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ETIAP Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta
untuk segera merapikan segala kegiatan yang ada
dalam rencana kerja tahun 2020. Pelaksanaan kegiatan
pembangunan baik secara administrasi, keuangan
maupun fisik agar selesai karena sudah memasuki
akhir tahun pelaksanaan kegiatan pembangunan.
Dengan waktu sisa hanya satu bulan lagi, setiap
OPD harus memaksimalkan serapan anggaran
yang hingga saat ini masih tergolong rendah.
Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan pemerintah harus objektif dalam perencanaan maupun
realisasi anggaran dengan menggunakan skala prioritas.
Seluruh perangkat daerah harus berperan aktif dalam
penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun
serius dalam memperjuangkan Dana Alokasi Khu-

sus agar pembangunan di Kota Pekanbaru dapat terus berjalan secara optimal dan semaksimal mungkin.
Sulitnya kondisi saat ini akibat pandemi Covid-19 juga
menjadi tantangan berat untuk kita bersama mengevaluasi kegiatan yang ada dalam rangka menyiapkan
kondisi berbeda pada anggaran tahun depan.
Setidaknya kita telah mampu melewati masa berat
ini dengan tetap menjalankan kegiatan seefektif mungkin demi berjalannya pembangunan.
Kendala yang terjadi adalah ujian yang mungkin
pertama kali dirasakan oleh daerah ini. Semangat dan
kebersamaan nantinya yang menentukan bahwa pekerjaan
berat ini, selesai tanpa persoalan berarti. Semoga kerja bersama,
mampu membangkitkan semangat perjuangan dalam mewujudkan Pekanbaru Kota Smart City Madani. *TIM BERTUAH
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ERBAGAI upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Pekanbaru terus dilakukan.
Seperti yang dilakukan Camat Senapelan Fabillah
Sandy SE MAp bersama Forum Koordinasi Pimpinan
Kecamatan (Forkopimcam).
Guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 di wilayah
tersebut pihak kecamatan bersama Forkopimcam menggelar aksi bagi-bagi masker kepada pengguna jalan.
Pembagian masker secara gratis bekerjasama dengan
Puskesmas Senapelan dipusatkan di Jalan Jati, Kelurahan
Kampung Baru. Aksi ini pun sontak membuat para pengendara jalan merasa senang dan terbantu. Sebab sebagian
diantara penggunana jalan memang sangat membutuhkan
masker.
Sehingga dengan adanya aksi bagi-bagi masker ini
warga merasa terbantu karena tidak harus membeli masker
lagi. Sebab pada kegiatan ini warga diberikan masker se-
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Pastikan Patuhi Protokol Kesehatan
AMAT Tampan Abdul Barri turun ke lapangan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tatap
muka secara langsung apakah sudah dilaksanakan
dengan menerapkan protokol kesehatan Co-

INFO

Ir. ELSYABRINA
(Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pekanbaru)

BAGI MASKER - Camat Senapelan dan Forkopimcam membagikan masker kepada
pengendara di Jalan Jati dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19.
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Pimpinan Umum

Dani Tekuni
Jasa Lukis Henna
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(Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru)

Wakil Pimpinan Umum

6-9

LAPUT

46-47

PROFIL
ASN

TRI SEPNASAPUTRA, S.STP, M.Si
BERTUAH
Majalah Internal Pemko Pekanbaru

(Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota

Realisasi Investasi di Pekanbaru Melejit
di Tengah Pandemi Covid-19

Investor Malaysia akan
Garap Pinggir Sungai Siak
Edi Sofyan AMa PKB SE MSi

Dipercaya Kemenhub
Ikut Pelatihan di Korea
Pekanbaru Menuju Kota Smart City Madani

14-15

AGENDA

56-57

KULINER

Walikota Pimpin Apel Gelar Pasukan
Kesiapsiagaan Tanggap Bencana

Waspadai Potensi Bencana
Akibat Cuaca
Kateringpku

Sajikan Aneka Seafood
Harga Terjangkau

bertuah bisa di baca di www.pekanbaru.go.id

Pekanbaru)

Pimpinan Redaksi
MAWARDI, S.Ag
(Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik

LAPUT .............................................................. 6-9
PARLEMEN...................................................36-37
GALERI WALIKOTA ............................. ..... 38-39

Gambar di
Tangan Bertahan
Satu Bulan

P

48-49
Dani Tekuni
Jasa Lukis
Henna

(Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Informasi Dinas Komunikasi
Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru)

Sekretaris Redaksi

Karena saat ini di Pekanbaru kebanyakan penganten
perempuan selalu melengkapi pemakaian henna pada
hari istimewanya.
“Kalau untuk pernikahan, biasanya saya menghias
kaki dan tangan satu atau dua hari sebelum pernikahan. Walaupun ada acara berinai yang diselenggarakan
keluarga, tapi untuk menghias tangan dan kaki biasanya dipercayakan kepada ahlinya,” terang Dani.
Dalam menghias kaki dan tangan, Dani terlebih
dahulu akan mempelajari bentuk tangan dan kaki klien.
Menyesuaikan panjang, postur gemuk atau pendek. Hal
ini berguna untuk menentukan motif hiasan serta seberapa banyak permukaan kaki dan tangan yang akan
dihias.
“Untuk kaki dan tangan pastinya ada disisakan ruang
agar tidak penuh dengan lukisan. Kalau terlalu banyak
juga kurang nyaman dipandang mata,” sambung Dani.
Terkait pemilihan motif lukisan di tangan dan kaki,
Dani memilih untuk mengikuti keinginan dari klien.
Khusus untuk motif yang diminta sendiri oleh klien,
Dani akan meminta waktu mempelajarinya minimal
lima hari. Namun khusus motif yang sudah pernah ia
buat, Dani mengaku bisa langsung mengerjakannya.
“Dalam melukis atau menghias kaki dan tangan yang
perlu diperhatikan adalah tarikan garis pertama yang
kita buat. Karena itu akan menentukan lukisan selanjutnya. Selain juga berguna menyeimbangkan lukisan
antara kaki atau tangan sebelahnya,” ungkap Dani.
Sejauh ini Dani mengungkapkan belum ada klien
yang kecewa dengan hasil lukisannya. Termasuk untuk
motif permintaan, Dani berusaha untuk memenuhinya.
Sementara bahan henna yang digunakan, Dani
memesan henna racikan bukan yang instan. Karena

kualitas warna henna racinan lebih bagus dan tahan
lama. Meskipun untuk harganya jauh lebih mahal
dibanding henna kemasan instan.
Menjawab Bertuah untuk besaran tarif jasa
menghias tangan dan kaki, Dani menyebut masih
relatif murah atau hanya kisaran Rp 250 ribu untuk
henna wedding dan Rp 20 ribu per tangan atau
kaki untuk henna fun.
Ke depan Dani berkeinginan bisa bergabung
dengan jasa sewa pelaminan atau wedding organizer, agar lebih banyak lagi orang yang memakai
jasanya. Karena untuk pernikahan, kadang ada menyediakan paket lengkap sekaligus dengan henna.
Terkait pemasaran jasa menghias tangan dan
kaki, kini Dani menggunakan media sosial sebagai
sarana promosi. Bagi Anda yang tertarik untuk
menghias kaki dan tangan bisa langsung order melalui akun Instagram @Dani_art atau melalui WA:
+62 877-4999-9973. *BERTUAH
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Wakil Pimpinan Redaksi

Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru)

EMANDANGAN seni lukis pada
tangan di acara pernikahan
dengan sentuhan warna cokelat
kemerahan mungkin bukan menjadi suatu hal yang asing bagi Anda.
Kegiatan seni lukis tangan tersebut
disebut henna, sebuah kata serapan
dari Bahasa Arab untuk tumbuhan bernama lawsonia
inermis, atau pohon hina.
Di Indonesia sendiri, henna memiliki nama lain seperti innai, paci, dan pacar, yang terbuat dari bahan alami
daun tanaman pacar.
Henna sering menjadi alternatif ‘tato’ sementara bagi
siapa saja yang ingin memberikan sentuhan pola, motif,
dan gambar di tubuh mereka. Meski bersipat temporary
alias sementara, henna bisa bertahan hingga satu bulan
lamanya. Tentu, dengan suguhan warna merah tua kecokelatan yang mampu menarik perhatian.
Kerapnya henna digunakan dalam keseharian perempuan Indonesia, menjadi salah satu ladang usaha bagi
mereka yang pandai melukis dengan henna. Seperti
halnya Dani, yang menjadikan seni lukis henna sebagai
sumber pemasukan bagi keluarga.
“Sejak dulu saya memang suka menggambar, itupun
selalu gambarnya tidak jauh dari bunga. Alhamdulillah
sangat membantu dalam melukis tangan dan kaki,” tutur
Dani memulai ceritanya kepada Bertuah.
Dikatakan Dani, seni lukis henna memang identik untuk pernikahan. Namun sebenarnya henna juga bisa digunakan untuk ‘fun’ saja. Bedanya dengan motif lukisan
henna penganten, lukisan fun lebih simpel dan tidak
terlalu penuh di punggung telapak tangan.
Kendati demikian, Dani yang masih pemula bidang
seni hias tangan dan kaki mengaku kerap menerima
orderan untuk henna pernikahan.

Gambar
di Tangan
Bertahan
Satu Bulan

Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru)

(Kepala Seksi Pengembangan Multi Media Dinas Komunikasi Informatika

Camat Tampan Tinjau Proses Belajar
di SMP Negeri 42 Pekanbaru

Pastikan Patuhi Protokol
Kesehatan

TINJAU SEKOLAH - Camat Tampan Abdul Barri meninjau penerapan protokol kesehatan
dalam proses belajar tatap muka di SMPN 42 Pekanbaru.

C

(Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru)

cara gratis oleh petugas yang turun langsung ke jalan pada
aksi tersebut.
Di sela aksi bagi-bagi masker, Camat Senapelan Fabillah Sandy mengatakan, pembagian masker itu bersempena
Hari Kesehatan tahun 2020 yang bertujuan memutus mata
rantai penyebaran wabah Coronavirus Disease 2019 atau
Covid-19.
“Jadi bersempena Hari Kesehatan Tahun 2020, kita turun
bersama-sama untuk membagikan masker kepada masyarakat Senapelan,” kata pria yang akrab disapa Obet.
Untuk memutus sebaran wabah Covid-19, terang dia,
pihak kecamatan dan kelurahan juga terus menghimbau
masyarakat agar selalu disiplin dalam mematuhi protokol
kesehatan.
“Masyarakat selalu kita himbau agar menerapkan 4M,
yakni Memaki masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak dan
Menghindari Kerumunan,” katanya. *BERTUAH

Camat Tampan Tinjau Proses Belajar di SMP Negeri 42 Pekanbaru

“Kita sudah melaksanakan berbagai persiapan sebelum
pelaksanaan belajar tatap muka dimulai. Sebelumnya kita
diberitahu Disdik mengenai verifikasi terkait protokol kesehatan,” katanya.
vid-19.
Menurutnya ada berbagai aturan baru dalam
Kali ini Abdul Barri dan rombongan jajaran
mekanisme pelaksanaannya, antara lain kapasitas
Pemerintah Kecamatan Tampan mengunjungi
siswa maksimal 50 persen dari jumlah siswa, menSekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 42
gatur jaga jarak dan jadwal pembelajaran.
di wilayah Kelurahan Sidomulyo Barat.
Ia menambahkan dalam proses tersebut
KECAMATAN
Kunjungan ini dilakukan seiring dengan
pihaknya akan melakukan evaluasi sejauh mana
mulainya uji coba proses belajar mengajar
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka
tatap muka di kelas sejumlah sekolah Kota Pesecara langsung sudah berjalan.
kanbaru, termasuk Kecamatan Tampan. Abdul
“Siswa wajib menggunakan masker dan menBarri mengatakan, proses belajar mengajar tatap muka di
jaga jarak, serta pulang langsung setelah jam pelajaran
SMPN 42 Pekanbaru sudah sesuai aturan.
selesai. Tidak boleh ada kerumunan,” katanya. *BERTUAH

DAFTAR
ISI

44-45

Camat Senapelan Bagikan
Masker ke Pengendara

16-17
AGENDA

Walikota Tinjau Semua Bangunan
Kompleks Perkantoran Tenayan

Terapkan Konsep Smart
Building

U
Makanan Siap Saji
Resto O’Chicken

KULINER

Brand Lokal Terjamin Higienis

SAHA makanan siap saji produk lokal
kini juga mulai banyak berkembang di
Kota Bertuah ini. Salah satunya adalah
O’Chicken.
Di Pekanbaru sendiri terdapat banyak outlet
O’Chicken. Satu di antaranya berada di Jalan
Tengku Bey No 20, Kelurahan Simpang tiga, Kecamatan Bukit Raya, kota Pekanbaru, Riau.
Kendati tergolong produk usaha lokal baru
namun keberadaan O’Chicken banyak dilirik
penggemar ayam goreng ala kentaki.
Banyak keistimewaan ayam goreng O’Chicken.
Selain tidak menggunakan penyedap Monosodium Glutamat atau MSG, pemotongan ayamnya
juga disesuaikan dengan syari’at Islam. Pastinya
juga terjamin kehalalannya.
Dalam pengolahannya juga ayam O’Chikcen
sudah menggunakan teknologi modern, sehingga
rasa ayam yang dihasilkan lebih lembut dan
bumbu meresap hingga ke daging ayam. Inilah
yang membedakan dengn produk makanan siap
saji yang sama.
Untuk outlet yang berada di Jalan Tengku Bey
juga tersedia arena permainan anak. Sehingga
anak-anak bisa tetap makan sambil bermain. Ini
juga sangat membantu bagi tipe anak yang susah
makan. Dengan sambil bermain juga mempermudah orang tua untuk memberi anak makan.
Kendati identik dengan ayam goreng, namun
di O’Chicken pembeli juga disediakan alternatif
pilihan varian olahan ayam dengan rasa berbeda.
Seperti chicken lada hitam dan chicken tomyam.
Selain itu, outlet O’Chicken di Jalan Tengku Bey
ini juga menyediakan paket bagi pelajar. Untuk
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orangtua yang sibuk dan tidak sempat memasak
bekal untuk anak ketika sekolah juga sangat bisa
mengandalkan paket chicken untuk anak sekolah.
*BERTUAH
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40 Pilihan Bahan
Labersa Suki Suka

Menu Istimewa
di Labersa Hotel

40 Pilihan Bahan
Labersa Suki Suka

(Staf Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Pada

L
KULINER

ABERSA Grand Hotel & Convention Center
tak henti-hentinya membuat inovasi baru.
Hotel bintang lima yang berjarak hanya 10
menit dari Bandara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru ini kembali memberikan suguhan yang
menarik bagi pecinta kulier.
Bagi pecinta kuliner tentu menu makanan dengan konsep menarik menjadi tren yang sedang
digemari. Apalagi konsep makanan yang harus
dimasak sendiri ala restoran Jepang atau Korea
Selatan yang tengah kekinian seperti Sukiyaki
Labersa Suki Suka adalah promo terbaru yang
hadir di Labersa Hotel dengan ciri khas rasa yang
unik dan pastinya menggugah selera para pengunjung.
Suki adalah makanan yang berasal dari Jepang.
Menu makanan ini juga menjadi favorit di sana.
Untuk itu Labersa Hotel memberi sentuhansentuhan baru dari menu ini agar sesuai dengan
selera warga Pekanbaru.
Ada sekitar 40 item bahan yang bisa dipilih.
Seperti slice salmon fresh, udang, sotong, aneka
jamur, aneka bakso, aneka siomay, aneka mie dan
aneka sayur serta banyak pilihan lainnya.
Labersa juga menyediakan empat pilihan kuah

untuk menemani santap yang enak. Yakni kuah
kaldu, kuah tomyam, kuah kare, kuah pindang,
serta aneka sause tambahan.
Semua bahan disajikan secara mentah dan
segar langsung di meja tamu. Pengunjung dapat
memasak sendiri sesuai dengan selera masingmasing.
Untuk kualitas rasa sajian Labersa Suki Suka
tidak perlu diragukan lagi. Karena menu ini dihadirkan dengan konsep yang matang oleh koki
prefoseional hotel bintang lima, Chef Eko Ditanara. Dengan pemilihan bahan terbaik, saus dan
topping, membuat rasa sukiyaki Labersa semakin
istimewa.
Harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Para
pengunjung hanya cukup membayar dengan
harga dimulai dari Rp 8.000 per plate. Dan yang
lebih menarik lagi, free nasi dan ice tea untuk
pemesanan empat orang atau lebih.
Untuk informasi dan pemesanan, silahkan
menghubungi Labersa Grand Hotel & Convention Center (0761) 41555 atau email reservation@labersa.com. Dan bisa juga menghubungi
CP Chirs 0812 5065 0596, Iman 0823 8393 6966.
*BERTUAH

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru)
INDRA HADI UTOMO
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(Staf Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Pada
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru)
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Realisasi Investasi di Pekanbaru Melejit
di Tengah Pandemi Covid-19

Investor Malaysia akan
Garap Pinggir Sungai Siak

P

“

KAWASAN INDUSTRI - Pemerintah Kota Pekanbaru terus
mengembangkan Kawasan Industri Tenayan (KIT) dengan
mengundang para investor.

