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Bagian Humas Pemerintah Kota Surabaya

SAMBUTAN PADA SERAH TERIMA TAMAN NGINDEN INTAN
TANGGAL 12 OKTOBER 2013

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Yang saya hormati :
-

Pimpinan PT. Bank Danamon Tbk ;

-

Para Kepala SKPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya ;

-

Hadirin dan undangan sekalian yang berbahagia.
Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat

Allah SWT

atas rahmat dan hidayah yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat
berkumpul disini dalam keadaan sehat wal’afiat, guna menghadiri acara Serah Terima

Bantuan Pembangunan Taman Nginden Intan dari Bank Danamon dan Yayasan
Danamon Peduli kepada Pemerintah Kota Surabaya.
Bapak, ibu dan hadirin yang berbahagia,
Kota Surabaya telah dikenal sebagai kota yang memiliki banyak taman, sehingga
dapat menghadirkan ruang hijau sebagai paru – paru kota. Saat ini sudah ada 45
Taman Aktif yang bisa dijadikan jujukan oleh Warga Surabaya untuk berinteraksi dan
Pemerintah

Kota

terus

berupaya

menambah

taman,

salah

satunya

adalah

pembangunan Taman Nginden Intan yang telah selesai dibangun pada bulan
September tahun 2013. Taman ini dibangun oleh pihak swasta melalui program CSR

(Corporate Social Responsibility) sebagai salah satu bentuk kepedulian perusahaan /
swasta di dalam mewujudkan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan
yang sehat.

2

Bagian Humas Pemerintah Kota Surabaya

Untuk mewujudkan Kota Surabaya sebagai kota yang benar-benar nyaman
untuk ditinggali, Pemkot Surabaya membuat taman-taman yang tidak hanya berfungsi
untuk menyerap gas buang kendaraan bermotor ataupun untuk Ruang terbuka hijau,
namun taman-taman ini juga dibangun

untuk olahraga, rekreasi, atau sekadar

bersantai. Bahkan beberapa taman dibangun sebagai sarana belajar warga karena
dilengkapi dengan broadband learning center dan juga fasilitas WiFi. Kita ingin warga
bisa berkumpul untuk bersantai dan menjadi sarana ruang publik, bertemu dan
berkomunikasi satu sama lain.

Bapak, ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati,
Taman Nginden Intan dengan luas ±1.100 meter persegi, adalah salah satu
produk program kepedulian lingkungan dari Bank Danamon dan Yayasan Danamon
Peduli kepada Pemerintah Kota Surabaya, sebagai ruang terbuka hijau dan sarana
rekreasi warga kota. Taman Nginden Intan juga menghadirkan fasilitas kesehatan
berupa arm roller, walking flow, dan biking serta jogging track yang dapat digunakan
sebagai sarana bagi pejalan kaki.
Saya mohon kepada seluruh
menjaga

dan

memelihara

Taman

masyarakat Kota Surabaya untuk senantiasa
Nginden

Intan,

termasuk

juga

menjaga

kebersihannya.
Saya yakin dengan dukungan dan kerja keras kita bersama – sama, cita – cita
untuk mewujudkan Kota Surabaya sebagai kota yang cantik, bersih, rapi, indah dan
sehat akan terwujud.
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Sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi atas nama Pemerintah Kota
Surabaya, Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada Bank Danamon dan Yayasan Danamon Peduli atas partisipasinya. Semoga
kegiatan ini mendapat ridho dari Allah SWT serta bermanfaat bagi kita semua.
Sekian, terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Surabaya, 12 Oktober 2013
Walikota Surabaya
Tri Rismaharini

