air Patrol Team 

in Surabaya to change the environmental conditions in Surabaya damaged by 

pollution, given that the water from the Surabaya River is the only source of raw 

water used by PDAM Surabaya. Of course it is very risky to the health of the 

consumer society of Surabaya PDAM Surabaya. The purpose of writing this paper 

is to investigate the mechanisms and patterns of work in Surabaya Air Patrol Team 

in addressing environmental issues in Surabaya, and the response of citizens to the 

banks of the Kali Surabaya patterns of work done by the Water Patrol Team in 

Surabaya. 

 In addressing the environmental problems that exist in the Kali Surabaya, 

Surabaya River Water Patrol team has a way to deal with environmental problems, 

namely by means of adaptation. This is done by the Surabaya River Water Patrol 

team to investigate the characteristics of the environment in Surabaya. This is 

done by the Surabaya River Water Patrol team to investigate the characteristics of 

the environment in Surabaya. In carrying out adaptations Patrol Team making 

environmental programs aimed at both components in Surabaya that has an 

influence on the pollution in Surabaya. However, in implementing such programs 

Patrol Team encountered obstacles to implementing such programs on both 

components in Surabaya River.. 

 Then shape the strategy adopted by the Water Patrol Team in Surabaya is a 

progressive form of contextual strategy proposed by Andrew Vayda (1996:60), 

that in the process of ecological adaptation is a form of conduction of human 

relationships and the environment, so that the process of adaptation by humans to 

their environment will cause the constraints that arise in the process adaptation  

performed by humans and to overcome obstacles that arise then human the 

developing adaptation strategies to overcome obstacles that arise in the process of 

adaptation so that the process is contextually programmed 
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ABSTRAK 

 

Kali Surabaya merupakan salah satu kali yang airnya masih dimanfaatkan 

oleh PDAM Kota Surabaya untuk keperluan bahan baku air PDAM yang di 

distribusikan kepada warga Kota Surabaya. Padahal kondisi dari air Kali Surabaya 

saat ini telah mengalami penurunan kualitas akibat pencemaran limbah yaitu 

limbah padat yang berasal dari limbah rumah tangga dan limbah cair yang berasal 

dari limbah sisa hasil usaha pabrik. Kondisi lingkungan Kali Surabaya yang buruk 

tersebut mendorong Tim Patroli Air Kali Surabaya untuk melakukan pengawasan 

dan pemantauan pada Kali Surabaya, sehingga hal ini menarik untuk diteliti. 

Permaslahan yang diteliti adalah bagaimana kinerja Tim Patroli Air Kali 

Surabaya, bagaimana pendapat dari sebagian warga bantaran Kali Surabaya 

mengenai kinerja Tim Patroli Air Kali Surabaya, dan bagaimana strategi 

intervensi Tim Patroli Air Kali Surabaya.  Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode etnografi dengan pendekaan kualitatif deskriptif. Teknik 

pengumpulan data dengan cara observasi, yaitu observasi partisipan, wawancara 

menadalam dengan pedoman wawancara kepada informan.  

 

Hasil penelitian adalah pertama, pola aktivitas melipui pembentukan Tim 

Patroli Air Kali Surabaya yang solid dengan jumlah anggota yang fluktuatif atau 

berubah-ubah, struktur organisasi Tim Patroli Air Kali Surabaya, penentuan 

wilayah operasional kegiatan Tim Patroli Air, penentuan aktivitas patrol yang 

meliputi pelatihan kader lingkunga, system pendanaan kegiatan operasional Tim 

Patroli Air. Kedua, pendapat dari sebagian warga bantaran Kali Surabaya 

mengenai kinerja Tim Patroli Air positif dengan merubah kebiasaan mereka, yaitu 

tidak lagi membuang sampah di sungai, tidak lagi memanfaatkan air dari Kali 

Surabaya untuk keperluan sehari-hari seperti mandi dan cuci, dan bergotong 

royong untuk membersihkan lingkungan sungai dan bantaran Kali Surabaya.  