Pembangunan berbagai
sektor industri maupun perdagangan masa
pandemi di Pekanbaru tetap ada progres.
Terbukti ada kenaikan
investasi tahun ini
F RUDI MISDIAN

Sekretaris DPM-PTSP Kota
Pekanbaru

EMERINTAH Kota Pekanbaru mencatat realisasi investasi melejit selama pandemi Covid-19. Tercatat,
realisasi investasi hingga kuartal III 2020 mencapai
Rp 3,59 triliun atau naik hampir tiga kali lipat dari
periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1,26 triliun.
“Total investasi yang masuk ke Kota Pekanbaru pada
Januari-September tahun lalu sebesar Rp 1,258
triliun, sementara tahun ini dalam periode yang
sama mengalami kenaikan menjadi Rp 3,594
triliun,” kata Sekretaris Dinas Penanaman Modal
LAPORAN
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)
UTAMA
Kota Pekanbaru F Rudi Misdian.
Menurut Rudi, kenaikan investasi di tengah
lesunya ekonomi akibat badai pandemi Covid-19
patut disyukuri. Karena Pekanbaru dinilai sebagai
kota yang aman dan menjanjikan bagi investor. Selain itu,
katanya.
pemerintah kota juga memberikan berbagai kemudahan
Jika dirinci, realisasi investasi terbanyak berasal dari
dalam hal perizinan.
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan nilai Rp
“Pembangunan berbagai sektor industri maupun
2,4 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp
perdagangan masa pandemi di Pekanbaru tetap ada pro1,1 triliun.
gres. Terbukti ada kenaikan investasi tahun ini sebesar Rp
Dari nilai itu, sebanyak 937 proyek investasi dari PMDN
2,3 triliun dibandingkan tahun lalu,” lanjut dia.
dan PMA yang masuk. Ratusan proyek investasi itu didomiRudi mengungkapkan, capaian realisasi Rp 3,594 triliun
nasi PMDN berjumlah 826 proyek dengan nilai investasi
itu setara 87,5 persen dari total target yang diberikan
sebesar Rp 2,448 triliun. Sementara PMA ada 111 proyek
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI dan
dengan nilai investasi Rp 1,146 triliun.
Pemerintah Provinsi Riau senilai Rp 4 triliun pada 2020.
Untuk proyek PMDN terdiri dari sektor hotel dan
“Jika dibandingkan periode yang sama pada tahun
restoran, industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran,
2019 lalu, realisasi investasi tahun ini naik 285 persen,”
peralatan listrik, presisi, optik dan jam, industri kertas, per6
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cetakan, industri makanan dan jasa.
Selanjutnya sektor kehutanan, konstruksi, listrik, gas dan
air, perdagangan dan reparasi, pertambangan, perumahan,
kawasan industri dan perkantoran, tanaman pangan, perkebunan dan peternakan, transportasi, gudang dan telekomunikasi.
Sementara proyek PMA terdiri sektor hotel dan restoran,
jasa lainnya, listrik, gas dan air, perdagangan dan reparasi,
serta perkantoran.
“Investor yang berinvestasi dalam proyek PMA ini berasal dari enam negara antara lain Singapura, Hongkong,
Tiongkok, British Virgin Island, Inggris dan Amerika Serikat,”
katanya.
Serap Ribuan Tenaga Kerja
F Rudi Misdian menyebutkan, investasi sebesar Rp 3,59
triliun hingga triwulan ketiga tahun ini sudah menyerap sebanyak 6.631 tenaga kerja. Tenaga kerja terbanyak terserap
dalam pengerjaan proyek Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN).
“Jadi dari total investasi yang masuk itu terdapat sebanyak
973 proyek dan berhasil menyerap sebanyak 6.631 tenaga
kerja,” tutupnya.
Beragam kemudahan regulasi diberikan, agar lebih bisa
mendorong tingginya minat investor itu untuk berinvestasi
di daerah dijuluki Kota Bertuah ini. Sebelumnya, investor
asal Malaysia juga berencana menanamkan investasi dalam
pengembangan kawasan tepi Sungai Siak. Nilai investasi
yang ditanam mencapai Rp 3 triliun.
Rencananya, investasi itu nantinya untuk ikon pariwisata
dengan pembangunan sebuah hotel di kawasan eks Pelabuhan Pelindo. Investor yang bakal mengembangkan wisata
di tepi Sungai Siak sudah pernah sukses menggarap arena
Genting Highland.
Exco Pelancongan Kebudayaan dan Warisan Negeri
Malaka, Datok Mohammad Jailani bin Kamis menyebut, rencana ini sudah dibahas. Ia menilai objek wisata tepi sungai
ini bakal jadi land mark Kota Pekanbaru.

KANTOR WALIKOTA - Gedung perkantoran
walikota di kawasan Tenayan berdiri megah
yang siap memberi pelayanan terbaik kepada
masyarakat.

Investor asal Negeri Jiran tertarik berbisnis di Pekanbaru
lantaran kota ini adalah kota dagang dan wisata terbaik di
Sumatera. “Jadi nantinya ada kerja sama perusahaan Malaysia dan Pekanbaru. Pelindo akan ikut dalam kerja sama ini,”
kata dia.
Walikota Pekanbaru Dr Firdaus ST MT menambahkan,
nantinya lokasi pembangunan ikon wisata tersebut berbentuk hotel dan mal dengan kawasan perdagangan bebas
pajak. “Rangkaiannya ada wisata air seperti wisata air di
Melaka,” jelasnya.
Ia berharap nantinya kerja sama ini bisa terwujud. Apalagi sudah ada pertemuan awal sekitar tiga bulan lalu. “Ada
swasta dari Pekanbaru dan swasta dari Malaka bersama
Pelindo,” kata dia. *BERTUAH

DIPERCEPAT Kawasan Industri
Tenayan (KIT) terus
digesa pembangunan Infratrukturnya
untuk mendukung
investasi.
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pilihan,” imbuhnya.
Apalagi, kata dia, saat ini DPM-PTSP sudah memiliki
Mal Pelayanan Publik (MPP), yang memudahkan investor
menanamkan modal di Kota Pekanbaru.
“Dengan berbagai kemudahan pelayanan yang kita
berikan di MPP, tentu akan mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di Kota Pekanbaru,” jelasnya.
*BERTUAH

DIDUKUNG PLN - Kawasan Industri Tenayan (KIT) mendapat
dukungan dari PLN dalam hal suplai daya listri bagi investor.
PENGHARGAAN - Pj Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru HM Jamil
mewakili Walikota DR H Firdaus ST MT saat menerima Penghargaan
Majalah Indonesia Property & Bank sebagai kepala daerah terbaik
dalam investasi.

Tiga Sektor
Investasi Unggulan

D

INAS Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru terus
menggiatkan investasi di Kota Bertuah. Bahkan,
tiga sektor jadi fokus pengembangan investasi
tahun ini diantaranya sektor Jasa, Perdagangan dan
Industri.
“Ketiga sektor tersebut akan terus kami kembangkan
karena potensi investasinya sangat besar di Kota Pekanbaru,” kata Kepala DPMPTSP Pekanbaru Muhammad
Jamil SAg MAg.
Dia menyebutkan, tiga sektor investasi potensial untuk
sektor jasa yakni perhotelan, restoran dan rumah makan
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berkembang pesat. Apalagi
banyak kalangan bisnis yang
LAPORAN datang ke Kota Pekanbaru.
“Sementara dari sektor
UTAMA
industri kini didukung dengan
keberadaan Kawasan Industri
Tenayan (KIT) di Kota Pekanbaru. Sektor perdagangan juga
berkembang cukup pesat,” ujarnya.
“Terbukti banyaknya pusat perbelanjaan hadir di
Kota Pekanbaru. Masyarakat dari berbagai daerah
pun berdatangan ke Kota Pekanbaru karena banyak

KOTA BESAR - Wajah Kota
Pekanbaru yang semakin
maju bersaing menjadi
kota besar dan kota sibuk
di Indonesia.
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Walikota Minta Pengusaha
Taati Aturan Pemasangan
Reklame

Tertibkan
Tiang
Reklame
Tidak Berizin

“

Tak ada toleransi lagi.
Satpol PP, saya tegaskan
kembali yang tak berizin
tak perlu disurati, langsung
potong

DR FIRDAUS MT
Walikota Pekanbaru

REKLAME ILEGAL - Tim yustisi menertibkan reklame ilegal di
satu ruas jalan Kota Pekanbaru, belum lama ini.

PENERTIBAN - Tim Yustisi melakukan penertiban bando reklame illegal di Pekanbaru dengan memotongnya.

W

ALIKOTA Pekanbaru DR H Firdaus ST MT
menegaskan seluruh tiang reklame
(bando) atau bangunan yang melintang di jalan harus dipotong. Karena
hal ini dinilai telah melanggar Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009, tentang lalu lintas dan
angkutan jalan.
Walikota Pekanbaru menginstruksikan tim
yustisi untuk menertibkan tiang reklame yang
tidak mengantongi izin. Bukan itu saja, untuk
tiang reklame yang sudah mengantongi izin,
10 Bertuah Edisi November 2020

namun titik tiang tidak sesuai harus segera dipindahkan
sendiri pemiliknya.
“Untuk yang tidak berizin, tertibkan. Tak ada
toleransi lagi. Satpol PP, saya tegaskan kembali
yang tak berizin tak perlu disurati, langsung poLAPORAN tong. Tak ada bangunan yang melintang di atas
jalan,” ujar Walikota Firdaus menegaskan.
KHUSUS
Sebelumnya dalam pertemuan dengan
pelaku usaha bidang periklanan Kota Pekanbaru, walikota meminta masukan dari pengusaha
periklanan terkait evaluasi dan revisi Perda No-

mor 4 Tahun 2018 dan Perda Nomor 24 Tahun 2013.
Dicontohkannya, pada Pasal 24 Perda Nomor 4 Tahun
2018 berbunyi, walikota atau pejabat lain yang melakukan
penempelan dan pemberitahuan kepada subjek pajak ditunjuk berwenang untuk penertiban sewaktu-waktu, membongkar atau penurunan pada objek reklame.
Walikota membeberkan, dapat menghentikan pemasangan reklame yang sedang berlangsung apabila, pertama,
tidak membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Kedua, tidak memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang
ditunjuk. Ketiga, bertentangan dengan kepentingan umum.
Kemudian hasil penertiban dan pembongkaran objek pajak
reklame menjadi milik Pemerintah Kota Pekanbaru.
Papan reklame juga dilarang berdiri pada posisi yang
mengganggu tertib jalan, jalur hijau, dan tempat umum
sesuai dengan Perda Nomor 5 tahun 2002.
Pada perda tersebut, Pasal 19 berbunyi, dilarang menempatkan benda atau barang dalam bentuk apapun di tepi
jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dengan
tujuan untuk menjalankan suatu usaha atau pun tidak,
kecuali di tempat-tempat yang dizinkan oleh walikota atau
pejabat yang ditunjuk.

Setiap bangungan yang tidak mempunyai izin sewaktuwaktu oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat dibongkar, dan segala biaya yang ditimbulkan akibat pembongkaran dibebankan kepada pemilik bangunan. “Kami harapkan
agar pengusaha reklame dapat tertib, dan mengikuti regulasi
yang ada,” tegas walikota.
Walikota juga meminta agar pelaku usaha bidang periklanan untuk tertib adminstrasi. Selain itu, pada revisi perda lama
yang telah disebutkan, juga harus memperhatikan beberapa
aspek. “Apa aspek itu, seperi UU Nomor 11 tahun 2020, omnibuslaw, UU lingkungan hidup, lalu lintas jalan dan Peraturan
Kementerian PUPR,” jelas Walikota Firdaus.
Sementara Pelaksana tugas (Plt) Kepala Satpol PP Pekanbaru Burhan Gurning menyebutkan pihaknya bakal menertibkan
seluruh papan reklame yang berdiri di atas trotoar jalan.
Karena keberadaan tiang reklame di trotoar jalan melanggar Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 24 Tahun 2013
tentang Penyelenggaran Reklame. “Jadi tidak dibolehkan,”
ucapnya.
Untuk itu, kata dia, semua tiang reklame yang menyalahi
aturan menjadi target penertiban ke depannya. Sama seperti bando, tiang reklame ini akan dipotong secara bertahap.
*BERTUAH
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LANGGAR ATURAN - Bando reklame yang melintang jalan protokol Kota
Pekanbaru dinilai melanggar aturan dan harus segera ditertibkan.

DIPOTONG - Tim
yustisi memotong
bando reklame yang
menyalahi aturan di
sejumlah ruas jalan
protokol Pekanbaru.

TAK BERIZIN - Tiang reklame di Jalan Sudirman Pekanbaru
disegel pemko karena tidak mengantongi izin.

Data Ulang
Semua Tiang
Reklame
12 Bertuah Edisi November 2020

T

EKAIT penebangan 83 pohon
di Jalan Tuanku Tambusai
yang diduga ada kaitannya
LAPORAN
dengan keberadaan papan
KHUSUS
reklame, DPRD Kota Pekanbaru
meminta pemerintah kota mendata
ulang seluruh reklame yang ada di
Pekanbaru.
“Ini semua papan reklame harus didata lagi, agar tahu
mana yang memiliki izin dan mana yang tidak berizin. Dan
setelah didata pemko harus menyurati pemiliknya. Kita
minta penertiban reklame jenis bando akhir bulan ini sudah
selesai,” kata Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Roni Pasla.
Satpol PP Kota Pekanbaru diminta melakukan pemotongan tiang reklame ilegal yang ada di Kota Pekanbaru,
terlebih lagi tiang reklame jenis bando yang jelas-jelas hal
tersebut dilarang.

