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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, pelatihan Kader 
lingkungan yang dilakukan sebulan empat kali pada hari sabtu dan minggu, dan 
pembangunan IPAL (Instalasi Pengelolahan Air Limbah). 
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