 

Ketiga, strategi intervensi yang dilakukan oleh Tim Patroli Air Kali 

Surabaya yaitu menjalankan program lingkungan untuk mengatasi permasalahan 

pencemaran Kali Surabaya. Program-program yang dijalankan oleh Tim Patroli 

Air Kali Surabaya adalah patrol kali, pembangunan WC umum dan TPS (Tempat 

Pembuangan Sementara) di pemukiman warga bantaran Kali Surabaya, 

pemindahan pola hadap rumah warga bantaran Kali Surabaya,. 
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Pendahuluan 
 

Sungai merupakan aliran dari mata air hulu yang mencari jalan ke arah 

yang lebih rendah (hilir) untuk akhirnya bermuara ke laut. Sungai mempunyai 

fungsi serba guna bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Berbagai macam 

aktifitas yang dilakukan oleh manusia di sepanjang daerah aliran sungai, baik 

aktifitas positif maupun negatif, secara langsung dapat mempengaruhi lingkungan 

sungai itu sendiri. Selain itu kondisi air sungai yang tercemar oleh limbah-limbah 

domestik maupun industri secara tidak langsung juga mempengaruhi lingkungan 

pesisir dan laut, tempat bermuaranya aliran sungai. (Priambodo dalam 

Rustamadji, 2005:1). 

Ada berbagai macam sungai di Kota Surabaya, salah satunya adalah Kali 

Surabaya yang merupakan hilir dari Sungai Brantas yang mengalir dari Kali 

Berantas ke Kali Mas Surabaya. Kali Surabaya memiliki fungsi penting bagi 

masyarakat sekitar yaitu sebagai sumber air Baku, kegiatan perindustrian (antara 

lain perindustrian pabrik tahu, perindustrian es batu), dan pemukiman penduduk. 

Berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat tersebut sangat 

berpengaruh terhadap kondisi perairan Kali Surabaya. Apabila aktifitas tersebut 

tidak terkendali dan berlebihan, dapat menyebabkan gangguan dan masalah 

lingkungan di Kali Surabaya contohnya pencemaran air sungai. 

Kualitas air Kali Surabaya saat ini mengalami penurunan. Hal ini terbukti 

dari Kali Surabaya yang digunakan sebagai sumber air baku bagi PDAM 

(perusahaan Air Minum) di beberapa daerah di Jawa Timur telah mengalami 



penurunan dalam klasifikasinya yaitu dari golongan C yang merupakan golongan 

air yang dapat dipergunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan menjadi 

golongan D yaitu golongan air yang dipergunakan untuk keperluan pertanian dan 

dapat dimanfaatkan untuk usaha diperkotaan, industri, dan listrik tenaga air    

(Karnaningroem, 2007). 

PT. Perum Jasa Tirta sebagai pengelola air baku (dalam hal ini air Kali 

Surabaya) juga merasa kesulitan dalam mempertahankan kualitas air Kali 

Surabaya. Kualitas air Kali Surabaya seharusnya tidak dapat digunakan sebagai 

air baku air minum. Namun, tidak terdapat sumber air baku lain di Surabaya maka 

PDAM Surabaya tetap menggunakan air Kali Surabaya sebagai air baku. 

Pencemaran yang terjadi di sekitar aliran Kali Surabaya bersumber dari 

limbah domestik dan limbah industri. Limbah domestik merupakan limbah yang 

berasal dari aktivitas masyarakat dalam membuang limbah rumah tangga. Limbah 

industri merupakan limbah yang berasal dari aktivitas perusahaan atau pabrik 

dalam membuang limbah hasil produksi. Untuk limbah rumah tangga yang tidak 

dikelola dengan baik dan dibuang ke sungai dapat menjadikan lingkungan sungai 

tercemar, berpotensi banjir, dan akhirnya dapat menyebabkan pencemaran yang 

dapat menimbulkan penyakit. 