Pelarangan itu sudah tertera pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang
pemanfaatan bagian-bagian jalan. Pada Pasal 18 berbunyi bahwa konstruksi bangunan iklan dan media
informasi tidak boleh melintang di atas jalan.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan bahwa Pemko Pekanbaru harus menyelesaikan pendataan seluruh papan reklame yang ada di
Pekanbaru hingga akhir tahun.
“Dan jika ada yang ilegal, awal tahun Pemko Pekanbaru bisa langsung menertibkan papan reklame
yang ilegal tersebut,” jelasnya.
Dalam hal ini tim yustisi diminta untuk tegas menertibkan papan reklame yang tidak memiliki izin agar
papan reklame tersebut tidak merusak wajah Kota
Pekanbaru seperti halnya dengan sengaja menebang
pohon dengan tujuan agar papan reklame terlihat

jelas.
“Jangan hanya sekadar wacana, kita minta ketegasan. Kita minta tim yustisi menertibkan seluruh
papan reklame ilegal yang ada di Pekanbaru sampai
dengan akhir bulan ini,” pungkasnya.
Karena katanya lagi, banyak papan bando ilegal
yang tidak memiliki izin tersebut, tentunya berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pemerintah Kota Pekanbaru.
Pasalnya patut diduga para pengusaha papan reklame jenis bando tersebut tidak menyetor
atau membayar pajak kepada pemerintah. Kondisi
tersebut tentunya akan merugikan daerah. Bahkan
patut diduga ada kebocoran pajak Pemko Pekanbaru lantaran pengusaha papan reklame jenis bando
tidak membayar pajak kepada pemerintah daerah.
*BERTUAH
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PIMPIN APEL - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memimpin langsung Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Tanggap Bencana di lapangan
parkir Stadion Kaharuddin Nasution Rumbai.

Walikota Pimpin Apel Gelar
Pasukan Kesiapsiagaan
Tanggap Bencana

Waspadai
Potensi
Bencana
Akibat Cuaca

B

ENCANA alam berpotensi terjadi di Kota Pekanbaru. Selain kondisi geografisnya, perubahan cuaca yang terjadi
dengan cukup ekstrem dapat menjadi ancaman terbesar
bagi Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, diperlukan upayaupaya pencegahan dan antisipasi agar potensi bencana alam
itu nantinya tidak menimbulkan korban jiwa dan kerusakan.
Pesan itu disampaikan Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST
MT saat memimpin Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Tanggap Bencana di lapangan parkir Stadion Kaharuddin Nasution
Rumbai. Pada saat itu walikota mengingatkan pentingnya
kewaspadaan terhadap ancaman bencana alam.
Apel yang digelar ini, menurut walikota merupakan bentuk
kewaspadaan dan kesiapan aparat gabungan dalam menghadapi ancaman bencana alam tersebut. “Kita berupaya, agar
siap menghadapi ancaman bencana seiring perubahan cuaca
yang terjadi,” terangnya.
Walikota memaparkan, memasuki bulan November dan
Desember atau menjelang akhir tahun 2020, kondisi cuaca di
Kota Pekanbaru sudah memasuki musim penghujan. Dengan
demikian, potensi bencana banjir menjadi tidak terelakkan.
“Di saat musim hujan tiba di Kota Pekanbaru, tidak tertutup
kemungkinan terjadi banjir di sejumlah kawasan yang rawan.
Seperti di daerah Rumbai Pesisir dan dataran rendah lainnya.
Karena, genangan air, drainase dan anak-anak sungai bisa meluap akibat tidak bisa menampung curahan hujan yang tinggi,”
jelasnya.
Hal itulah yang menurut walikota perlu untuk diantisipasi
secara bersama. Karena curah hujan yang tinggi, tidak tertutup
kemungkinan akan membuat genangan air yang cukup tinggi
juga.
“Untuk banjir ini bisa diantisipasi dengan normalisasi sungai. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota

Pekanbaru bisa bekerjasama dengan aparat gabungan dalam
mencegah bencana,” ulasnya.
Tidak sampai disitu, lanjut Walikota Firdaus, dengan kondisi
perubahan cuaca yang ekstrem bisa saja terjadi petir dan angin
kencang yang melanda di wilayah Kota Pekanbaru. Ancaman
bencana ini tentunya tidak juga bisa dianggap sebelah mata,
karena berpotensi mengakibatkan korban jiwa dan bangunan.
“Sejumlah potensi ancaman bencana alam lebih diakibatkan oleh cuaca ekstrim. Sebut saja, angin
puting beliung, hujan petir hingga banjir.
Ancaman ini dapat menimbulkan potensi
korban jiwa dan kerusakan bangunan,”
AGENDA
ujarnya.
Di sisi lain, terang wako, dalam cuaca
yang tidak menentu saat ini, bisa saja
musim hujan diselingi musim panas, sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadi
bencana kebakaran lahan saat musim panas tiba.
Untuk itulah, kesiapsiagaan tanggap bencana tersebut sangat
penting, khususnya bagi Pemko Pekanbaru bersama dengan
instansi terkait atau lintas sektoral seperti yang dilakukan saat
apel gelar pasukan ini.
“Semua tidak terlepas apa yang kita lakukan saat ini. Siapkan diri agar bisa mengantisipasi adanya bencana alam yang
akan dihadapi dalam cuaca ekstrim ini. Semoga dengan adanya
persiapan yang kita lakukan saat ini bisa mengatasi bencana
tersebut dalam kesiapsiagaan kita saat ini,” tutur walikota.
Pada apel gelar pasukan tersebut, turut hadir Kapolresta
Pekanbaru Kombes Pol H Nandang Mu’min Wijaya SIK MH didampingi Wakapolresta AKBP Yusuf Rahmanto SIK MH, Dandim
0301 Pekanbaru Letkol Inf Edi Budiman SIP, serta dihadiri sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemko Pekanbaru.
Sementara yang menjadi peserta apel adalah personel
gabungan, terdiri dari unsur TNI-Polri, Dinas Perhubungan Kota
Pekanbaru, Satpol PP, BPBD, Tagana, Basarnas, Damkar Kota
Pekanbaru dan para relawan.
Kapolresta Kombes Pol H Nandang Mu’min Wijaya SIK MH di
sela acara tersebut mengatakan bahwa jajaran Polresta Pekanbaru siap mengerahkan personelnya untuk mendukung tanggap bencana, dalam rangka kesiapsiagaan tanggap bencana di
wilayah Kota Pekanbaru.

CEK PERALATAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT
bersama Kapolresta Pekanbaru dan Dandim 0301 Pekanbaru mengecek kesiapan peralatan yang dibutuhkan dalam
menanggulangi bencana alam.

CEK PASUKAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT
didampingi Kapolresta Pekanbaru, Dandim 0301 Pekanbaru,
dan Kalaksa BPBD Kota Pekanbaru melakukan pengecekan
kesiapan personel gabungan.

“Setidaknya kami bersama jajaran Polresta dan personel
Polsek, mendukung dan menyiapkan kekuatan personel
yang ada dalam dua pertiga personel yang ada dalam
pelaksanaan tanggap bencana yang dilaksanakan Pemko
bersama jajaranya saat ini,” ujar kapolresta. *BERTUAH

SAMBUTAN- Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT
menyampaikan kata sambutan sekaligus arahan dalam
upaya antisipasi bencana alam yang berpotensi terjadi
di Kota Pekanbaru.
FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT dan
Forkopimda foto bersama usai Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan
Tanggap Bencana.
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Walikota Tinjau Semua
Bangunan Kompleks
Perkantoran Tenayan

Terapkan
Konsep Smart
Building
CEK KACA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT mengecek pemasangan kaca pada satu bangunan yang ada di Kompleks Perkantoran
Terpadu Walikota Pekanbaru Tenayan Raya.

B

ANGUNAN yang ada di kompleks perkantoran
terpadu Walikota Pekanbaru Tenayan Raya dirancang dengan konsep smart building atau bangunan
cerdas. Mulai dari kantor walikota, kantor organisasi
perangkat daerah hingga Islamic Center.
Hal ini disampaikan oleh Walikota Pekanbaru Dr H
Firdaus ST MT saat meninjau satu per satu bangunan gedung di kompleks perkantoran terpadu tersebut. Walikota
berkeliling kompleks perkantoran Tenayan Raya mulai dari
Gedung B2 sampai B6, termasuk bangunan Islamic Center.
Walau sebagian besar bangunan khususnya gedung
OPD hingga kini masih tahap pembangunan, namun walikota mengaku puas dengan struktur gedung yang menggunakan konsep smart building tersebut.
Disampaikan walikota, smart building adalah konsep
bangunan yang mengoptimalkan penggunaan teknologi
modern dengan tujuan untuk mengendalikan seluruh bagian bangunan secara otomatis.
Pengendali bangunan tersebut menggunakan teknologi
tingkat tinggi seperti PLC atau programmable logic controllers yang dihubungkan dengan sensor.
Pada peninjauan kali ini walikota Pekanbaru melihat
secara detail progres pembangunan gedung-gedung tersebut. Terutama bangunan gedung OPD. Orang nomor satu
di Pemerintah Kota Pekanbaru ini berharap seluruh bangunan gedung OPD bisa segera ditempati.
Ia pun kemudian meminta penanggungjawab pembangunan, dalam hal ini Dinas PUPR Kota Pekanbaru untuk
segera menggesa pengerjaan di lapangan.
“Pak Kabid, tolong nanti ini dikawal agar seluruh ruangan bisa segera ditempati. Kalau sekarang belum rapi,
tolong dirapikan,” pinta Walikota Firdaus kepada Plt Kepala
Bidang Cipta Karya PUPR Kota Pekanbaru Edward Riansyah
yang mendampinginya saat peninjauan itu.
Dikatakannya, saat ini dari kelima Gedung B2 sampai B6
sudah hampir rampung dibangun. Ada yang progresnya 70
persen, dan ada yang sudah mencapai 85 persen.
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ISLAMIC CENTER - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT
meninjau pembangunan kawasan Islamic Center yang terus
digesa.

BERI ARAHAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT
memberi arahan kepada Plt Kabid Cipta Karya Dinas PUPR
Kota Pekanbaru Edward Riansyah di sela-sela peninjauan.

“Banyak perlengkapan mobiler
sudah disiapkan, tinggal disusun.
Kita perkirakan Februari 2021 semua
AGENDA
gedung sudah bisa ditempati oleh
OPD,” lanjut walikota.
Seperti diketahui, Komplek
Perkantoran Terpadu Tenayan Raya
saat ini masih terus berbenah. Dari
sejumlah bangunan yang ada di lokasi, baru gedung Kantor Walikota Pekanbaru yang telah selesai dibangun, dan
bahkan sudah ditempati sejak beberapa bulan terakhir.
Sementara gedung atau kantor OPD sendiri masih dalam
tahap pembangunan. *BERTUAH

PROGRES PROYEK - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT
melihat secara detail progres pembangunan gedung yang
rencananya akan ditempati OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru.

TINJAU BANGUNAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT
meninjau satu persatu bangunan gedung di Komplek Perkantoran
Terpadu Walikota Pekanbaru Tenayan Raya.
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BERDOA - Walikota
Pekanbaru Dr H Firdaus
ST MT berdoa bersama
seluruh peserta dengan
harapan Musda ke-2 DPD
LPM Kota Pekanbaru
berjalan lancar.

BUKA MUSDA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT membuka Musda ke-2 DPD LPM Kota Pekanbaru
di Aula Lantai VI Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

Walikota Hadiri Musda ke-2 DPD LPM
Kota Pekanbaru

Ajak LPM Terlibat
Ketahanan Pangan

LAGU KEBANGSAAN - Walikota
Dr H Firdaus ST MT
bersama tamu undangan dan peserta
Musda ke-2 DPD
LPM Kota Pekanbaru menyanyikan
lagu kebangsaan
Indonesia Raya.

D

PD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota
Pekanbaru menggelar musyawarah daerah ke-2 di
Aula Lantai VI Gedung Utama Kompleks Perkantoran
Tenayan Raya. Musda ini secara resmi dibuka oleh Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT.
Pembukaan Musda ke-2 LPM Kota Pekanbaru juga dihadiri
oleh Ketua LPM Provinsi Riau, T Rusli Ahmad. Sementara dari
Pemerintah Kota Pekanbaru, terlihat Pj Sekdako Pekanbaru H
Muhammad Jamil MAg MSi, Asisten II Setdako Pekanbaru El
Syabrina, sejumlah kepala OPD dan camat.
Walikota Dr H Firdaus ST MT dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas keberadaan LPM Kota Pekanbaru. Dia

menilai LPM saat ini telah mampu menjadi penggerak dalam
Pimpinan Cabang yang ada di Kota Pekanbaru, perwakilan
upaya memberdayakan masyarakat.
DPD dan perwakilan pemerintah Kota Pekanbaru tersebut.
Ke depan, walikota menitip pesan dan harapan supaya
Sarjoko dipilih secara aklamasi. Suara bulat diberikan
LPM Kota Pekanbaru tak hanya sebagai penggerak, tapi juga
pengurus kepada Sarjoko untuk memimpin DPD LPM untuk
menjadi pelaku.
periode kedua kalinya.
“Saya punya keinginan ke depan, LPM bukan saja menUsai diberikan kepercayaan kembali memimpin LPM Kota
jadi penggerak, namun juga sebagai pelaku. LPM
Pekanbaru, Sarjoko mengucapkan terima kasih. Dia
punya potensi besar untuk menggerakkan anggota
mengaku sangat mengapresiasi keputusan tersebut,
dan masyarakat sekitarnya dan punya kemampuan
dan berjanji akan menjalankan amanah yang diberibesar memberdayakan jajaran pengurus dan angkan sebaik-baiknya. Ia pun mengharapkan dukungan
AGENDA seluruh pengurus agar organisasi LPM Kota Pekanbaru
gotanya,” kata walikota.
Pada kesempatan itu, Wako Firdaus juga mendapat berjalan dengan baik.
gajak pengurus DPD LPM untuk ikut terlibat dalam
“Saya haturkan terima kasih kepada seluruh rekanpeningkatan ketahanan pangan. Termasuk dalam
rekan DPC dan pengurus yang telah mempercayakan
mengembangkan program-program strategis yang
kembali kepengurusan LPM kepada saya. Tanpa
bisa bermanfaat untuk masyarakat luas.
dukungan dari saudara-saudara, saya ini bukan apa-apa dan
Pelaksanaan Musda ke-2 LPM Kota Pekanbaru dilaktidak bisa berbuat apa-apa,” ungkap Sarjoko.
sanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Sarjoko berharap, untuk lima tahun ke depan, seluruh
Dimana seluruh peserta diwajibkan menggunakan masker
pengurus akan mendukung kinerja dan program yang akan
dan menjaga jarak. Hal ini dilakukan agar musda kali ini
dilaksanakan DPD LPM Pekanbaru.
dapat tetap berjalan dengan lancar dan aman.
“Saya ingin, seluruh DPC LPM di Kecamatan bisa berdaya,
Dalam Musda ke-2 ini, Sarjoko kembali terpilih memimpin
dan saya siap mendukung. Jangan takut untuk maju dan beruDPD LPM Kota Pekanbaru untuk periode 2021-2026.
saha, karena, dukungan untuk LPM bisa berdaya itu sangat
Dalam musyawarah yang diikuti seluruh oleh 12 Dewan
kuat,” kata Sarjoko. *BERTUAH

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT didampingi
Pj Sekdako Pekanbaru dan sejumlah Kepala OPD foto bersama jajaran
pengurus LPM.
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KAJIAN AKADEMIS - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST
MT menyaksikan pemaparan rencana pendirian Politeknik
Negeri Pekanbaru melalui slide proyektor.

PIMPIN RAPAT - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memimpin rapat
persiapan pendirian Politeknik Negeri Pekanbaru di Ruang Rapat Walikota
Pekanbaru, Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

Pemko Pekanbaru
akan Dirikan Politeknik Negeri

P

EMBANGUNAN sumber daya manusia merupakan
visi dari Kota Pekanbaru untuk menjadi Smart City
Madani. Bicara soal pembangunan SDM ini tentunya harus komprehensif. Apalagi Kota Pekanbaru
kini bersiap menjadi kota industri sekaligus kota tujuan
Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).
Tentunya, SDM yang berkompeten menjadi sangat penting menyelaraskan tujuan itu.
Berkaitan dengan pengembangan SDM ini, Pemerintah Kota Pekanbaru sudah menancapkan tekad mendirikan pusat pendidikan yang mumpuni dan dapat menunjang arah pembangunan ibukota Provinsi Riau ini. Salah
satunya dengan rencana pendirian Politeknik Negeri
Pekanbaru.
Sebagai langkah awal, rapat persiapan untuk
pendirian Politeknik Negeri Pekanbaru itu pun dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru. Rapat persiapan ini
dipimpin langsung Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST
MT di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya pada awal
November lalu.
Dalam rapat tersebut, walikota mengatakan bahwa
pendirian politeknik tersebut terasa sangat penting
di Kota Pekanbaru. Tujuannya, menyiapkan SDM yang
memiliki keterampilan dan daya saing, terlebih dalam
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TERIMA MASUKAN Walikota Pekanbaru Dr
H Firdaus ST MT mendengarkan masukan dari
Pj Sekdako Pekanbaru
terkait rencana pendirian
Politeknik Negeri Pekanbaru.

