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Shell Gelar “Community Festival” di Panjang Jiwo
Surabaya, 12 Desember 2010 – Sebagai acara puncak program SUPEL (Shell Untuk Pelestarian
Lingkungan) di Panjang Jiwo, Prapen, Shell menggelar acara “Community Festival” yang dilakukan
Minggu, 12 Desember. Acara yang menggelar aneka lomba yang bertemakan pelestarian lingkungan ini
diikuti oleh sekitar 700 KK di kelurahan Panjang Jiwo. Peluncuran SUPEL di Panjang Jiwo telah dilakukan
Juni tahun ini dengan tema PANJI KAMI (Panjang Jiwo Kampung Asri, Mandiri dan Inspiratif). Kegiatan ini
merupakan program berkesinambungan kemitraan antara Shell, warga Panjang Jiwo, Pemerintah Kota
Surabaya dan Pusdakota Universitas Surabaya. Kegiatan “Community Festival” mencakup lomba mural
(menulis pesan-pesan inspiratif tentang lingkungan melalui media dinding), membuat kompos, daur ulang
sampah non-organik untuk dijadikan tempat sampah di mobil dan lomba kampung bersih.
Wally Saleh, VP Director Business Development, PT Shell Indonesia mengatakan, “Shell memiliki komitmen
yang kuat untuk mendukung Surabaya mewujudkan budaya bersih, asri, sehat dan produktif.

Kami

berharap program SUPEL yang didukung oleh berbagai pihak dapat dijadikan landasan dan program
percontohan yang dapat diterapkan untuk mewujudkan impian ini.”
Program ini diawali dengan kegiatan-kegiatan diseminasi program dan inventarisasi respon komunitas.
Kick off penyelenggaraan program kerjasama Shell, Pusdakota, Komunitas dipublikasikan pertama kali
pada puncak peringatan hari lingkungan hidup 13 Juni 2010 melalui jalan sehat dan penandatanganan
prakarsa bersama. Langkah tersebut menjadi dasar bagi penciptaan model kampung ramah lingkungan.
Dengan program ini maka diharapkan tercanang semangat Panjang Jiwo Kampung Asri, Mandiri dan
Inspiratif. Yaitu: Kampung Asri dengan ciri lingkungan bersih, hijau, dan sehat, Kampung Mandiri dengan
ciri tingginya tingkat swadaya dan partisipasi masyarakat, Kampung Inspiratif dengan ciri munculnya
keteladanan-keteladanan baru, kepemimpinan pengurus serta banyaknya inovasi yang berdampak bagi
komunitas lain untuk melakukan hal yang sama seperti yang dikerjakan komunitas Panjang Jiwo.

Acara ini melibatkan sekitar 250 partisipan dari berbagai pihak, yang terdiri dari warga, pimpinan dinas
terkait, lembaga pendidikan, perusahaan, kader lingkungan, kader kesehatan, anak-anak dan kaum
muda. Pemkot Surabaya dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) turut menghadiri acara tersebut.
Berbagai aktifitas yang akan digelar antara lain; gerak jalan, pameran teknologi ramah lingkungan,
berbagai lomba, kerja bakti dan penandatanganan prakarsa bersama antara Shell, Pemerintah Kota
Surabaya dan Komunitas dalam mewujudkan PANJI KAMI.
-Selesai_____________________________________________________________________________________

Tentang Royal Dutch Shell

Shell adalah sebuah grup perusahaan energi dan petrokimia global. Dengan lebih dari 101,000
karyawan di lebih dari 90 negara dan teritori, Shell membantu memenuhi kebutuhan energi dunia yang
semakin meningkat secara bertanggung jawab, dari segi ekonomi, lingkungan hidup dan sosial. Shell
adalah perusahaan ritel bahan bakar terbesar di dunia dengan 44,000 SPBU di lebih dari 90 negara
yang melayani jutaan pelanggannya setiap hari.

Silakan kunjungi www.shell.com/indonesia.
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