Berbagai macam bentuk limbah yang mencemari lingkungan Kali 

Surabaya ini tidak lepas dari perilaku masyarakat yang tinggal di bantaran Kali 

Surabaya yang membuang sampah sembarangan. Dari hasil observasi penulis dan  

Tim Patroli Air Kali Surabaya menemukan banyak warga yang membuang limbah 



rumah tangga langsung ke Kali Surabaya dan mereka juga menemukan beberapa 

industri yang juga membuang hasil limbah sisa industrinya langsung ke Kali 

Surabaya dan mengakibatkan tingkat pencemaran Kali Surabaya semakin 

meningkat, dan dari kedua jenis limbah yang mencemari Kali Surabaya, bahwa 

limbah domestik atau limbah rumah tangga merupakan limbah yang banyak 

mencemari Kali Surabaya dari pada limbah industri, dengan prsentasi 60% limbah 

domestik dan 40% limbah industri. 

Berdasarkan hasil pemantauan oleh Ecoton (1998:10), pada musim hujan 

dan musim kemarau diketahui bahwa sumber pencemaran terbesar berada di Kali 

Tengah yang merupakan tempat pembuangan limbah dari 40 industri yang 

beroperasi di sepanjang bantaran Kali Tengah. Pencemaran ini memicu turunya 

kualitas air Kali Surabaya. 

Melihat ruang lingkup ekologi maka jelas bahwa studi hubungan antara 

organisme dan lingkungan hidupnya memerlukan pengetahuan secukupnya dari 

berbagai ilmu yang lain seperti astronomi, klimatologi, geologi, geografis, biologi, 

zoology, botani, dan juga antropologi. Sekalipun yang diperhatikan dalam ekologi 

bukan termasuk unsur manusia sebagai titik tolak, gejala manusia di bumi tidak 

dapat di abaikan. Sejak zaman neolitikum atau kurang lebih seribu tahun yang 

lalu, manusia dengan sangat cepat telah mengubah bumi dari suatu lingkungan 

alamiah menjadi suatu lingkungan buatan secara besar-besaran.                                  

(Sukadana,1983: hal 2-3) 

 



Dari sinilah peran Tim Patroli Air Kali Surabaya sebagai pengawas Kali 

Surabaya untuk menjaga lingkungan Kali Surabaya agar tidak tercemar oleh 

limbah domestik maupun limbah industri. Tim Patroli Air Kali Surabaya 

memerlukan suatu strategi adaptasi di dalam menjalankan kegiatan berpatrolinya 

dengan melakukan peninjauan dan pengawasan air Kali Surabaya, Peninjauan 

yang dilakukan oleh Tim Patroli Air merupakan cara untuk mengetahui bentuk 

pencemaran yang ada di lingkungan Kali Surabaya, bentuk kegiatan peninjauan 

yang dilakukan oleh Tim Patroli Air adalah melakukan pengawasan lingkungan 

Kali Surabaya dengan cara kegiatan penyusuran di Kali Surabaya.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin membahas tentang “pola 

kerja Tim Patroli Air Kali Surabaya dalam mengatasi permaslahan pencemaran 

Kali Surabaya”. Dalam penelitian ini masalah yang dirumuskan adalah  

bagaimana strategi adaptasi Tim Patroli Kali Surabaya dalam mengatasi 

permaslahan pencemaran Kali Surabaya. 

Dalam menjawab penelitian yang diteliti berkaitan dengan pola adaptasi 

yang berguna untuk menjaga keseimbangan lingkungan, penulis menggunakan 

teori dari Orlove tentang Actor-Based Model of Human Ecology. 

Menurut Orlove (1980:18), adaptasi terjadi lebih pada tingkat individu dari 

pada tingkat budaya atau populasi, sehingga dalam proses adaptasi fokus peneltian 

di tujuhkan pada setiap individu bukan secara kelompok. Selain itu dalam konsep 

Actore-Based Model miliki orlove menjelaskan bahwa adaptasi lingkungan tidak 

dilihat sebagai seleksi alam atas sistem social budaya, akan tetapi lebih sebagai 



hasil keputusan bersama dari banyak orang tentang bagaimana berinterkasi yang 

terbaik dengan lingkungannya. 