AGENDA

Siapkan SDM Menyongsong
Smart City Madani
menghadapi Pekanbaru sebagai kota tujuan MICE.
Dikatakan Walikota Firdaus, Kota Pekanbaru saat ini
tengah bergerak menjadi Smart City Madani dengan adanya kawasan industri serta merupakan kota MICE. “Untuk
itu, perlu adanya politeknik yang menyiapkan SDM yang
memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang
tersebut,” jelas Walikota.
Dalam pembahasan tersebut, orang nomor satu di
Pemerintah Kota Pekanbaru itu ingin para peserta rapat
yang terdiri dari OPD teknis dan instrumen terkait serius
menggarap pendirian politeknik negeri pertama di Pekanbaru.
“Kalau Pekanbaru maju, kita tak ingin masyarakat hanya
menjadi penonton. SDM kita yang harus bangun Pekanbaru
ini ke depan. Salah satu caranya, menyiapkan mereka dengan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan,” ungkapnya.
Dikatakan walikota lagi, persoalan peningkatan SDM masyarakat harus menjadi instrumen penting dan masuk skala
prioritas. Apalagi menghadapi persaingan pasar bebas,
dimana dituntut skill dan SDM yang berkualitas.
“Berbicara SDM, bagi saya itu sangat penting. Pekanbaru ke depan harus mampu dikelola oleh anak negerinya
sendiri. Caranya, kita harus mempersiapkan SDM yang

TAHAPAN KERJA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT
menyimak penjelasan dari Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota
Pekanbaru terkait rencana kerja dan tahapan-tahapan teknis
pendirian Politeknik Negeri Pekanbaru.

handal,” paparnya.
Di tempat yang sama, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota
Pekanbaru Ismardi Ilyas menyebutkan, nantinya politeknik
yang akan didirikan bernama Politeknik Negeri Pekanbaru. Direncanakan, politeknik ini akan menerima mahasiswa baru pada tahun 2021.
Dijelaskan Plt Kadisdik, minimal untuk pendirian politeknik harus ada tiga prodi atau jurusan. Pemko Pekanbaru pada tahap awal ini akan mengajukan ada empat

jurusan. “Di antaranya, akuntansi, pariwisata MICE, rekayasa
dan ada jurusan lainnya yang tengah dikaji,” kata Ismardi
Ilyas.
Ia menambahkan, rencananya politeknik ini akan dibangun di wilayah Tenayan Raya. Namun untuk sementara,
lanjut Ismardi, pusat perkuliahan akan berada pada kantor
Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang lama.
“Sedangkan laboratoriumnya dan tempat mahasiswa praktek akan berada pada Kantor Satpol PP lama yang asetnya
milik Disdik Pekanbaru,” pungkasnya. *BERTUAH

BERBINCANG - Walikota
Pekanbaru Dr H Firdaus
ST MT berbincang
dengan Pj Sekdako Pekanbaru H Muhammad
Jamil MAg MSi.
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KETERANGAN PERS - Walikota
Pekanbaru Dr H Firdaus ST
MT memberi keterangan pers
seusai acara penandatanganan
naskah perjanjian hibah daerah
dana hibah pariwisata 2020.

TANDATANGAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menandatangani naskah
perjanjian hibah daerah dana hibah pariwisata 2020 di Hotel Aryaduta Pekanbaru.

AGENDA

Walikota Tandatangani NPHD Dana Hibah Pariwisata

Bantu Pulihkan Usaha
Hotel dan Restoran

W

SAMBUTAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memberi sambutan usai penandatanganan naskah perjanjian hibah
daerah dana hibah pariwisata 2020.

DANA HIBAH - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT bersama seorang pelaku usaha penerima dana hibah menunjukkan
naskah perjanjian yang ditandatangani.
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ALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah
Daerah (NPHD) dana hibah pariwisata 2020. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Hotel Aryaduta

Pekanbaru.
Penerima dana hibah adalah para pelaku usaha hotel dan
restoran di Kota Pekanbaru yang terdampak akibat pandemi
Covid-19. Demikian disampaikan Walikota Pekanbaru Firdaus
saat memberi sambutan usai penandatanganan NPHD.
Menurut walikota, dana hibah ini merupakan upaya pemulihan ekonomi nasional tahun anggaran 2020. Adanya dana
hibah untuk meminimalisir gelombang PHK. Dana hibah ini
nantinya bisa membantu operasional usaha tersebut.
Di Kota Pekanbaru, ujar Walikota Firdaus, tercatat sebanyak
261 pelaku usaha yang menerima dana hibah tersebut.
Sedangkan total dana hibah yang bakal disalurkan mencapai Rp 8,5 miliar. “Jumlah penerima dana hibah ini sebanyak
261 pelaku usaha. Mereka menerima dana hibah setelah melewati serangkaian proses verifikasi,” sebut walikota.
Dia menyampaikan, proses penetapan penerima dana hibah
ini melalui sejumlah tahapan. Awalnya, ada ribuan kandidat
pelaku usaha yang diproyeksikan menjadi penerima.
Dari ribuan, tersebut yang memenuhi persyaratan ada sebanyak 270 pelaku usaha. Dari jumlah itu, tersaring 261 pelaku
usaha yang telah melewati verifikasi.
“Akhirnya terdata ada 261 pelaku usaha yang mendapat
dana hibah ini. Mereka berhasil terverifikasi dari ribuan pelaku
usaha yang terdata pada awalnya,” jelas walikota.
Dilanjutkan wako, besaran dana yang diterima para pelaku
usaha pariwisata ini beragam. Besaran yang diterima sesuai
dengan besaran pajak yang dibayarkan. Walikota pun mendo-

rong agar segera salurkan dana hibah ini. “Kita gesa penyalurannya, agar bisa dimanfaatkan para pelaku usaha,”
paparnya.
Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin menyebut dana hibah ini berasal
dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata
sebagai stimulus bagi operasional hotel dan restoran di
Pekanbaru.
“Dana hibah ini diberikan sebagai upaya untuk membantu pemulihan ekonomi bagi pelaku usaha hotel dan
restoran terkait pandemi Covid-19. Dana tersebut akan
segera kita salurkan ke pelaku usaha. Kita sudah sosialisasikan,” ulasnya.
Ia mengungkapkan sosialisasi penyaluran dana hibah
pariwisata berlangsung selama tiga hari. “Kami mengundang 1.072 pengusaha hotel dan restoran yang patuh
bayar pajak saat itu. Kami menjelaskan bahwa penerima
dana hibah harus memenuhi empat syarat,” terangnya.

Dijelaskan Zulhelmi, syarat yang dimaksud, pertama,
pembayar pajak 2019. Kedua, memiliki Tanda Daftar
Usaha Pariwisata. Ketiga, hotel dan restoran masih
beroperasi hingga Agustus 2020. Terakhir, melampirkan
bukti pembayaran pajak tahun 2019.
Ia mengatakan, para pelaku usaha perhotelan dan
restoran harus melengkapi persyaratan tersebut untuk
mendapatkan dana hibah ini.
“Dari 1.072 yang menyampaikan laporan, ada 270
yang terverifikasi. Kemudian kami meninjau kembali
melalui Inspektorat Kota Pekanbaru tentang kelengkapan-kelengkapannya,” ucapnya.
Dari hasil verifikasi, pengusaha yang berhak
mendapatkan dana hibah yaitu sebanyak 261 wajib
pajak. Ia menerangkan, besaran dana hibah tergantung
dari kontribusi atau besaran pembayaran pajaknya. “Semakin besar pembayaran pajaknya, maka makin besar
dana hibah yang diterima,” pungkasnya. *BERTUAH

FOTo BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT didampingi beberapa kepala OPD di lingkungan
Pemko Pekanbaru foto bersama dengan sejumlah pelaku usaha penerima dana hibah.
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TINJAU PELAYANAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi dan Pj Sekdako
H Muhammad Jamil MAg MSi mendampingi Bupati Luwu Basmin Mattayang dan
rombongan di satu tenant yang ada di MPP Pekanbaru.

SAMBUT TAMU - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi
didampingi Pj Sekdako H Muhammad Jamil MAg MSi menyambut kedatangan Bupati Luwu Basmin Mattayang dan rombongan di MPP Pekanbaru.

Bupati Luwu Sulawesi Selatan Studi
Tiru ke MPP Pekanbaru

P

EMERINTAH Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi
Selatan melakukan studi tiru ke Mal Pelayanan Publik
(MPP) Kota Pekanbaru. Studi tiru ini dipimpin langsung oleh Bupati Luwu Basmin Mattayang, didampingi
Forkopimda, anggota DPRD dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
Kedatangan Bupati Luwu Basmin Mattayang dan rombongan ke MPP Pekanbaru yang terletak di Jalan Jenderal
Sudirman disambut Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat
Cahyadi SSi didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi dan Sekretaris Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota
Pekanbaru, F Rudi Misdian.
Dalam kunjungannya, bupati Luwu dan rombongan
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Pelajari
Pelayanan
Publik di
Pekanbaru

meninjau satu per satu pelayanan publik yang ada di MPP
Pekanbaru. Rombongan bupati yang berasal dari tanah
Sulawesi tersebut sempat singgah di beberapa gerai yang
ada di MPP dan menanyakan layanan apa saja yang diberikan tenant tersebut untuk masyarakat.
Usai peninjauan, bupati Luwu dan rombongan mengadakan pertemuan dengan wakil walikota Pekanbaru dan
jajaran di Ruang Multimedia MPP Pekanbaru. Pertemuan
sekaligus ramah tamah tersebut berlangsung dengan suasana yang hangat dan bersahabat.
Bupati Luwu Basmin Mattayang mengaku sangat
senang dapat mengunjungi Kota Pekanbaru. Dia dan rombongan mendapat banyak pelajaran dari pelayanan publik
Pemerintah Kota Pekanbaru melalui MPP.

“Kami hadir di sini mendapat banyak pengetahuan, ilmu dan pengalaman yang bisa kita tiru untuk
dikembangkan di Kabupaten Luwu,” ucapnya.
Dari hasil studi tiru itu, Basmin Mattayang berharap Pemkab Luwu bisa membangun MPP serupa
guna memberikan pelayanan terbaik kepada warga.
“Semoga ketika nanti kami membuat MPP dengan
hasil studi tiru ini. Kami juga bisa memberikan pelayanan terbaik kepada warga,” tuturnya.
Sementara Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi menyampaikan ucapan terima kasih kepaAGENDA da Bupati Luwu dan rombongan
yang sudah menyempatkan diri
berkunjung melihat pelayanan
publik yang diberikan Pemerintah
Kota Pekanbaru di MPP.
“Tadi kita bersama Bapak Bupati dan rombongan
sudah berkeliling di MPP. Karena itu kami doakan
MPP yang dibangun di Kabupaten Luwu bisa segera
selesai dan lebih baik dari MPP Pekanbaru,” ucap
Ayat. *BERTUAH

CENDERAMATA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat
Cahyadi SSi menerima cenderamata dari Bupati Luwu
Basmin Mattayang.

PERPUSTAKAAN MPP - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi
SSi memberi penjelasan tentang buku-buku yang ada di perpustakaan MPP Pekanbaru kepada Bupati Luwu dan rombongan.

RAMAH TAMAH - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi
mengadakan pertemuan dan ramah tamah dengan Bupati Luwu
Basmin Mattayang dan rombongan di Ruang Multimedia MPP
Pekanbaru.
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Wawako Jadi
Narasumber
Kegiatan Ngopi
Bersama Pegadaian

dalam hal perdagangan.
“Terlebih tadi disampaikan bahwa Pekanbaru ini
adalah kota dagang, berarti kita ini kota jual beli, kota
sewa menyewa dan juga kota bagi hasil. Artinya dengan demikian kota ini memang beda dengan kota lain.
Apalagi titik tengah dari Sumatera ya Kota Pekanbaru.
Orang bisa bertransaksi di Pekanbaru, orang bisa bermuamalat di Pekanbaru,” ungkapnya. *BERTUAH

Imbau BUMN
Bantu Modal
UMKM
NARASUMBER - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menjadi
narasumber dalam kegiatan Ngobrol Penuh Inspirasi yang ditaja PT Pegadaian Pekanbaru.

FOTO BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi
SSi foto bersama dengan perwakilan awak media yang hadir
dalam kegiatan Ngobrol Penuh Inspirasi tajaan PT Pegadaian.

W

AKIL Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi
Wawako Ayat Cahyadi menyampaikan ucapan terima kasih
menghadiri media gathering sekaligus menjadi
telah diundang dalam acara Ngopi yang kali ini mengupas
narasumber dalam kegiatan Ngobrol
tema tentang upaya peningkatan ekonomi maPenuh Inspirasi (Ngopi) yang ditaja
syarakat di masa pandemi Covid-19.
PT Pegadaian Persero Kota Pekanbaru. Kegiatan
“Kita dalam masa pandemi Covid-19 ini sudah
yang dipusatkan di The Gade Coffee and Gold
ada Perwako Perilaku Hidup Baru. Artinya, maAGENDA syarakat silahkan melakukan aktivitas ekonomi, enmenerapkan protokol kesehatan juga dihadiri
sejumlah awak media. Pada kesempatan tersebut,
tah itu berdagang, bertani, kerja di kantor ataupun
usaha kuliner dipersilahkan. Namun harus dengan
protokol kesehatan,” ucapnya.
Dikatakan wawako, dirinya memang sering
ngobrol dengan UMKM. Permasalahan yang paling utama
adalah soal modal. Walau pemerintah sudah memberi
solusi Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP)
di 58 kelurahan, namun daftar antrean sangat panjang.
“Untuk itu diharapkan PT Pegadaian maupun BUMN
lain bisa memberikan solusi tentang masalah modal ini,”
harapnya.
Permasalahan yang kedua adalah soal pemasaran. Dan
dari dinas terkait saat ini sudah sering melakukan pelatihan
tentang kemasan.
“Kalau soal kemasan kami ada yang namanya rumah
kemasan. Dan tadi kami menyambut gembira, tawaran
dari Deputi Bisnis Pegadaian untuk memanfaatkan CSR
bagaimana Rumah Kemasan yang dimiliki Pemerintah Kota
ini disinergikan dengan Pegadaian untuk membranding
kemasan produk-produk UMKM sehingga bisa mempunyai
nilai daya tarik,” paparnya.
Wawako melanjutkan, Pegadaian selalu mengedukasi
masyarakat untuk terus produktif di masa pandemi seperti
sekarang.
“Masyarakat bisa memanfaatkan semua pembiayaanpembiayaan yang ada di Pegadaian ataupun memanfaatkan tools-tools investasi yang ada di Pegadaian,” tutupnya.
Sementara Deputy Operasional PT Pegadaian Kanwil II
PAKAI MASKER - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat
Pekanbaru Moh Ihsan Palaloi mengatakan pihaknya senCahyadi SSi pada acara itu mempersilahkan masyarakat
gaja mengundang wakil walikota Pekanbaru sebagai naramelakukan aktivitas ekonomi, namun harus dengan
sumber untuk menjadikan Pegadaian lebih termotivasi lagi
protokol kesehatan.
untuk bisa men-generate UMKM atau bisa lebih produktif
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CENDERAMATA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menerima
cenderamata dari PT Pegadaian Pekanbaru seusai menjadi narasumber.

