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Hidroponik Pilihan yang
Menguntungkan

KOTA – Wisata
kuliner di Kota Gre-
sik semakin menja-
mur. Menariknya
satu sama lain ber-
lomba untuk men-
jadi tempat tongkro-
ngan menarik. Mu-
lai tampilan yang
berbeda, penataan
tempat yang nya-
man atau cozy, kon-
sep tempo dulu, pe-
manfaatan barang
bekas hingga kon-
sep back to nature
menjadi wisata ku-
liner yang banyak
diminati.

Seperti Kopi Kem-
ping yang ingin mem-
bawa konsumen soa-

lah berkemah di gu-
nung. Dengan back-
ground alam dan ta-
tanan tenda layak-
nya sedang melaku-
kan camp di alam
terbuka. “Jadi me-
mang menumbuhk-
an sensasi camp di
tengah kota, mengi-
ngat Gresik tak ada
tempat back nature
yang memadai untuk
nongkrong,” terang
Pemilik Kopi Kemping
Muhammad Fahmi.

Ia bersama dua
teman lainnya Diana
Agustina dan Donny
Rikana mendirikan
warung dengan te-
ma camping ini.

Terbukti, tak hanya
masyarakat Gresik,
warkop ini juga te-
lah dikunjungi war-
ga  dari luar daerah
seperti Sidoarjo, La-
mongan hingga Su-
rabaya. “Mereka da-
tang ke sini karena
memang merasakan
sensasi yang ber-
beda,” terang dia.

Sementara itu,
Donny Rikana me-
nyebut, bisnis ku-
liner memang sa-
ngat berpotensi. Se-
lain kuliner yang
banyak diminati
masyrakat, ternya-
ta tongkrongan
yang konsep tual bi-
sa menarik perha-
tian. Terlebih, de-
sain tongkrongan
dengan konsep ini
memiliki harga rasa
camping atau wa-
rung. Mulai kopi
yang dibuat kroyo-
kan layaknya ‘Ngo-
pi Kemping’, kemu-
dian mie yang disa-
jikan dalam wajan
dan dimakan bersa-
ma. “Itu khas anak
‘kemping’ yah, kita
buat mereka seperti
kemping,” papar dia.

Berbagai tenda de-
ngan ukuran bera-
gampun tertata rapi,
mulai tenda dengan
kapasitas dua, em-
pat hingga enam or-
ang menjadi pilihan
favorit. Seperti Rin-
da Bayu dan Lenny
Lope.(est/rtn)
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Petik Kebun : Warga menjadikan kebun hidropronik sebagai tujuan
wisata tengah kota yang menyenangkan.

TERBATASNYA lahan
di kawasan gunung seperti
daerah Sekar Kedaton, ter-
nyata bisa dimanfaatkan Te-
guh Arif Bijaksana sebagai
kebun hidroponik. Urban far-
ming ini berkembang menjadi
jujukan belajar sekaligus wi-
sata petik sayur hidroponik di
tengah kota.

“Banyak pengunjung untuk
merasakan sensasi memanen
langsung tanaman hidro-
ponik,” terang Teguh Arif Bi-
jaksana, pemilik Kebun Hidro-
ponik Gresik, Sekar Kedaton.

Tanah seluas 450 meter
persegi ini, disulap Teguh
menjadi kebun hidroponik de-
ngan kapasitas 8.000 lubang
atau tanaman. “Banyak ma-
syarakat sekitar yang mela-
kukan petik sayur sendiri,
jumlahnya puluhan pengun-
jung,” sebutnya.

Terlihat enam jenis tana-
man yang ada dalam kebun
hidroponik ini, diantaranya
empat jenis selada yakni se-
lada hijau, mawar jawa,

selada merah (red coral), se-
lada roman,  kangkung dan
sawi. Saat liburan, disebut
Teguh semakin banyak
pengunjung yang mampir.
Kedatangan pengunjung
inipun bergantian, mereka
dengan senang hati mengam-
bil sayur dari instalasinya.

Kebun yang beratapkan
plastic ultraviolet (UV) ini, di-
sebut Teguh sudah banyak
yang berkunjung untuk belajar
saat proses penanaman. Dari
kebun ini, ia memiliki tujuan
untuk memasyarakatkan hi-
droponik. “Hama juga tak bisa
masuk, sehingga butuh keu-
letan menjaga tanaman,” jelas
pria yang juga anggota Ko-
munitas Hidroponik Gresik ini.

Salah satu pengunjung,
Erma Lailatus mengaku ta-
naman hidroponik unggul ka-
rena terbebas pestisida. Soal
hargapun tak terpaut jauh, mi-
sal di pasaran kangkung satu
ikat seharga Rp 1.500 hi-
droponik memang dijual de-
ngan harga Rp 2.000.  (est/rtn)
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UNIK : Rinda dan Lenny (Kanan) saat menikmati wisata café berkonsep kemping
di Kopi Kemping di Jl  Veteran Gresik.
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