Individu dalam konsep Actore-Based Model diasumsikan secara terus 

menerus untuk membuat plihan tentang bagaimana mengeksploiter sumber daya 

yang tersedia, dan pada waktu yang sama mengatasi bencana yang ada dalam 

lingkungannya. Dengan maksuda bahwa siapa yang membuat pilihan dengan 

benar makan akan survive dan sejahtera, sedangkan yang memilih dengan cara 

yang salah makan akan mengalami sebaliknya. 

Dengan berjalannya waktu, stratetgi yang lebih adaptif akan dibakukan 

sebagai bentuk norma budaya. Norma tersebut sebenarnya tidak lebih dari sebagai 

hasil yang stastik dari pilihan individual yang tidak mempunyai realitas sendiri. 

 

Pola kerja Tim Patroli Kali Surabaya 

 

 Pola aktivitas adalah pola kegiatan yang dilakukan oleh individu atau 

kelompok dalam kehidupan sehari-hari. 

 Dalam melakukan kegiatan patroli tersebut Tim Patroli Air Kali Surabaya 

memulai kegiatanya dengan melakukan rapat kordinasi bersama pihak PJT1 

(Perusahaan umum Jasa Tirta 1), BLH (Badan Lingkungan Hidup), Polresta 

Surabaya dan para wartawan Surat kabar yang memiliki tugas meliput semua 

bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Tim Patroli Air Kali Surabaya di kantor 

PJT1 (Perusahaan umum Jasa Tirta 1). 



Dalam rapat tersebut anggota Tim Patroli Air Kali Surabaya, membahas 

masalah tempat yang akan dijadikan objek pemantauan, setelah melakukan  rapat 

kordinasi maka Tim Patroli Air Kali Surabaya akan memulai kegiatan berpatroli 

mereka. Tim Patroli memulai berpatroli dari depan kantor Jasa Tirta 1 yang berada 

di Jalan Raya Karah, kegiatan berpatroli yang dilakukan oleh Tim Patrol Air ini 

memiliki rute berpatroli dari Surabaya hingga perbatasan Surabaya dan kabupaten 

Gresik yang tepatnya di Kali Mati yang berada di Kelurahan Warugunung dengan 

menempuh waktu dua jam untuk pulang dan pergi dengan jarak 10 Km dengan 

melintasi empat Kecamatan yaitu Kecamatan Wonokromo, Kecamatan 

Jambangan, Kecamatan Wiyung dan Kecamatan Karangpilang.  

Tim Patroli juga memiliki bentuk kegiatan lain selain berpatroli di Kali 

Surabaya. Kegiatan lain Tim Patroli Air Kali Surabaya adalah memberikan  

pendidikan atau pelatihan  kepada mahasiswa dan juga kader lingkungan dari 

setiap Kecamatan maupun Kelurahan mengenai lingkungan dengan tujuan agar 

para mahasiswa dan  para kader lingkungan ini dapat lebih memahami masalah 

pencemaran lingkungan yang terjadi di Kali Surabaya,  nantinya para mahasiswa 

dan kader lingkungan yang dibimbing tersebut akan dapat dijadikan anggota Tim 

Patroli Air Kali Surabaya yang memiliki tugas yang sama dengan anggota Tim 

Patroli Air Kali Surabaya lainya seperti dari BLH Jatim, Polresta Surabaya, dan 

PJT  1, yaitu sama-sama melakukan patroli untuk mencegah pencemaran di Kali 

Surabaya. 

 Dalam menjalankan kegiatan tersebut, para anggota Tim Patroli Air Kali 

Surabaya juga memiliki aktivtias lain yaitu mengikuti seminar mengenai 



lingkungan, Kordinator Tim patroli air Kali Surabaya  Imam Rochani menyuruh 

para anggota Tim Patroli Air Kali Surabaya untuk mengikuti seminar dan 

pelatihan mengenai lingkungan. Hal ini dilakukan agar para anggotanya memiliki 

bekal ilmu  dan pengalaman yang luas mengenai lingkungan yang nantinya para 

anggota Tim Patroli Air Kali Surabaya dapat secara maksimal mengenali 

permasalahan yang terjadi pada lingkungan dan dapat menerapkan ilmu yang 

mereka dapatkan dalam mengatasi permasalahan lingkungan tersebut. 