PENYERAHAN BUKU
- Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi
menyaksikan penyerahan
buku untuk perwakilan
awak media.
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Wakil Walikota
Peringati Hari
Pahlawan Secara
Virtual

Lanjutkan
Perjuangan
Para
Pahlawan

UPACARA VIRTUAL - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi bersama
Forkopimda mengikuti upacara memperingati Hari Pahlawan secara virtual yang
dipimpin Presiden RI Joko Widodo.

W

AKIL Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi
Usai mengikuti upacara virtual ini, Wawako Pekanbaru
bersama Forkompinda dan pejabat PemerAyat Cahyadi menyampaikan bahwa Hari Pahlawan tidak
intah Kota Pekanbaru mengikuti upacara
hanya sekadar diingat setiap tanggal 10 November. Lebih
bendera memperingati Hari Pahlawan Tahun
dari itu perjuangan dan pengorbanan para pahlawan
2020 secara virtual yang dipimpin langsung Presiden
yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk memperJoko Widodo dari Taman Makam Pahlawan Kalibata.
tahankan kedaulatan negara Republik Indonesia perlu
Peringatan yang bertema “Pahlawanku
terus dikenang sepanjang masa, sesuai dengan
Sepanjang Masa” ini dimulai sekitar pukul 08.10
tema Hari Pahlawan tahun ini yaitu “Pahlawanku
WIB yang ditandai dengan kehadiran Presiden
Sepanjang Masa”.
Jokowi dan Wakil Presiden KH Maruf Amin,
“Apa yang telah dilakukan para pahlawan
AGENDA kiranya dapat menginspirasi dan memotivasi kita
yang mengenakan setelan jas berwarna hitam
dan dasi warna merah dipadu dengan masker
semua untuk meneruskan perjuangan mereka.
warna hitam.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengPada kesempatan itu, Presiden Jokowi sehargai jasa-jasa para pahlawan,” ucapnya.
laku inspektur upacara meletakkan karangan
Sementara itu Walikota Pekanbaru Dr H
bunga sebagai tanda penghormatan kepada arwah para
Firdaus ST MT yang dihubungi terpisah mengajak semua
pahlawan. Selanjutnya, presiden didampingi wakil prespihak saling membantu agar bisa keluar dari krisis di
iden menaburkan bunga di sejumlah makam pahlawan
masa pandemi Covid-19. “Maka kita semua bisa semannasional.
gat, agar segera bangkit dan mampu keluar dari krisis

TERAPKAN PROKES - Peserta upacara virtual Hari Pahlawan
menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

dalam pandemi ini,” paparnya usai menghadiri peringatan Hari Pahlawan di Kota Pekanbaru.
Dikatakan walikota suasana pandemi tidak lantas
mengurangi semangat Peringatan Hari Pahlawan tahun
ini. Wako menyebut bahwa peringatan Hari Pahlawan tahun ini berbeda dibanding tahun lalu. Prosesi peringatan
Hari Pahlawan di Kota Pekanbaru berlangsung dengan
sederhana. Selain itu prosesi kegiatan mengikuti protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19.

DOA BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi
SSi doa bersama dalam acara peringatan Hari Pahlawan Tahun
2020 secara virtual.

Hal ini terbukti di lapangan, jajaran pemerintah kota
dan unsur forkopimda mengikuti prosesi peringatan di
aula Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru. Mereka
mengikuti kegiatan sesuai protokol kesehatan.
Para undangan mengenakan masker selama berada
di aula itu. Mereka juga menjaga jarak selama kegiatan
berlangsung. Acara peringatan kali ini juga berlangsung secara virtual. Jumlah peserta pun terbatas di aula
tersebut. *BERTUAH

DIHADIRI VETERAN Para anggota veteran
di Kota Pekanbaru
turut hadir mengikuti
upacara Hari Pahlawan secara virtual.

HORMAT BENDERA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi
bersama seluruh undangan hormat
bendera dalam upacara memperingati Hari Pahlawan 2020 secara
virtual.
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Wakil Walikota Hadiri
Peresmian Ground
Breaking SPAM
Pekanbaru-Kampar

Layani
Kebutuhan Air
Bersih Lima
Kecamatan

SAMBUTAN GUBRI - Gubernur Riau Syamsuar memberi kata sambutan pada
acara peresmian Ground Breaking Sistem Penyedia Air Minum Lintas Pekanbaru-Kampar.

W

AKIL Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi
menghadiri peresmian Ground Breaking Sistem
Penyedia Air Minum (SPAM) Lintas PekanbaruKampar. Peresmian ini dilakukan oleh Gubernur
Riau Drs H Syamsuar MSi.
Selain wakil walikota Pekanbaru, kegiatan ini juga dihadiri Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR
diwakili Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur dan
Pemukiman R Haryo Bekti Martoyoedo ST MSi, Forkopimda
Provinsi Riau, Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto SH
didampingi Ketua DPRD Kabupaten Kampar Muhammad
Faisal ST, Direktur PT Pembangunan Perumahan, dan Direktur PT Sarana Pembangunan Riau selaku Penanggungjawab
Proyek kerja sama SPAM Pekanbaru-Kampar.

SAPA PANITIA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi
SSi menyapa panitia acara peresmian Ground Breaking
Sistem Penyedia Air Minum Lintas Pekanbaru-Kampar.
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Pada acara tersebut Gubernur
Riau Syamsuar mengatakan, pembangunan SPAM ini diharapkan
dapat direalisasikan secepatnya. Hal
AGENDA
ini mengingat kebutuhan akan air
minum dan air bersih merupakan
kebutuhan vital masyarakat, serta
banyaknya penduduk yang akan memanfaatkan SPAM di dua kabupaten/
kota tersebut.
“Target kita tahun 2021 sudah dapat dioperasikan,”
harap Syamsuar yang dilanjutkan dengan penekanan sirine
digital pertanda dimulainya pembangunan proyek air
bersih.
Sebelumnya, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur dan Pemukiman Kementerian PUPR, R Haryo Bekti
Martoyoedo ST MSi dalam sambutannya mengatakan,
pada tahun 2024 pembangunan infrastruktur ditargetkan
dapat mencapai 100 persen, sedangkan air minum perpipaan dapat mencapai 30 persen.
SPAM Pekanbaru-Kampar merupakan pembangunan
instalasi pengolahan air kapasitas dengan output 1000
lpd, yang akan melayani kurang lebih 624.000 jiwa atau
sekitar 102.000 sambungan rumah di lima kecamatan Kota
Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Yakni Kecamatan Tampan, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai,
Kecamatan Siak Hulu dan Kecamatan Tambang.
Sementara Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi
berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Riau dan
Pemerintah Pusat karena Kota Pekanbaru menjadi bagian
dari pembangunan proyek SPAM. Ia mengatakan, air bersih
merupakan sumber kehidupan masyarakat. Untuk itu,
selayaknya pemerintah mewujudkan kebutuhan air bersih
bagi masyarakat.
Walaupun keterbatasan anggaran, pemerintah menggandeng pihak swasta karena pembangunan yang
berkelanjutan itu harus secara bersama, antara PT Sarana

LAGU KEBANGSAAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat
Cahyadi SSi dan seluruh undangan yang hadir menyanyikan
lagu kebangsaaan Indonesia Raya.

PAKAI MASKER - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi
SSi mengikuti jalannya acara dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Pembangunan Riau Bersama Pemerintah Kota Pekanbaru
dan Kabupaten Kampar.
“Alhamdulillah, SPAM Pekanbaru-Kampar akan dibangun dalam rangka mencukupi kebutuhan air bersih untuk
masyarakat. Untuk di Pekanbaru ada tiga kecamatan,
yaitu Tampan, Bukit Raya dan Kecamatan Marpoyan Damai. Mudah-mudahan dengan diresmikannya pengerjaan
SPAM ini kebutuhan masyarakat akan air bersih nantinya
bisa tercukupi,” harapnya.
Ketiga kecamatan ini menjadi bagian dalam 102 ribu

sambungan rumah (SR) dalam pembangunan SPAM Lintas
Pekanbaru-Kampar. Masyarakat nantinya bisa lebih mudah
mengakses air bersih. “Ini awal pembangunan SPAM, agar
masyarakat bisa mudah memperoleh air bersih,” terang
Ayat.
Wawako juga berharap proyek dapat menjadi upaya
peningkatan layanan PDAM Tirta Siak Pekanbaru. Apalagi
kualitas air PDAM di sejumlah wilayah kota masih belum
optimal. “Semoga dengan adanya program ini, bisa mendorong perbaikan layanan PDAM,” ujarnya. *BERTUAH

PERESMIAN SPAM - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi
menghadiri peresmian Ground Breaking Sistem Penyedia Air Minum
(SPAM) Lintas Pekanbaru-Kampar di Hotel Pangeran Pekanbaru.
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BERBINCANG - Pj
Sekdako Pekanbaru
H Muhammad Jamil
MAg MSi berbincang
dengan beberapa
orang tamu undangan penerima
penghargaan sesaat
sebelum dimulainya
acara penganugerahan.

FOTO BERSAMA - Pj Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi foto bersama dengan
sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru seusai penyerahan penghargaan.

AGENDA

Walikota Terima Penghargaan Kepala Daerah Berkinerja Terbaik

Permudah
Perizinan Usaha
Properti

PENGHARGAAN - Pj Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil
MAg MSi mewakili Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT
menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Berkinerja
Terbaik Dalam Pengembangan Kota sebagai Tujuan Investasi.

TERIMA PIAGAM - Pj Sekdako Pekanbaru H Muhammad
Jamil MAg MSi menerima piagam penghargaan untuk Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT dari Majalah Indonesia
Property & Bank.
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W

ALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT
kembali mendapatkan penghargaan bergengsi tingkat nasional. Walikota Pekanbaru
mendapat penghargaan sebagai Kepala Daerah Berkinerja Terbaik Dalam Pengembangan Kota sebagai
Tujuan Investasi.
Penghargaan ini diberikan oleh Majalah Indonesia
Property & Bank dalam acara penganugerahan yang digelar di Auditorium Studio TVRI Nasional.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Pemimpin
Redaksi Majalah Property & Bank Ir Indra Utama dan Guru
Besar IPMI Business School Prof Ir Roy Sembel kepada
Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT yang diwakilkan
oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, H Muhammad Jamil MAg MSi.
Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT merupakan
satu-satunya kepala daerah yang mendapatkan penghargaan untuk tingkat kota se-Indonesia. Penghargaan lain
juga diberikan kepada tokoh, lembaga pemerintahan, perbankan dan industri properti yang memiliki prestasi dan
kontribusi untuk kemajuan negeri menuju Indonesia Maju.
“Kami mengucapkan tahniah kepada Bapak Walikota
Pekanbaru atas penghargaan yang didapatkan dari Indonesia Property & Bank Award ke XV tahun 2020,” ungkap
Pj Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, H Muhammad Jamil
MAg MSi usai menerima penghargaan tersebut.

Jamil menyebut jika Pemerintah Kota Pekanbaru
banyak memberikan peluang usaha kepada pengusaha yang bergerak di bidang pengembangan properti.
Salah satunya dengan memberikan kemudahan dalam
perizinan.
“Kemudahan perizinan ini yang bisa merasakan
pelaku usaha sendiri. Di Pekanbaru sekarang juga banyak dibangun properti-properti baru,” jelas Jamil.
Ke depan, untuk terus mempertahankan Kota
Pekanbaru sebagai tujuan investasi yang salah satunya
bergerak di bidang properti, Pemko Pekanbaru, ucap
Jamil, juga akan melakukan berbagai upaya lain.
Di antaranya dengan menggesa pembangunan
jalan lingkar luar kota atau outer ring road yang dapat

menghubungkan berbagai daerah dan membuka
akses wilayah baru.
“Kita akan mendorong pembangunan infrastruktur
yang lebih baik lagi agar menjadi daya tarik pengusaha untuk masuk berinvestasi di Pekanbaru, sehingga
untuk bidang properti pengembang bisa membuka
usaha di sekitar wilayah sana,” tutur Jamil.
Pada penerimaan penghargaan dari Indonesia
Property & Bank Award ke XV tahun 2020 ini, Pj
Sekdako Pekanbaru didampingi sejumlah kepala OPD
di lingkungan Pemko Pekanbaru. Antara lain Kepala
BPKAD Kota Pekanbaru Syofaizal, Kadis Pariwisata
Nurfaisal serta Kabag Humas Setda Pekanbaru, Mas
Irba Sulaiman. *BERTUAH

LAGU KEBANGSAAN - Pj Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg
MSi dan undangan lainnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
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AGENDA
SAMBUTAN - Pj Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi menyampaikan
sambutan usai membuka kegiatan Sosialisasi Advokasi dan KIE Program Bangga
Kencana di Kampus PCR Rumbai.

Pj Sekdako Pekanbaru Buka Sosialisasi Advokasi dan KIE Bangga Kencana

Wujudkan Keluarga
Sehat dan Berkualitas

P
FOTO BERSAMA - Pj Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil
MAg MSi foto bersama Deputi Advokasi Penggerakan dan
Informasi BKKBN Pusat Nofrizal, Kepala Perwakilan BKKBN
Riau Mardalena Wati Yulia dan mitra kerja BKKBN.

BINGKISAN - Pj Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil
MAg MSi memberikan bingkisan kepada seorang peserta
sosialisasi tajaan BKKBN Provinsi Riau.
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ENJABAT Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi membuka Sosialisasi Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program
Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga
Berencana (Bangga Kencana) bersama mitra kerja tahun
2020 di Kampus Politeknik Caltex Riau.
Kegiatan yang ditaja Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Riau dalam
rangka promosi dan sosialisasi program Bangga Kencana
di tengah masyarakat. Serta meningkatkan kualitas hidup
masyarakat melalui program Bangga Kencana untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
Kegiatan itu menghadirkan Deputi Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN Pusat Nofrizal sebagai narasumber, Anggota DPRD Provinsi Riau Ade Hartati, dan Kepala
Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Mardalena Wati Yulia.
Dalam sambutannya, Pj Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi mengatakan Program Bangga Kencana memiliki tiga aspek yang harus dilaksanakan. Pertama
adalah keluarga. Bagaimana membina keluarga balita dan
anak, bagaimana membina keluarga remaja serta bagaimana
membina keluarga lansia.
“Yang kedua adalah soal kependudukan. Ini terkait grand
desain kependudukan serta pelaksanaan pembangunan
yang sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang ada,”
ucapnya.
Kemudian yang ketiga, lanjut Pj Sekdako, dalam hal Keluarga Berencana tak hanya bicara soal alat kontrasepsi seperti
suntik, pil, kondom dan sebagaimana. Tapi juga mencakup
bagaimana kesehatan reproduksi bisa dijaga.

TINJAU KEGIATAN - Pj Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi
meninjau satu kegiatan yang diperuntukkan bagi para akseptor KB.

“Untuk menyukseskan hal tersebut tentunya perlu
dukungan mitra kerja dari berbagai mitra sektoral.
Sehingga program Bangga Kencana bisa diterima oleh
masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu, sebut Jamil, Pemerintah Kota Pekanbaru
sangat mengapresiasi kegiatan yang ditaja BKKBN
Perwakilan Provinsi Riau tersebut.
“Ini program bagus. Kita sudah bisa merencanakan
keluarga kita kedepannya seperti apa. Bagaimana
mengatur pernikahan dari awal serta bagaimana
mempunyai anak. Itu semua sudah harus direncanakan dari awal,” tuturnya.
Jamil berharap, kegiatan seperti ini tak hanya
dilakukan sekali saja, namun berkesinambungan.
“Apalagi jumlah penduduk kita banyak. Kalau acara
sosialisasi seperti ini dilakukan berkesinambungan,
program Bangga Kencana akan terlaksana dengan
baik,” paparnya.
Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau
Mardalena Wati Yulia mengatakan BKKBN saat ini
telah melakukan ‘rebranding’ dari sebelumnya yaitu
program Kependudukan Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga kini menjadi Bangga Kencana.

