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Sungai BukanTempat (Buung) Sampah
PERNAII melihatorang
membuang sampah rumah
tangga di sungai? Sungguh
perbuatan yang tidak baik
dan dapat merusak ling-
kungan sekitar sungai. Aliran
sungai yang sebenamya
memiliki berbagai'fungsi
positif dan memberikan ba-
nvak man-faat, harus tercemar
oieh sampah yang dibuang
semDarangan.

Berbagai alasan kerap kita
dengar saat seseorang memu-
tuskan membuang sampah
di sungai. Alasah yang paling
sering dilontarkan antara lain
ketidaktersediaan tempat
sampah dirumah, malas
membayar iuran sampah dan
memilih membuangnya sen-
diri, hingga terpancing untuk
ikut-ikutan saat melihat
tetangga membuang samPah
di sungai.

Harus ada kesadaran
dari masing-masing indivi-
du tentang manfaat sungai
danbahayanya membuang
sampah di sungai. Terkadang
seFeorang yang membuang
sarnpah di sungai lupa atau
tidak sadar bahwa perbuat-
annya.tersebut telah meru-
gikan banyak pihak, tidak
hanya dirinya namun juga

orang lain.
Da4pak negatif anem-

buang'sampall l ib sun$at'
menjadikan aliran air ter-
hambat. Semakin banyak
limbah rumah tangga,yang
menumpuk akan menjg{i-

kap,aliran sungai tersebut
tersumbat.

Banjir menjadi dampak
yang pating besar dari ter-
sumbatnya sungai karena
tumpukan sampah. Keru-

'gian laigt yang ditimbulkan
lt&engdrr rntnumpuknya sam-

pah di sungai adalah bau
tidak sedap, daerah aliran
sungai (DAS) tercemar.
kematian dari beberapa

makhluk hidup penghuni
sungai karena keracunan
sampah; dan kual i tas air
yang menurun.

Biasanya efek jera dari
mgmbuang sampah di sungai
ini dapat kita lihat setelah
terjadi bencana seperti banjir.
Banyak orang yang akhirnya
tersadar bahwa perbuatan-
nya selama ini telalr merugi-
kan banyakpihak.

Budaya membuang sam-
pah di sungai harus kita akhi-
ri segera. Harus ada tindakan
tegas dari masing-masing
individu bila melihat orang
membuang sampah di sungai
dengan mengingatkannYa
secara baik-baik.
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