Program-program yang sudah di rancang oleh BLH Jatim dan Pemerintah 

Kota Surabaya dan selanjutnya dilaksanakan oleh Tim Patroli Air Kali Surabaya 

adalah kegiatan yang bersangkutan dengan lingkugan Kali Surabaya seperti 

kegiatan patroli air, pembuatan WC umum dan TPS (Tempat Pembuangan 

Sementara), pemindahan pola hadap rumah, pelathan kader lingkungan, dan 

pembuatan IPAL (Instalasi Pengelolahan Air Limbah). 

Dalam menjalankan program Tim Patroli Air terdapat kendala yang timbul 

dalam menjalankan program tersebut adalah, pertama, pada program patroli air, 

dalam menjalankan kegiatan berpatroli air, Tim Patroli menemui beberapa 

kendala yaitu mendapatkan kesulitan dalam mengunjungi pabrik yang diketahui 

membuang limbahnya, Rahmat mengatakan, salah satu anggota Tim Patroli Air 

Kali Surabaya, menjelaskan, kesulitan tersebut berupa penghadangan dari pihak 

pabrik melalui preman yang di sewa oleh pihak pabrik untuk menghalangi sidak 

yang dilakukan oleh Tim Patroli Air. Sehingga membuat kegiatan patrloli sedikit 

menagalami gangguan. 



Untuk mengatasi kesulitan tersebut, Tim Patroli memiliki Strategi untuk 

menanganinya yaitu dengan cara mengajak polisi di setiap kegiatan patrolinya, 

keberadaan polisi di dalam kegiatan patroli air memiliki fungsi lain selain sebagai 

penegak hukum juga untuk mengatasi masalah penghadangan yang dilakukan 

oleh pihak pabrik. 

 Kedua, program  Pembangunan WC Umum dan Tempat Pembuangan 

Sementara (TPS) untuk warga bantaran Kali Surabaya, dalam program tersebut, 

kendala yang dihadapi oleh Tim patroli air Kali Surabaya adalah kurangnya lahan 

kosong yang ada di pemukiman warga bantaran Kali Surabaya. Dijelaskan oleh 

Sumadi, Sekertaris Kelurahan Warugunung, bahwa untuk membangun WC umum 

yang layak merupakan cara yang bagus untuk menghilangkan WC helikopter 

yang ada di Kali Surabaya, tetapi permasalahanya adalah kurangnya lahan kosong 

yang ada di pemukman warga bantaran Kali Surabaya. Karena masih kurangnya 

lahan kosong yang dapat di buat untuk membangun TPS (Tempat Pembuangan 

Sementara) dan WC Umum. 

 Sementara Startegi yang digunakan Tim Patroli Air Kali  Surabaya untuk 

mengatasi permasalahan kurangnya lahan kosong yang menyebabkan masih 

tersendatnya program pembuatan WC umum dan TPS (Tempat Pembuangan 

Sementara) yaitu dengan cara malakukan kordinasi secara terus meneurus kepada 

pihak Kecamatan maupun Kelurahan agar segera menyediakan lahan kosong. 

Ketiga, program pemindahan pola hadap rumah yang berada di bantaran 

Kali Surabaya. Program pemindahan pola rumah warga bantaran Kali Surabaya 



tersebut memiliki manfaat dan tujuan yang baik, tetapi program tersebut masih 

memiliki kendala yaitu masih banyak warga bantaran Kali yang menolak untuk 

diterapkan program tersbut karena kekawatiran warga jika banjir nantinya akan 

dapat mengakibatkan rumahnya ikut banjir juga. Selain itu kendala lainnya adalah 

Tim Patroli bersama instasi lingkungan dari pemerintah Kota Surabaya dalam  

menjalankan program pemindahan pola hadap rumah karena masih kesulitan 

untuk mengukur luas tanah yang ada di bantaran Kali Surabaya karena sudah 

penuh dengan pemukiman warga sehingga terkikis oleh aliran sungai Kali 

Surabaya. Karena hal itulah program ini masih di rundingkan secara mendalam 

oleh Tim Patroli Air, instansi lingkungan Pemrintah Kota Surabaya dan Pemkot 

Surabaya. 

