
Selayang Pandang LSM Konsorsium Lingkungan Hidup

Konsorsium Lingkungan Hidup merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktif dalam
proses pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Selama ini konsen
wilayah yang masuk dalam pantauan Konsorsium LH yakni di wilayah Provinsi Jawa Timur.
Sejak berdiri di tahun 2001 silam, berbagai kegiatan seperti patroli air (pengawasan industri
yang membaung limbah cair) di Kali Surabaya telah digelar. Namun, saat itu dilakukan secara
independen oleh tim dari LSM KLH.

  

Memasuki November 2008, akhirnya kesepakatan (MoU) penagawasan Kali Surabaya
ditandatangani antara Perum Jasa Tirta (PJT) I, Bapedalda Jatim (kini BLH Jatim), dan
Polwiltabes Surabaya (kini Polrestabes Surabaya). Dari MoU itu, Konsorsium LH sebagai LSM
penggagas menjadi pengawal terbentuknya Tim Patroli Air Terpadu Jatim yang hingga kini 
masih terus bertugas mengawasi pencemaran tak hanya di Kali Surabaya tapi hingga wilayah
Kali Brantas.

  

Atas kegigihan upaya tim yang kini dikomandani Direktur LSM KLH, Imam Rochani yang
selama proses penegakan hukum dipercaya menjadi saksi, kini  telah banyak industri yang
berhasil terjaring tim patroli. Bahkan, tak sedikit yang telah mendapatkan vonis dari Pengadilan
Negeri Surabaya. Di antaranya, yakni RPH Kota Surabaya dengan vonis penjara 6 bulan dan
denda Rp 10 juta, PT Suparma vonis denda Rp 90 juta, UD Sumber Agung vonis hukuman
percobaan 1,5 tahun denda Rp 5 juta, PT Alu Aksara Pratama vonis hukuman percobaan 1,5
tahun denda Rp 3 juta.

  

Selain melakukan proses penegakan hukum, LSM KLH juga sering menyelenggarakan
berbagai even kegiatan lingkungan, seperti peringatan Hari Air Sedunia tiap 22 Maret, Hari
Bumi 22 April, dan hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni. Dalam berbagai even kegiatan
lingkungan itu, Konsorsium LH kerap menggelar kegiatan seperti Lomba Mewarnai bagi siswa
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TK dan PAUD, lomba menulis surat tentang Kali Surabaya untuk Gubernur Soekarwo, dan
Pekan Ruwatan Kali Surabaya yang telah dicanangkan Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf
setiap peringatan hari Air Sedunia 22 Maret.

  

LSM KLH juga dipercaya sebagai pembina kader Garda Lingkungan yang dibentuk oleh Badan
Lingkungan Hidup Jatim. Bahkan diberbagai even yang digelar, seperti saat sidak Patroli Air
Terpadu dan penanaman pohon di bantaran Kali Surabaya juga melibatkan kader Garda
Lingkungan. Pembinaan dan penyuluhan bagi warga masyarakat terkait kepedulian terhadap
lingkungan juga kerap dilakukan. Tujuannya, yakni untuk menumbuhkan kesadaran pada
masyarakat khususnya akan pentingnya pengelolaan sumber daya air dan lingkungan bagi
kehidupan bersama.

  

Selain itu, berbagai kegiatan Konsorsium LH juga ditujukan untuk meningkatkan partisipasi
kelompok pemuda untuk menjadi relawan-relawan peduli lingkungan dengan melakukan
sosilisasi dan pendampingan  tentang hidup sehat dan penyelamatan lingkungan untuk
kehidupan masa depan, serta memberikan pemahaman sejak dini pada anak-anak tentang
pentingnya menjaga lingkungan bagi kehidupan bersama.
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