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Musim hujan dengan intensitas cukup tinggi di wilayah Surabaya menyebakan peningkatan
pencemaran di Kali Surabaya. Hal ini diindikasikan dengan semakin banyaknya populasi ikan
sakarmut (pembersih kaca) yang merupakan ikan pemkan limbah.

  

      "Dalam waktu tiga hari nelayan kali surabaya dapat 500 ekor ikan sakarmut. Untuk itu,
dalam rangka Hari Air Sedunia pula kami menggelar ruwatan kali," kata Direktur Konsorsium
Lingkungan Hidup, Imam Rochani.
Acara ruwatan digelar dengan serangkaian acara. Mulai dari doa bersama dengan
menghadirkan 100 anak yatim, dilanjutkan dengan penebaran benih ikan sebanyak 50 ribu bibit
ikan mujaer hitam dan bader, tanam pohon, dan bersih-bersih sampah kali.
Menurutnya, Kali Surabaya ini perlu diruwat, karena pelaku pencemaran sungai baik lindustri
maupun rumah tangga perlu disadarkan. Jika selama ini pihakya telah melakukan penyadaran
melalui penyuluhan, kini lewat doa bersama.
Dalam kegiatan ruwatan yang dikerjasamakan dengan mahasiswa teknik lingkungan ITS
tersebut, didatangkan pemuka agama dari MUI Surabaya. Dijelaskanya, dalam waktu dekat
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akan dibuatkan juga fatwa MUI tentang pencemaran air sungai.
"Kalau ada fatwa MUI, maka akan ada sanksi moral bagi pencemar air, khususnya di Kali
Surabaya. Fatwa juga disampaikan pada industri yang membuang limbah ke sungai," ujarnya.
Sebelum prosesi ruwatan, Konsorsium Lingkungan Hidup juga membagikan pupuk kompos dari
sampah organik di Kali Surabaya. Pupuk yang dikemas ukuran 2,5 kg itu dibagikan pada para
aktivis lingkungan, mahasiswa, dan undangan yang hadir dari perwakilan industri dan
pemerintah.
Tak hanya pupuk dari sampah organik sungai, pihaknya juga telah memuat batu bata setengah
ringan dari sampah kali berupa diapers, pembalut wanita, dan stereofoam yang banyak
terdapat di Kali Surabaya.
"Batu bata setengah ringan ini masih ujicoba dan sudah dibuat tapi perlu diuji lagi. Kalau dijual
juga lebih murah dari bata merah. Sedangkan pupuk komposnya, kami jamin layak dan
kualitasnya tidak kalah dengan pupuk phonska," tegasnya.
Ketua Panitia Bersih Sungai dari Teknik Lingkungan ITS, Moh Rohim, dari hasil susur sungai
dari pintu air Gunungsari sampai Terminal Joyoboyo berhasil mengangkut banyak sampah.
"Kalau sampah yang terangkut lebih dari 30 karung. Mayoritas sampah organik berupa batang
dan ranting pohon. Banyak juga sampah diapers atau popok bayi," katanya.
Saat susur sungai tim juga sempat menemuka warga yang dengan sengaja membuang
sampah dalam kemasan kantong plastik. Melihat momen tersebut, tim langsung menegur dan
mengimbau warga agar tak lagi buang sampah ke sungai. (rizal)
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