“Jadi BKKBN kini tak hanya mengurus masalah
kelahiran saja, namun bagaimana menciptakan Sumber
Daya Manusia yang berkualitas. Tentunya melalui salah
satunya pembangunan keluarga,” jelasnya.
Dikatakan Mardalena, saat ini jumlah pasangan usia
subur di Provinsi Riau mencapai 1.2 juta jiwa. Namun
kepesertaan KB baru 68 persen saja. “Nah, sesuai dengan kegiatan ini, sesuai dengan visi dan cita-cita BKKBN
adalah ingin mewujudkan keluarga berkualitas dengan
pertumbuhan penduduk yang seimbang guna mendukung Indonesia Maju, Indonesia Bermartabat dan
Indonesia Berkualitas,” paparnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu upaya
yang dilakukan adalah dengan memperkuat kemitraan.
BKKBN, ucap Mardalena, tak bisa berjalan sendiri.
Tentu perlu dukungan kemitraan. Salah satunya adalah
dari DPR. “Insya Allah DPR akan mendukung program
Bangga Kencana ini,” terang dia.
Disampaikan Mardalena juga, untuk saat ini capaian
peserta KB Riau memang belum sesuai dengan harapan. “Untuk itu hari ini kita juga akan melaksanakan
pelayanan untuk 110 akseptor baru. Mudah-mudahan
bisa terlayani sehingga capaian KB kita bisa tingkatkan,”
harapnya. *BERTUAH

KALUNGAN BUNGA - Pj Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg
MSi menerima kalungan bunga saat tiba di lokasi Sosialisasi Advokasi dan
KIE Program Bangga Kencana tahun 2020.
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Wakil Walikota Serahkan Sembilan Ranperda ke DPRD Pekanbaru

Gesa Perda Pemberantasan Narkoba dan Covid-19

K

OTA Pekanbaru segera mebaru. Sementara Ranperda Pember- Perseroda PDAM, Ranperda Perseroda
miliki dua perda yang kini
antasan Narkoba, karena melihat pe- Sarana Pembangunan, Ranperda Permasih menjadi persoalan di
nyalahgunaan narkoba yang semakin seroda Bank BPR, Ranperda Pendirian
tengah masyarakat.
merusak generasi muda. BUMD Transportasi Madani, Ranperda
Ya k n i P e r d a P e n a n g a “ S a a t i n i , p e re d a r a n BUMD Sarana Pangan Madani, Ranperda
nan Covid-19 dan Perda
n a r k o b a s a n g a t m a s - BPPD, serta Ranperda Inovasi daerah.
Pemberantasan Narkoba.
“Jadi total ranperda yang disampaikan
AGENDA sif. Perlu peran serta maDua perda ini sudah dibas y a r a k a t , p e n c e g a h a n kemarin sebanyak sembilan ranperda.
LEGISLATIF
has DPRD melalui rapat
tindak pidana narkoba, Tujuh ranperda usulan pemko dan dua
paripurna dan ditargetmelaporkan jaringan nar- ranperda inisiatif DPRD,” sebutnya.
kan disahkan tahun 2020.
koba, pengembangan
Sebelumnya, Wakil Walikota Pekan“Ranperda Penanganan
kelembagaan masyarakat, baru Ayat Cahyadi mengharapkan, agar
Covid, dan Ranperda Pemberantasan
d a n l a i n n y a ,” b e b e r Z u l f a h m i . ranperda ini bisa dibahas hingga akhir taNarkoba merupakan Ranperda Inisiatif
Atas dasar itu, Bapemperda DPRD hun 2020. Sehingga pada tahun berikutDPRD,” kata Ketua Badan PembenPekanbaru perlu membuat per- nya, bisa diterapkan di Kota Pekanbaru.
tukan Peraturan Daerah (Bapemda dengan sasaran terbentuk ke“ Terima kasih kepada para angperda) DPRD Pekanbaru Zulfahmi SE.
lompok generasi muda anti-nar- gota dewan, yang sudah menerima
Disampaikannya, khusus dua
koba, terbentuknya rumah sakit Ranperda ini. Kami dari Pemko sangat
r a n p e rd a i n i s i a t i f D P R D te r s erehabilitasi narkoba dan lainnya. berharap, agar dibahas untuk kemajuan
but akan banyak manfaatnya unSelain dua ranperda ini, DPRD juga Kota Pekanbaru, “ pintanya. *BERTUAH
tuk masyarakat Kota Pekanbaru.
sudah menerima tujuh ranperda usuUntuk diketahui, latar belakang dua
lan Pemko Pekanbaru. Yakni Ranperda
ranperda inisiatif DPRD ini berdasarkan kondisi kekinian yang harus ada
payung hukumnya. Untuk Ranperda
Penanganan Covid-19 dilatarbelakangi
penyebaran virus mematikan ini perlu
penanganan secara komprehensif.
Khusus di Indonesia, perlu penanganan cepat. Bahkan dikeluarkan
aturan berupa Keppres, Permendagri dan lainnya, dengan dan tanggung jawab sampai ke daerah.
Guna penanganan cepat di Kota
Pekanbaru, maka DPRD perlu memDRAF RANPERDA - Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani menerima draf sembilan
buat payung hukum berupa Perda
ranperda yang disampaikan Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi dalam
Penanganan Covid-19 Kota Pekanrapat paripurna dewan belum lama ini.

Anggota DPRD Pekanbaru Tinjau Banjir di Jalan Lokomotif

Janjikan Cari Solusi Keluhan Warga

H

UJAN lebat yang mengguyur
Kota Pekanbaru membuat banjir sejumlah pemukiman warga. Seperti yang dialami warga
Jalan Lokomotif Gg Lokomotif Kelurahan Tj Rhu, Kecamatan Lima Puluh.
Setidaknya belasan rumah warga dimasuki air akibat hujan lebat tersebut.
Kondisi ini sudah dialami warga sejak
beberapa tahun terakhir. Air masuk ke
rumah warga, kiriman dari Jalan Kuantan yang turun ke parit Jalan Lokomotif.
Kondisi ini langsung dilaporkan
warga kepada dua anggota DPRD
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Pekanbaru yang turun ke lokasi
banjir yakni Wakil Ketua DPRD
Ginda Burnama dan Anggota
Fraksi PDIP DPRD Victor Parulian.
“Jadi, debit air yang jatuh ke
parit, tak mampu menampung bah
air hujan. Makanya air keluar dan
masuk ke rumah kami. Kalau hujan lebat, sekitar 30 cm masuk ke
rumah, “ kata warga RT 03/RW 04,
Rosma di hadapan anggota dewan.
A i r m a s u k k e r u m a h w a rga ini baru bisa surut beberapa
jam kemudian. Bahkan sebagian

rumah warga lain, terpaksa menguras air menggunakan mesin robin.
“Beginilah nasib kami kalau musim
hujan. Tak bisa tidur. Menguras air
sampai kering,” tambahnya. Kondisi
ini diharapkan warga, ada solusinya. Karena tak tahan lagi seperti ini.
Warga mengaku sudah berapa kali persoalan ini melapor ke kelurahan dan OPD
terkait, tapi belum ada tindak lanjutnya.
“Dengan turunnya Pak Dewan sekarang
ini, setidaknya bisa memberi harapan kepada kami. Karena jumlah jiwa yang ada
di sini sekitar seribuan warga,” sebutnya.

Wakil Ketua DPRD Ginda Burnama
mengaku, sangat miris dengan kondisi
warga yang selalu menjadi langganan
banjir. Padahal, jika dicarikan solusinya,
parit tersebut bisa dilakukan pengerukan, yang disinyalir makin dangkal.
“Persoalan banjir ini sudah saya lihat
langsung dan saya sedih melihatnya.
Tentu ini menjadi aspirasi prioritas kami
di DPRD. Sehingga nanti bisa kami komunikasikan ke OPD terkait. Yang jelas,
akan kita carilah solusinya, “ tegasnya.
Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru Victor
Parulian menegaskan, bahwa aspirasi warga
Jalan Lokomotif Kelurahan Tj Rhu menjadi
PR dirinya untuk diperjuangkan di DPRD.
“Persoalan seperti ini harus diselesaikan.
Paling tidak bertahap hingga nantinya bisa selesai sampai tuntas,” katanya.
Tak sampai di sini, dua wakil rakyat
ini juga melihat daerah rawan banjir

TINJAU BANJIR - Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama ST dan
Anggota DPRD Victor Parulian berbincang dengan warga Jalan Lokomotif
Kelurahan Tj Rhu, Kecamatan Lima Puluh saat meninjau banjir.

di Perumahan Aura di Jalan Indrapuri
Tenayan Raya. Di perumahan ini, dua
anggota dewan tersebut bersama warga,
berkeliling melihat titik banjir dan air
mengenang hingga masuk rumah warga.
“Kami di perumahan ini meminta, agar

drainase di sini bisa diperbaiki. Termasuk
membangun semenisasi jalan di pemukiman Aura ini, “ kata pemuka masyarakat
Perumahan Aura, Harun di hadapan
anggota dewan, setelah sekitar satu jam
lebih berkeliling perumahan. *BERTUAH

Komisi II DPRD Bahas Anggaran 2021 Bersama Bapenda Pekanbaru

Kejar Potensi Pajak Daerah

K

OMISI II DPRD Pekanbaru menggelar rapat dengar pendapat bersama
Bapenda Pekanbaru di ruang Banmus.
RDP ini membahas APBD murni 2021.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II H Fathullah didampingi Wakil Ketua Arwinda,
serta anggota Komisi II lainnya Munawar
Syahputra, Eri Sumarni, David Silaban dan
Sabarudi. Serta dihadiri Kepala Bapenda
Pekanbaru Zulhelmi Arifin, beserta staf.
H Fathullah mengatakan, bahwa dalam
pembahasan tersebut fokus membahas anggaran Bapenda untuk tahun
2021. “Jadi, untuk tahun 2021 Bapenda
mengusulkan anggaran operasional
sekitar Rp 81,7 miliar. Tentu nilai ini kita
analisa lagi,” kata Fathullah usai rapat.
Nilai anggaran tahun 2021 disebutkannya,
hanya naik sekitar Rp 100 jutaan, dari tahun
2020. Meski begitu, Komisi II akan mempelajari semua item anggaran yang diajukan.
Terutama dalam peningkatan kinerja
untuk meraih PAD. “Kita minta Bapenda
benar-benar kejar PAD sebanyak-banyaknya, karena ini penting untuk pembangunan Kota Pekanbaru,” pinta Fathullah.
Anggota Komisi II lainnya Munawar juga
mempertanyakan trik dan strategi Bapenda
dalam meraih PAD di masa pandemi ini.
Karena masih banyak potensi pajak yang
bisa diraih meski saat ini Kota Pekanbaru dalam masa PHB (pola hidup baru).
“Kami minta dimaksimalkan. Yang
pasti, untuk anggaran yang diusulkan

ini akan kami pelajari lagi. Dan kami
berharap, ada pertemuan lagi setelah
ini,” harap politisi Nasdem tersebut.
Sementara Kepala Bapenda Pekanbaru Zulhelmi Arifin menegaskan, bahwa
anggaran yang diusulkan pihaknya Rp
81,7 miliar sudah termasuk belanja untuk semua bidang. Bahkan termasuk
untuk pembayaran gaji tenaga honor.
“Kalau untuk peningkatan PAD, tentu
kita maksimalkan. Yang pasti untuk APBD,
bersumber dari PAD, dana transfer DAU,

DAK, DBH dan DID. Bapenda hanya fokus
untuk pajak daerah saja,” terangnya.
Seperti diketahui, Bapenda Kota
Pekanbaru ditargetkan untuk meraih
PAD tahun 2020 sekitar Rp 830 miliar.
Namun yang terealisasi hingga akhir
Oktober baru sekitar Rp 500 miliar.
Dari raihan yang didapatkan
s e k a r a n g , b e s a r ke m u n g k i n a n t i d a k b i s a te rc a pa i t a rg e t R p 8 3 0
miliar tersebut. Penyebabnya karena pandemi Covid-19. *BERTUAH

BAHAS ANGGARAN - Komisi II DPRD Kota Pekanbaru membahas anggaran
2021 bersama Bapenda Pekanbaru termasuk potensi pajak daerah.
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PEMENANG LELANG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyerahkan Surat Pemenang Lelang Kerjasama Pemerintah dan KPBU
SPAM Kota Pekanbaru di Kompleks Perkantoran Walikota.

SERTIJAB BPK - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT foto bersama sejumlah
kepala daerah di Provinsi Riau saat menghadiri acara sertijab kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau.

RS COVID - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memimpin rapat
persiapan pelayanan RSUD Madani khusus Covid-19 di Kompleks
Perkantoran Walikota, Tenayan.

AUDIENSI BTN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima
audiensi Kepala Cabang Bank Tabungan Negara Pekanbaru di Kompleks
Perkantoran Walikota.

HORMAT VETERAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memberi
hormat kepada seorang veteran usai ramah tamah bersama Forkopimda di
Kompleks Perkantoran Walikota.

GALERI KEGIATAN
WALIKOTA
PEKANBARU
DR H FIRDAUS ST MT

MASTER PLAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memimpin
rapat ekspose bersama Dinas PUPR, Dispora, camat dan konsultan
tentang master plan Sport Centre dan Islamic Center di Kawasan
Tenayan Raya.

MUSEUM BAHASA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memimpin
rapat penetapan tim teknis dari OPD dan lokasi pembangunan tugu dan
museum bahasa.

BUPATI LUWU - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT didampingi
Pj Sekdako H Muhammad Jamil MAg MSi menerima kunjungan Bupati
Luwu H Basmin Mattayang di Kompleks Perkantoran Walikota.

AUDIENSI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT beraudiensi dengan
Yayasan Tuah Melayu Riau di Perkantoran Tenayan Raya.

SK LPM - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyerahkan SK
DPC LPM kecamatan se-Kota Pekanbaru di Kompleks Perkantoran
Walikota.

RAKOR REKLAME - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memimpin
rapat koordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Periklanan Indonesia tentang penertiban reklame di Kota Pekanbaru.

SERAHKAN BUKU
- Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus
ST MT memberikan
buku biografinya
kepada Kepala BPK
Perwakilan Provinsi
Riau Widhi Widayat.

TEPUNG TAWAR - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menepung
tawari kendaraan alutsista baru Batalyon Arhanud 13/PBY dan I/BB.
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AUDIENSI BNI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima
audiensi pimpinan BNI Pekanbaru di Kompleks Perkantoran Walikota.
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RANPERDA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menyaksikan
penandatanganan berita acara rapat paripurna DPRD Kota Pekanbaru
membahas Ranperda Pendidikan Daerah Non Formal.

NARASUMBER - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menjadi
narasumber pada acara The New Halal Tourism Fair di Mal SKA Pekanbaru.

PERTEMUAN VIRTUAL - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi
mengikuti pertemuan Pencanangan Kesatuan Gerak PKK-Bangga Kencana
Kesehatan 2020 secara virtual.

RAKORNAS LELANG - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
secara virtual.

MAULID NABI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi memberi
sambutan pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Musholla AlBarokkah Jalan Muhajirin Ujung.

TABLIGH AKBAR - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi foto
bersama Ulama Palestina Syeikh Ahmad Abdul Nasir Ashofiady saat tabligh
akbar di Masjid Raya Al-Khairat.

KOMUNITAS ONTEL - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi
menghadiri pelantikan pengurus komunitas sepeda ontel Pekanbaru dan
Komunitas Sepeda Tua Indonesia Riau.

DISKUSI EKONOMI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi mengikuti diskusi pengembangan ekonomi ummat Ikatan Dai Indonesia.

KAFILAH MTQ - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi memberi
sambutan dan arahan saat menghadiri pembinaan Kafilah Musabaqah
Tilawatil Quran (MTQ).