Maka untuk mengahadapi kendala tersebut, Tim Patroli Air Kali Surabaya 

menggunakan startegi yang berupa perudingan terhadap pemerintah Kota 

Surabaya, pihak Kecamatan dan Kelurahan, instansi lingkungan pemerintah Kota 

Surabaya dan juga warga bantaran Kali Surabaya, dikarenakan program yang di 

rencanakan pemerintah Kota Surabaya harus memiliki perencanaan yang tepat, 

sehingga perlu adanya perudingan yang benar-benar tepat. 

Program pemindahan pola rumah yang berada di banataran Kali 

sebenarnya sudah mulai di terapkan oleh pemerintah Kota Surabaya di daerah Kali 

Mas dan sudah berjalan, akan tetapi untuk menerapkan di wilayah Kali Surabaya 

yang memiliki kondisi bantaran Kali yang sudah dipenuhi oleh rumah dari warga 

bantaran Kali membuat program ini mengalami kendala dan oleh sebab itu, 

program ini baru akan berjalan tahun 2013 apabila permasalahan untuk lahan d 



bantaran Kali Surabaya sudah dapat di tangani. Maksud dari program pemindahan 

pola hadap rumah yaitu nantinya rumah yang berada di bantaran Kali Surabaya 

yang hampir secara keseleruhan pola hadap rumahnya membelakangi kali 

nantinya akan dirubah menghadap kali. Tujuan dari program ini adalah agar warga 

secara langsung dapat mengetahui kondisi lingkungan rumah mereka, sehingga 

apabila lingkungan rumah mereka kotor maka akan ikut memelihara lingkungan 

rumah beserta lingkungan bantaran Kali Surabaya. 

Keempat, Progam pelatihan kader Lingkungan, kendala yang ditemui 

dalam program pelatihan kader lingkungan adalah masih banyak ditemui warga 

bantaran Kali Surabaya yang tetap kurang peduli terhadap arahan yang diberikan 

oleh para kader lingkungan sehingga program pelatihan kader lingkungan ini 

masih di nilai kurang efektif untuk merubah pola pikir warga terhadap 

lingkungan, sehingga meskipun sudah diberi tahu mengenai cara menjaga 

lingkungan oleh para kader lingkungan, tetap saja masih ada sebagian warga 

bantaran Kali Surabaya yang tidak peduli dan tetap membuang sampah di Kali 

Surabaya. 

Untuk mengatasi permaslahan tersebut startegi yang dilakukan oleh Tim 

Patroli Air Kali Surabaya adalah dengan cara memberikan sosialisasi secara terus 

menerus terhadap para warga yang masih kurang sadar terhadap lingkungan 

sekitarnya, selain itu Tim Patroli juga memberihkan arahan kepada pihak 

Kecamatan maupun Kelurahan untuk dibuatkan kegiatan untuk pengelolahan 

sampah yang berupa bank sampah. Hal ini bertujuan agar dapat merubah pola 



pikir warga terhadap sampah dan mendorong warga untuk lebih mengumpulkan 

sampahnya dan menjualnya. 

Dari startegi yang di lakukan oleh Tim Patroli Air dalam mengatasi 

kendala tersebut, maka hasil yang diperoleh adalah mulai adanya perubahan pola 

pikir sebagian warga terhadap sampah, dijelaskan oleh Teguh Prasetyo, Sekertaris 

Kecamatan Karangpilang, bahwa selain terus melakukan sosialisasi terhada para 

warga, nantinya akan dibentuk suatu organisasi untuk warga dalam mengelolah 

sampah secara mandiri. 

