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SAMBUTAN PADA PEMBUKAAN THE 5th REGIONAL
3R FORUM IN ASIA AND THE PACIFIC
TANGGAL 25 PEBRUARI 2014

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Yang saya hormati :


Menteri Lingkungan Hidup RI ;



Gubernur Jawa Timur ;



Para Peserta Pertemuan 3R Forum dari 38 negara ;



Para Official PBB ;



Ketua DPRD Kota Surabaya ;



Para Kepala SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya ;



Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir
pada Pembukaan The 5th Regional 3R Forum In Asia And The Pacific, di Hotel ShangriLa Surabaya.
Atas nama Pemerintah Kota Surabaya, saya mengucapkan Selamat Datang di
Kota Surabaya kepada Menteri Lingkungan Hidup RI maupun para tamu dari 38
negara peserta. Merupakan kebanggaan bagi kami dapat menjadi tuan rumah kegiatan
fórum internasional ini, semoga seluruh rangkaian agenda kegiatan dapat berjalan
dengan sukses dan lancar.
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Bapak, ibu dan saudara sekalian,
Kota Surabaya adalah kota yang begitu peduli terhadap penataan lingkungan.
Berbagai penghargaan di bidang lingkungan telah diraih Kota Surabaya, baik dari
dalam negeri maupun dari luar negeri. Semua itu berangkat dari komitmen Pemerintah
Kota Surabaya untuk memberikan hidup yang layak bagi warga kota. Prestasi-prestasi
yang diraih Kota Surabaya tersebut merupakan bentuk dukungan semua lapisan
masyarakat, terutama dukungan yang dilakukan oleh para kader lingkungan yang
tersebar di seluruh kelurahan. Melalui kader lingkungan inilah, warga dan Pemerintah
Kota dapat bersinergi dalam mensukseskan program lingkungan. Peran kader benarbenar telah menjadi agent of change meningkatnya kualitas lingkungan Surabaya dari
waktu ke waktu. Melalui kader-kader lingkungan itulah Pemerintah Kota Surabaya
mensosialisasikan tentang sampah.
Keberhasilan ini juga didukung dengan aktifitas kampung-kampung

yang

berlomba-lomba mewujudkan lingkungan bersih, hijau dan asri. Perubahan paling
penting, terhadap lingkungan ini telah menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk
peduli lingkungan. Kami menilai bahwa sampah sangat berharga. Untuk itu, Pemkot
Surabaya selalu menekankan kepada masyarakat agar sampah tidak terbuang sia-sia
dengan memanfaatkan sampah-sampah rumah tangga ataupun dari pasar untuk
dijadikan pupuk kompos.
Mereduksi sampah secara mandiri yang dimulai dari rumah tangga memang
layak dilakukan. Dengan peran aktif masyarakat yang mampu mereduksi dan mendaur
ulang sampah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat, maka volume sampah akan
menurun. Kesadaran masyarakat

akan hidup bersih dan sehat, serta mampu

mereduksi sampah sendiri sudah banyak dilakukan diberbagai kampung di Surabaya.
Mereka tidak hanya berpartisipasi aktif, namun juga mampu melakukan instalasi
pengolahan air limbah rumah tangga seperti yang dilakukan di kampung Gundih.
Disamping itu, masyarakat Surabaya juga banyak belajar tentang cara pengolahan
sampah organik dalam jumlah besar.
Kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat walaupun masih sangat
terbatas, tetapi cukup untuk digunakan sebagai referensi model pengelolaan sampah
yang mengedepankan paradigma 3R (Reuse, Reduce, Recycle). Kegiatan tersebut
diharapkan dapat menjadi gerakan yang membudaya di bidang persampahan di Kota
Surabaya yang akan terus berlangsung sampai masa yang akan datang. Selain itu
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masyarakat Surabaya juga berhasil meningkatkan ekonominya dengan pengelolaan
sampah terpadu, melalui penjualan produk-produk daur ulang sampah.

Saudara-Saudara yang saya hormati,
Berpedoman jangan sampai ada sampah organik yang terbuang sia-sia dan
percuma, pengembangan rumah kompos di Surabaya ikut berperan mengubah pola
perilaku warga kota dengan memiliki gaya hidup bersih dan rapi. Efek besarnya,
sekarang kebersihan sudah merupakan gaya hidup warga kota. Orang lebih tertib,
lebih rapi, kota metropolitan memang rentan dengan masalah sampah. Namun,
Surabaya berusaha keras mengatasinya. Salah satu caranya dengan menyulap
sampah menjadi pupuk kompos.
Salah satu wujud nyatanya adalah dengan dibangunnya 17 rumah kompos
di Surabaya, sehingga sampah-sampah yang dihasilkan dapat diolah sendiri oleh
warga, yang pada akhirnya dapat menekan volume sampah yang dibuang ke TPA
(Tempat Pembuangan Akhir). Keberadaan 17 rumah kompos yang tersebar di
berbagai sudut kota ini telah mampu menampung 438 meter kubik (1 meter kubik = 1
ton) sampah rumah tangga setiap harinya.
Berbagai kegiatan terhadap pengelolaan sampah terus kita lakukan, seperti
Green and Clean, Merdeka Dari Sampah dan sebagainya, yang semuanya bertujuan
menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Namun, hal itu hanya tujuan antara saja.
Tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat yang sehat agar kualitas sumber
daya manusianya juga bagus. Kesehatan masyarakat sangat mempengaruhi kualitas
sumber daya manusia. Dengan lingkungan yang bersih, kesehatan juga akan tercapai.
Jika masyarakatnya sehat, pasti kualitas sumber dayanya juga meningkat.
Saat ini Kalau kita masuk kampung-kampung yang dulu kumuh, seperti Banyu
Urip, Gundih, dan Dukuh Setro, sudah lebih nyaman karena tampak bersih dan cantik
dengan banyaknya tanaman warga. Melihat ini, kami yakin, dengan edukasi terusmenerus, persoalan ini bisa diatasi karena masyarakat mudah diajak bekerja sama
demi kemajuan mereka. Kiatnya, seperti yang saya katakan tadi, adalah keterlibatan
peran masyarakat. Tidak mungkin semua hal bisa diselesaikan oleh pemerintah kota.
Kalau warga merasa dirinya nyaman, aman, secara otomatis dirinya mau terlibat dalam
pembangunan

kota.

Sebagai

bentuk

komitmen

dalam

memperhatikan

lingkungan, selain pemberdayaan masyarakat untuk mandiri dalam pengelolaan
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sampah, Pemkot Surabaya juga membangun taman-taman yang dibuat sedemikian
rupa agar dapat dimanfaatkan masyarakat, sebagai ruang sosial dan rekreasi.
Sekaligus semakin menyadarkan warga Surabaya akan pentingnya kebersihan,
penghijauan, dan keindahan sebuah kota. Taman-taman ini telah tersebar hampir di
seluruh sudut Kota Surabaya.
Hadirin yang saya hormati,
Sebelum mengakhiri sambutan, ingin saya sampaikan bahwa upaya perbaikan
lingkungan menjadi bersih dan sehat serta nyaman sangat membutuhkan dukungan
dari masyarakat. Karena tanpa peran serta dari masyarakat akan cukup berat untuk
melaksanakan program lingkungan. Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa menuntun
dan melindungi kita semua.
Sekian, terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Surabaya, 25 Pebruari 2014
Walikota Surabaya,

Tri Rismaharini