PEMBICARA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menjadi
pembicara pada acara FGD Haluan Riau 3M secara virtual dari Gedung MPP
Jalan Jenderal Sudirman.

PENGHARGAAN - Wakil
Walikota Pekanbaru H Ayat
Cahyadi SSi menerima piagam
penghargaan kualitas dan
produktivitas Siddhakarya
Tingkat Provinsi Riau dari Gubernur Riau H Syamsuar.

GALERI KEGIATAN
WAKIL
WALIKOTA
PEKANBARU
H AYAT CAHYADI SSI

PERESMIAN LOUNDRY - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi
melihat peralataan mesin cuci Usaha Solusi Point Digital Loundry usai
peresmian.

SAMBUTAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi memberi
sambutan saat pembukaan Musyawarah Kota PA 212 Kota Pekanbaru
di Rumah Dinas Wakil Walikota.
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PAGELARAN SENI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menghadiri acara pagelaran seni dalam rangka Hari Pahlawan Nasional 2020 di
Studio LPP RRI Pekanbaru.

BINGKISAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menerima bingkisan suvenir dari Pegadaian Kanwil Riau usai kunjungan di Ruang Rapat
Wakil Walikota Gedung MPP.
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ANGGARAN COVID
- Entry Meeting Pj
Sekdako Pekanbaru
H Muhammad Jamil
MAg MSi terkait
Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan
Program Penanganan Covid-19.

GALERI FOTO KEGIATAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

EKSPOS ANGGARAN - Pj Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil
MAg MSi menyampaikan ekspos rencana anggaran pemko di
DPRD Kota Pekanbaru.

PERESMIAN LPM - Pj Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg
MSi melakukan penandatanganan prasasti peresmian Kantor Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Umban Sari.

RAPAT KUAPPAS - Pj Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg
MSi memimpin Rapat Pembahasan KUA PPAS 2021 bersama TAPD.

AUDIENSI MEDIA - Pj Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil
MAg MSi menerima audiensi pimpinan Koran MX di Ruang Kerja
Sekdako Kompleks Perkantoran Walikota.

AUDIENSI KADIN - Pj Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg
MSi beraudiensi dengan pengurus Kadin Kota Pekanbaru.
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EVALUASI PENDAPATAN - Pj Sekdako Pekanbaru H Muhammad
Jamil MAg MSi memimpin rapat evaluasi pendapatan dan penerimaan berkaitan KUA-PPAS 2021.

DISTRIBUSI ZAKAT - Pj Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil
MAg MSi distribusikan dana zakat tahap V November 2020 Baznas Kota Pekanbaru.

RAPAT KOORDINASI - Pj Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil
MAg MSi membuka dan memimpin rapat koordinasi dan finalisasi
pembuatan MoU dan PKS pengembangan intelijen di Kota Pekanbaru.

KUNJUNGAN JAMBI - Pj Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil
MAg MSi menerima kunjungan rombongan dari Pemkab Muaro
Jambi ke MPP Pekanbaru.

RAPAT OJK - Pj Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi
memimpin rapat tindak lanjut pemenuhan modal inti minimum PT
BPR Pekanbaru bersama OJK melalui video conference.

AUDIENSI BNI - Pj Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg
MSi beraudiensi dengan pimpinan Bank BNI Pekanbaru di Gedung
MPP Pekanbaru.

NASKAH PERDA - Pj Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg
MSi memimpin Rapat FGD Tahap V mengenai rancangan naskah
akademis perda perlindungan perempuan dan anak.

MUATAN LOKAL - Pj Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil
MAg MSi memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Muatan Lokal
Budaya Melayu Kota Pekanbaru.

CENDERAMATA - Pj Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil
MAg MSi menerima cenderamata dari Plt Kepala DPMPTSP
Kota Dumai Yusmanidar SSos MSi yang melakukan kunjungan
ke DPMPTSP Kota
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Camat Senapelan Bagikan
Masker ke Pengendara

B

ERBAGAI upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Pekanbaru terus dilakukan.
Seperti yang dilakukan Camat Senapelan Fabillah
Sandy SE MAp bersama Forum Koordinasi Pimpinan
Kecamatan (Forkopimcam).
Guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 di wilayah
tersebut pihak kecamatan bersama Forkopimcam menggelar aksi bagi-bagi masker kepada pengguna jalan.
Pembagian masker secara gratis bekerjasama dengan
Puskesmas Senapelan dipusatkan di Jalan Jati, Kelurahan
Kampung Baru. Aksi ini pun sontak membuat para pengendara jalan merasa senang dan terbantu. Sebab sebagian
diantara penggunana jalan memang sangat membutuhkan
masker.
Sehingga dengan adanya aksi bagi-bagi masker ini
warga merasa terbantu karena tidak harus membeli masker
lagi. Sebab pada kegiatan ini warga diberikan masker se-

cara gratis oleh petugas yang turun langsung ke jalan pada
aksi tersebut.
Di sela aksi bagi-bagi masker, Camat Senapelan Fabillah Sandy mengatakan, pembagian masker itu bersempena
Hari Kesehatan tahun 2020 yang bertujuan memutus mata
rantai penyebaran wabah Coronavirus Disease 2019 atau
Covid-19.
“Jadi bersempena Hari Kesehatan Tahun 2020, kita turun
bersama-sama untuk membagikan masker kepada masyarakat Senapelan,” kata pria yang akrab disapa Obet.
Untuk memutus sebaran wabah Covid-19, terang dia,
pihak kecamatan dan kelurahan juga terus menghimbau
masyarakat agar selalu disiplin dalam mematuhi protokol
kesehatan.
“Masyarakat selalu kita himbau agar menerapkan 4M,
yakni Memaki masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak dan
Menghindari Kerumunan,” katanya. *BERTUAH

TINJAU SEKOLAH - Camat Tampan Abdul Barri meninjau penerapan protokol kesehatan
dalam proses belajar tatap muka di SMPN 42 Pekanbaru.

Camat Tampan Tinjau Proses Belajar di SMP Negeri 42 Pekanbaru

Pastikan Patuhi Protokol Kesehatan

C

AMAT Tampan Abdul Barri turun ke lapangan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tatap
muka secara langsung apakah sudah dilaksanakan
dengan menerapkan protokol kesehatan Co-

“Kita sudah melaksanakan berbagai persiapan sebelum
pelaksanaan belajar tatap muka dimulai. Sebelumnya kita
diberitahu Disdik mengenai verifikasi terkait protokol kesehatan,” katanya.
vid-19.
Menurutnya ada berbagai aturan baru dalam
Kali ini Abdul Barri dan rombongan jajaran
mekanisme pelaksanaannya, antara lain kapasitas
Pemerintah Kecamatan Tampan mengunjungi
siswa maksimal 50 persen dari jumlah siswa, menSekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 42
gatur jaga jarak dan jadwal pembelajaran.
di wilayah Kelurahan Sidomulyo Barat.
Ia menambahkan dalam proses tersebut
KECAMATAN
Kunjungan ini dilakukan seiring dengan
pihaknya akan melakukan evaluasi sejauh mana
mulainya uji coba proses belajar mengajar
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka
tatap muka di kelas sejumlah sekolah Kota Pesecara langsung sudah berjalan.
kanbaru, termasuk Kecamatan Tampan. Abdul
“Siswa wajib menggunakan masker dan menBarri mengatakan, proses belajar mengajar tatap muka di
jaga jarak, serta pulang langsung setelah jam pelajaran
SMPN 42 Pekanbaru sudah sesuai aturan.
selesai. Tidak boleh ada kerumunan,” katanya. *BERTUAH

INFO
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BAGI MASKER - Camat Senapelan dan Forkopimcam membagikan masker kepada
pengendara di Jalan Jati dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19.
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Edi Sofyan AMa PKB SE MSi
Kabid Manajemen Rekayasa Lalu lintas Dinas
Perhubungan Kota Pekanbaru

PROFIL
ASN

Dipercaya Kemenhub
Ikut Pelatihan di Korea

D

IKENAL sebagai sosok yang ramah dan enerjik serta humoris, Edi Sofyan AMa PKB SE MSi
yang sejak tahun 2018 lalu menjabat kepala
Bidang Manajemen Rekayasa Lalu lintas Dinas
Perhubungan Kota Pekanbaru selalu memberi warna
di lingkungan tempat bekerja.
Jika ada Edi, bisa dipastikan suasana akan terasa
lebih hidup dan riuh. Meniti karier ASN dari tingkat
paling bawah khususnya bidang transportasi darat,
membuat Edi sangat paham segala hal yang berhubungan dengan itu.
Begitupun dengan berbagai aturan hukum, baik
yang terdapat dalam UU, Permenhub atau juga perda
atau perwako. Tak jarang Edi juga selalu diminta mewakili kepala dinas yang berhalangan mengikuti rapat
atau menjadi pembicara yang berhubungan dengan
transportasi darat.
Dalam bekerja, Edi bukan tipe orang yang langsung
mempercayakan sepenuhnya kepada bawahan. Bagi
Edi, turun langsung mengerjakan tugas yang menjadi
tanggung jawabnya adalah hal mutlak yang harus
dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
“Saya kalau ada pekerjaan ya harus ikut langsung.
Daripada nanti diserahkan ke anggota tapi tidak selesai mendingan kita ikut langsung,” cetus Edi kepada
Bertuah.
Dengan sikap dan kemampuan yang dimilikinya,
Edi juga pernah menjadi orang pertama di Indonesia
yang menerapkan Sistem Pelayanan Prima dengan
Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Administrasi Pengujian Kendaraan bermotor
(SIM Adm PKB) yang sangat efisien dan efektif dalam
proses pelayanan.
Ketika itu Edi menjabat sebagai kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kota Pekanbaru.
46 Bertuah Edisi November 2020

Karena prestasinya itu, Edi juga sukses mendapat penghargaan dari Direktur Jendral Kementerian Perhubungan Darat RI untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
pengujian kendaraan bermotor di Korea.
Tidak sembarang orang bisa mendapatkan penghargaan tersebut karena ada seleksi ketat dari Kementerian
Perhubungan.
“Masa itu tahun 2013 memang sudah ada program
untuk penggunaan sistem elektronik untuk Pengujian
Kendaraan Bermotor, tapi di daerah lain masih dalam
wacana. Sementara di Kota Pekanbaru saya langsung
mengaplikasikannya,” tutur Edi.
Saat itu banyak pemerintah kabupaten kota di Indonesia yang melakukan studi tiru ke Dinas Perhubungan Kota
Pekanbaru. Seperti Kota Tangerang, Tumohon, Medan

dan beberapa kabupaten dari Sumatera Barat. Mereka berusaha
mengadopsi pola SIM Adm PKB yang telah diterapkan Dishub
Kota Pekanbaru.
Bahkan Pemerintah DKI Jakarta yang merupakan pusat ibukota
juga belajar ke Kota Pekanbaru. Pada tahun 2005-2010 Dishub
DKI Jakarta belum menerapkan SIM Adm PKB seperti yang ada di
Kota Pekanbaru.
Berbagai prestasi terbaik yang diterima Edi ternyata sudah
dimulai sejak mengikuti sekolah ikatan dinas di Kementerian
Perhubungan.
Edi merupakan orang Riau pertama yang sukses diterima di
sekolah itu. Selain itu Edi merupakan angkatan pertama sekolah
ikatan dinas Kementerian Perhubungan yang memiliki nilai kelulusan terbaik.
“Secara pribadi saya memang sudah bertekad untuk maksimal
dalam mengikuti pendidikan itu. Bagi saya itulah caranya berterimakasih kepada negara karena sudah memberikan biaya pendidikan gratis dan uang saku kepada saya. Makanya ketika belajar,
saya selalu memilih duduk di depan supaya tidak mengantuk dan
cepat nangkap apa yang disampaikan dosen,” kenang Edi yang
dulu bercita-cita ingin menjadi dosen.
Menariknya meski kerap mendapat penghargaan namun
ternyata mendapat respons yang biasa saja dari kedua orang tuanya. Pasalnya di keluarga Edi, berbagai penghargaan itu bukanlah hal yang menakjubkan lagi karena Edi bersaudara memang
langganan penerima penghargaan.
“Saya anak ke tujuh dari delapan bersaudara. Kami beradek
kakak memang sering mendapat penghargaan. Jadi ketika saya
dapat penghargaan orangtua biasa saja, karena saudara di atas
saya berprestasi semua,” ulas Edi.
Kini, setelah merasakan bagaimana suka duka bekerja di Dinas
Perhubungan, Edi juga sudah mengkaderkan putra keduanya
untuk mengikuti jejak mengabdi di Dinas Perhubungan.
Wendy Yoga Pratama AMd PKB sudah menamatkan pendidikan DIII PKB Keselamatan Transportasi Jalan Kemenhub di Tegal
Jawa Tengah. Kini Wendy bertugas di Subdit Pengawasan Direktorat yang ada di Ditjendat Kemenhub Jakarta.
“Alhamdulillah sudah ada yang melanjutkan nanti pengabdian
saya kepada negara. Ia masuk sekolah Pendidikan Perhubungan
mungkin termotivasi dengan saya juga,” kata Edi dengan senyum
bahagia. *BERTUAH
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System Kendaraan Bermotor Mitsubishi di Training Center
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Dani Tekuni
Jasa Lukis
Henna

Gambar
di Tangan
Bertahan
Satu Bulan
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EMANDANGAN seni lukis pada
tangan di acara pernikahan
dengan sentuhan warna cokelat
kemerahan mungkin bukan menjadi suatu hal yang asing bagi Anda.
Kegiatan seni lukis tangan tersebut
disebut henna, sebuah kata serapan
dari Bahasa Arab untuk tumbuhan bernama lawsonia
inermis, atau pohon hina.
Di Indonesia sendiri, henna memiliki nama lain seperti innai, paci, dan pacar, yang terbuat dari bahan alami
daun tanaman pacar.
Henna sering menjadi alternatif ‘tato’ sementara bagi
siapa saja yang ingin memberikan sentuhan pola, motif,
dan gambar di tubuh mereka. Meski bersipat temporary
alias sementara, henna bisa bertahan hingga satu bulan
lamanya. Tentu, dengan suguhan warna merah tua kecokelatan yang mampu menarik perhatian.
Kerapnya henna digunakan dalam keseharian perempuan Indonesia, menjadi salah satu ladang usaha bagi
mereka yang pandai melukis dengan henna. Seperti
halnya Dani, yang menjadikan seni lukis henna sebagai
sumber pemasukan bagi keluarga.
“Sejak dulu saya memang suka menggambar, itupun
selalu gambarnya tidak jauh dari bunga. Alhamdulillah
sangat membantu dalam melukis tangan dan kaki,” tutur
Dani memulai ceritanya kepada Bertuah.
Dikatakan Dani, seni lukis henna memang identik untuk pernikahan. Namun sebenarnya henna juga bisa digunakan untuk ‘fun’ saja. Bedanya dengan motif lukisan
henna penganten, lukisan fun lebih simpel dan tidak
terlalu penuh di punggung telapak tangan.
Kendati demikian, Dani yang masih pemula bidang
seni hias tangan dan kaki mengaku kerap menerima
orderan untuk henna pernikahan.