Selain startegi yang dilakukan oleh Tim Patroli Air menghasilkan 

organisasi warga mengenai sampah mandiri, tujuan lain dari program pelatihan 

yang dibuat oleh BLH (Badan Lingkungan Hidup) Jatim dan Tim Patroli Air 

adalah nantinya setelah para kader lingkungan telah mengikuti pelatihan, mereka 

akan memberikan contoh yang benar terhadap para warga bantaran Kali Surabaya 

yang berada di setiap Kelurahan ataupun Kecamatan agar lebih peduli terhadap 

lingkungan sekitarnya. Menurut Imam Rochani, tujuan dari pelatihan ini adalah 

untuk merubah pola pikir dan moral tiap masayarakat khusunya warga bantaran 

Kali Surabaya agar memiliki kesadaran mengenai kebersihan lingkungan yang 

mereka tinggalinya. 

Kelima, program pembuatan IPAL (Instalasi Pengelolahan Ail Limbah), 

dalam program tersebut kendala yang hadapai oleh Tim Patroli Air Kali Surbaya 

dan PJT1 (Perusahaan umum Jasa Tirta1) adalah permasalahan dana, karena 

dalam setiap membangun IPAL (Instalasi Pengelolahan Air Limbah) dibutuhkan 



biaya yang tidak sedikit, harga untuk membangun satu IPAL  (Instalasi 

Pembuangan Air Limbah) harganya berkisar Rp 200.000.000 (dua ratus juta 

rupiah), sehingga membuat Tim Patroli dan PJT1 (Perusahaan umum Jasa Tirta 1) 

membutuhkan bantuan dana oleh BLH (Badan Lingkungan Hidup).  

 

Kesimpulan 

Tim Patroli Air kali Surabaya merupakan organisasi lingkungan yang 

menangani masalah pencemaran yang terjadi di Kali Surabaya, maka dari situ Tim 

Patroli Air Kali Surabaya mempunyai keinginan untuk merubah kondisi 

lingkungan Kali Surabaya agar dapat memberikan manfaat buat warga Surabaya. 

Maka  untuk merubah kondisi lingkungan Kali Surabaya, perlu adanya observasi 

lingkungan agar dapat memahami lebih jelas hal-hal yang ada di lingkungan Kali 

Surabaya, dengan itu mereka akan mengetahui apa saja penyebab rusaknya 

lingkungan Kali Surabaya dan juga mereka dapat mengatasi hal-hal yang dapat 

merusak lingkungan Kali Surabaya. 

 Setelah melakukan obeservasi maka Tim Patroli mengetahui penyebab-

penyebab terjadinya pencemaran dan upaya yang dilakukan oleh Tim Patroli Air 

Kali Surabaya untuk menangani masalah lingkungan dengan membuat program-

program mengenai lingkungan yang dibangun secara berasama dengan lembaga 

lingkungan Kota Surabaya seperti BLH (Badan Lingkungan Hidup), PJT1 

(Perushaan umum Jasa Tirta 1), Konsorsium Lingkungan Hidup, dan Garda 

Lingkungan Hidup, meruapakan langka untuk menjadikan lingkungan Kali 



Surabaya menjadi bermanfaat buat warga kota Surabaya, khusunya warga 

bantaran Kali Surabaya. 

Program yang akan diterapkan pada lingkungan Kali Surabaya merupakan  

bentuk strategi penanganan yang dilakukan oleh Tim Patroli Air memiliki  bentuk 

pola adaptasi kontekstual progresif dimana mereka melakukan upaya 

pengendalian lingkungan Kali Surabaya beserta komponen yang ada di 

lingkungan Kali Surabaya, dengan cara membuat program mengenai lingkungan, 

akan teatpi program tersebut memiliki kendala-kendala sehingga untuk 

mensukseskan program tesrebut , Tim Patroli Air Kali Surabaya mempunyai 

strategi untuk membuat program tersebut berjalan dengan lancar dan bisa 

merubah lingkungan Kali Surabaya yang mengalami kerusakaan akibat 

pencemaran.   
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