UKM

Karena saat ini di Pekanbaru kebanyakan penganten
perempuan selalu melengkapi pemakaian henna pada
hari istimewanya.
“Kalau untuk pernikahan, biasanya saya menghias
kaki dan tangan satu atau dua hari sebelum pernikahan. Walaupun ada acara berinai yang diselenggarakan
keluarga, tapi untuk menghias tangan dan kaki biasanya dipercayakan kepada ahlinya,” terang Dani.
Dalam menghias kaki dan tangan, Dani terlebih
dahulu akan mempelajari bentuk tangan dan kaki klien.
Menyesuaikan panjang, postur gemuk atau pendek. Hal
ini berguna untuk menentukan motif hiasan serta seberapa banyak permukaan kaki dan tangan yang akan
dihias.
“Untuk kaki dan tangan pastinya ada disisakan ruang
agar tidak penuh dengan lukisan. Kalau terlalu banyak
juga kurang nyaman dipandang mata,” sambung Dani.
Terkait pemilihan motif lukisan di tangan dan kaki,
Dani memilih untuk mengikuti keinginan dari klien.
Khusus untuk motif yang diminta sendiri oleh klien,
Dani akan meminta waktu mempelajarinya minimal
lima hari. Namun khusus motif yang sudah pernah ia
buat, Dani mengaku bisa langsung mengerjakannya.
“Dalam melukis atau menghias kaki dan tangan yang
perlu diperhatikan adalah tarikan garis pertama yang
kita buat. Karena itu akan menentukan lukisan selanjutnya. Selain juga berguna menyeimbangkan lukisan
antara kaki atau tangan sebelahnya,” ungkap Dani.
Sejauh ini Dani mengungkapkan belum ada klien
yang kecewa dengan hasil lukisannya. Termasuk untuk
motif permintaan, Dani berusaha untuk memenuhinya.
Sementara bahan henna yang digunakan, Dani
memesan henna racikan bukan yang instan. Karena

kualitas warna henna racinan lebih bagus dan tahan
lama. Meskipun untuk harganya jauh lebih mahal
dibanding henna kemasan instan.
Menjawab Bertuah untuk besaran tarif jasa
menghias tangan dan kaki, Dani menyebut masih
relatif murah atau hanya kisaran Rp 250 ribu untuk
henna wedding dan Rp 20 ribu per tangan atau
kaki untuk henna fun.
Ke depan Dani berkeinginan bisa bergabung
dengan jasa sewa pelaminan atau wedding organizer, agar lebih banyak lagi orang yang memakai
jasanya. Karena untuk pernikahan, kadang ada menyediakan paket lengkap sekaligus dengan henna.
Terkait pemasaran jasa menghias tangan dan
kaki, kini Dani menggunakan media sosial sebagai
sarana promosi. Bagi Anda yang tertarik untuk
menghias kaki dan tangan bisa langsung order melalui akun Instagram @Dani_art atau melalui WA:
+62 877-4999-9973. *BERTUAH
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Usaha
Saladbuah.pku
Pastikan
Konsumen
Menikmati
Buah Segar
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ALAD buah merupakan makanan
segar yang terbuat dari berbagai
macam buah. Biasanya salad
buah disajikan sebagai dessert
atau hidangan penutup. Berbeda dengan salad yang biasanya terbuat dari
sayuran, jenis dessert ini terbuat dari
berbagai macam buah.
Namun sekarang ini orang ingin mengkonsumsi salad
tidak hanya sebagai dessert. Terkadang sehari-hari
mereka senang mengonsumsinya. Tak heran usaha salad
buah sangat menjanjikan.
Di Kota Pekanbaru sendiri, usaha salad rumahan sudah banyak bermunculan. Tentunya menawarkan keistimewaan masing-masing. Salah satunya yang memiliki
banyak pelanggan adalah saladbuah.pku yang dimotori
oleh Yulia Sari.
“Salad buah sangat segar dikonsumsi pada siang hari
apalagi di tengah cuaca Pekanbaru yang cenderung panas,” ungkap Yulia Sari owner saladbuah.pku.
Walapun dalam mesin pendingin bisa bertahan
sampai dua hari namun lebih disarankan untuk segera
dikonsumsi. Karena sebenarnya salad dapat bertahan
juga untuk beberapa hari, hanya saja rasa buahnya
menjadi kurang segar tapi kalau rasa menurut Yulia tidak
berubah.
Yulia menuturkan, awal mula membuka usaha salad
karena ia memang suka mengkonsumsi salad. Namun
ketika membeli di beberapa salad yang ada, rasanya
kurang cocok serta buahnya ada yang tidak segar.
Selain juga harga jual salad terbilang mahal. Saat itu
Yulia merasa terpicu untuk membuat usaha salad sendiri.
“Salad itu yang utama harus bisa menjaga buah yang
betul-betul fresh. Karena kalau buah yang sudah dikupas dan terlalu lama disuhu ruangan akan menjadi layu.
Kalau tetap digunakan sebagai bahan salad akan mengurangi rasa. Apalagi ada buah yang bisa berubah asam
ketika dibiarkan terbuka disuhu ruang,”papar Yulia.
Ia juga menjelaskan cita rasa salad juga bergantung
pada mayones yang digunakan. Karena jika kurang
kental juga akan mengurangi rasa. “Untuk mayones saya
membuat racikan sendiri, sehingga rasa dapat terjaga,”
imbuhnya.
Mungkin karena rasa saladbuah.pku yang terjaga itu

UKM

juga menjadj alasan penggemar usahanya terus bertambah.
Bahkan setiap hari ada pelanggan tetap, mulai orang perkantoran, perbankan dan rumah sakit.
Saking banyaknya permintaan, Yulia hanya membatasi 100
cup satu hari. Menurutnya itu adalah kuota yang maksimal
yang dapat dikerjakannya. Karena dalam proses pembuatan
salad mulai dari mengupas buah, memotong hingga mengemas
dilakukan sendiri oleh Yulia.
“Saya mengerjakan semuanya sendiri. Karena khawatir lain
tangan lain rasa. Jadi saya lebih percaya dengan kerja saya
sendiri,” kata Yulia.
Berbeda dengan salad kebanyakan yang hanya memakai toping keju, saladbuah.pku menyediakan aneka toping. Di antaranya keju, keju oreo, keju coklat dan keju jagung.
Untuk harga salahbuah.pku juga ramah di kantong. Untuk
size S 10K, size M 15K dan size L 20K. “Yg paling laris toping
keju jagung sama keju coklat. Biasanya kalau anak-anak muda
itu banyak yang suka toping keju coklat,” tutur Yulia.
Bagi yang penasaran dengan rasa salad produksi saladbuah.
pku bisa langsung datang ke Jalan Tengku Bey Gg Amaliyah 2
Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya. Atau cari di google
map ketik aja saladbuah. Bisa juga delivery order melalui akun
IG @saladbuah.pku atau WA: 0811708744. *BERTUAH

51 Bertuah Edisi November 2020

U
Makanan Siap Saji
Resto O’Chicken

KULINER

Brand Lokal Terjamin Higienis
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SAHA makanan siap saji produk lokal
kini juga mulai banyak berkembang di
Kota Bertuah ini. Salah satunya adalah
O’Chicken.
Di Pekanbaru sendiri terdapat banyak outlet
O’Chicken. Satu di antaranya berada di Jalan
Tengku Bey No 20, Kelurahan Simpang tiga, Kecamatan Bukit Raya, kota Pekanbaru, Riau.
Kendati tergolong produk usaha lokal baru
namun keberadaan O’Chicken banyak dilirik
penggemar ayam goreng ala kentaki.
Banyak keistimewaan ayam goreng O’Chicken.
Selain tidak menggunakan penyedap Monosodium Glutamat atau MSG, pemotongan ayamnya
juga disesuaikan dengan syari’at Islam. Pastinya
juga terjamin kehalalannya.
Dalam pengolahannya juga ayam O’Chikcen
sudah menggunakan teknologi modern, sehingga
rasa ayam yang dihasilkan lebih lembut dan
bumbu meresap hingga ke daging ayam. Inilah
yang membedakan dengn produk makanan siap
saji yang sama.
Untuk outlet yang berada di Jalan Tengku Bey
juga tersedia arena permainan anak. Sehingga
anak-anak bisa tetap makan sambil bermain. Ini
juga sangat membantu bagi tipe anak yang susah
makan. Dengan sambil bermain juga mempermudah orang tua untuk memberi anak makan.
Kendati identik dengan ayam goreng, namun
di O’Chicken pembeli juga disediakan alternatif
pilihan varian olahan ayam dengan rasa berbeda.
Seperti chicken lada hitam dan chicken tomyam.
Selain itu, outlet O’Chicken di Jalan Tengku Bey
ini juga menyediakan paket bagi pelajar. Untuk

orangtua yang sibuk dan tidak sempat memasak
bekal untuk anak ketika sekolah juga sangat bisa
mengandalkan paket chicken untuk anak sekolah.
*BERTUAH
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Menu Istimewa
di Labersa Hotel

40 Pilihan Bahan
Labersa Suki Suka
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ABERSA Grand Hotel & Convention Center
tak henti-hentinya membuat inovasi baru.
Hotel bintang lima yang berjarak hanya 10
menit dari Bandara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru ini kembali memberikan suguhan yang
menarik bagi pecinta kulier.
Bagi pecinta kuliner tentu menu makanan dengan konsep menarik menjadi tren yang sedang
digemari. Apalagi konsep makanan yang harus
dimasak sendiri ala restoran Jepang atau Korea
Selatan yang tengah kekinian seperti Sukiyaki
Labersa Suki Suka adalah promo terbaru yang
hadir di Labersa Hotel dengan ciri khas rasa yang
unik dan pastinya menggugah selera para pengunjung.
Suki adalah makanan yang berasal dari Jepang.
Menu makanan ini juga menjadi favorit di sana.
Untuk itu Labersa Hotel memberi sentuhansentuhan baru dari menu ini agar sesuai dengan
selera warga Pekanbaru.
Ada sekitar 40 item bahan yang bisa dipilih.
Seperti slice salmon fresh, udang, sotong, aneka
jamur, aneka bakso, aneka siomay, aneka mie dan
aneka sayur serta banyak pilihan lainnya.
Labersa juga menyediakan empat pilihan kuah

untuk menemani santap yang enak. Yakni kuah
kaldu, kuah tomyam, kuah kare, kuah pindang,
serta aneka sause tambahan.
Semua bahan disajikan secara mentah dan
segar langsung di meja tamu. Pengunjung dapat
memasak sendiri sesuai dengan selera masingmasing.
Untuk kualitas rasa sajian Labersa Suki Suka
tidak perlu diragukan lagi. Karena menu ini dihadirkan dengan konsep yang matang oleh koki
prefoseional hotel bintang lima, Chef Eko Ditanara. Dengan pemilihan bahan terbaik, saus dan
topping, membuat rasa sukiyaki Labersa semakin
istimewa.
Harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Para
pengunjung hanya cukup membayar dengan
harga dimulai dari Rp 8.000 per plate. Dan yang
lebih menarik lagi, free nasi dan ice tea untuk
pemesanan empat orang atau lebih.
Untuk informasi dan pemesanan, silahkan
menghubungi Labersa Grand Hotel & Convention Center (0761) 41555 atau email reservation@labersa.com. Dan bisa juga menghubungi
CP Chirs 0812 5065 0596, Iman 0823 8393 6966.
*BERTUAH
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Kateringpku

Sajikan Aneka
Seafood Harga
Terjangkau
56 Bertuah Edisi November 2020

AGI pecinta makanan seafood tentu yang
pai ke Pangkalan Kerinci, Bangkinang, Lipat Kain,
terlintas pertama adalah kata mahal. Karena
Pangkalan, Dumai, Duri serta daerah lain yang
memang biasanya berbagai menu seafood
dekat dengan Kota Pekanbaru.
dijual dengan harga yang lumayan menguPemesanan menu seafood yang ada di Katras isi kantong. Soal harga pasti menjadi perhituneringpku bisa langsung datang ke outlet atau
gan utama ketika memilih tempat makan, selain
diantar melalui kurir dengan tanpa minimal
tentunya soal rasa.
order. Dapat juga melalui aplikasi Gojek dan Grab
Nah, bagi penggemar aneka seafood di Kota
dengan namaKATERINGPKU. Atau bisa order juga
Pekanbaru saat ini ada pilihan yang tidak perlu
via IG@kateringpku. WhatsApp/tlp : +62 812
lagi harus mikir ketika akan menikmati sajian sea71082804. *BERTUAH
food. Ada Kateringpku yang hadir dengan harga
sangat terjangkau namun rasa tidak kalah dengan
seafood restoran.
Kateringpku memiliki dua outlet di Kota Pekanbaru. Cabang pertama di Panam Jalan Putri 7 Blok
A No 2 dan cabang kedua di Marpoyan, samping
Jalan Pembangunan, pinggir Jalan Soebrantas.
Aneka seafood tersedia dalam berbagai
KULINER
racikan seperti seafood tumpah, kepiting
saus padang, kerang saus padang, cumi,
udang, lobster, langkitang. Dengan kisaran
harga mulai Rp 15 ribu sampai yang paling mahal Rp 55 ribu per porsi.
Menu yang paling banyak diminati di Kateringpku adalah seafood tumpah karena bisa dimakan
untuk 3-4 orang dan cara penyajiannya diletakkan
di atas meja.
Meja yang digunakan sebelumnya sudah di
alas dengan plastik baru. Sehingga cukup terjaga
kebersihannya. Penikmat seafoood juga jadi lebih
leluasa untuk mengupas udang atau kepiting bahkan kerang saat makan.
Dalam proses pengolahan aneka seafood, pihak
Kateringpku juga memastikan semua seafood
yang masih mentah dicuci bersih dengan air mengalir dan langsung dimasak. Karena jika didiamkan dalam waktu yang lama bisa busuk dan tidak
dapat diolah lagi.
Bagi yang berada di luar Kota Pekanbaru juga
tetap bisa mencicipi aneka seafood dari Kateringpku melalui layanan online.
Karena aneka seafood kateringpku bisa tahan
sampai 12 jam, pengiriman dapat dilakukan sam57 Bertuah Edisi November 2020

Ibu-Ibu Kelurahan Pematang Kapau Ikuti Pelatihan Tenun Songket

Diharapkan Bantu Ekonomi Keluarga

K

ELURAHAN Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan
menjadi modal dalam menciptakan lapangan pekerjaan.
Raya Pekanbaru terus melakukan inovasi untuk
Sehingga para ibu-ibu rumah tangga bisa membantu
mengurangi angka penggangguran di wilayah
memberikan pemasukan untuk keluarganya.
tersebut.
“Kita berharap melalui pelatihan ini, ibu-ibu para
Untuk membuka lapangan pekerjaan bagi
peserta mendapatkan pengetahuan atau keahlmasyarakat di tengah pendemi Covid-19, pihak
ian dalam bidang menenum atau membordir
Kelurahan Pematang Kapau menyelenggarakan
yang nantinya bisa bermanfaat untuk mencipINFO
pelatihan tenun songket dan bordir bagi ibu-ibu
takan lapangan pekerjaan. Sehingga program
KELURAHAN
rumah tangga.
perdayaan ekonomi masyarakat bisa lebih baik
Pelatihan yang dilaksanakan hampir sepekan
lagi,” katanya.
tersebut ditutup langsung oleh Camat Tenayan
Camat Indah Vidya Astuti berpesan agar
Raya Indah Vidya Astuti SSTP.
ilmu dan keterampilan yang didapat selama
Kegiatan Pelatihan pun mendapat apresiasi dari camat
mengikuti pelatihan bisa dimanfaatkan dan diaplikasiTenayan Raya. Sebab dengan dilaksanakannya kegiatan
kan di tengah masyarakat. Sehingga apa yang diinginkini para peserta bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan an oleh pemerintah dalam meweujudkan keluarga yang
keahlian dalam bidang menenum maupun bordir paktangguh dan mandiri bisa diwujudkan dengan peran
aian.
ibu-ibu hebat.
Camat Indah berharap dengan adanya pelatihan bisa
“Alhamdulillah pelatihan tenun songket yang diadakan di Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan
Raya usai digelar semoga ilmu yang sudah didapatkan
dalam kehidupan sehari-sehari untuk menambah pemasukan bagi keluarga,” kata Camat Indah. *BERTUAH

PELATIHAN TENUN - Ibu-ibu di Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan
Tenayan Raya mengikuti pelatihan tenun dan bordir selama sepekan.
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VISI DAN MISI
KOTA PEKANBARU 2021
Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2021
” TERWUJUDNYA KOTA PEKANBARU SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA, PENDIDIKAN SERTA PUSAT KEBUDAYAAN
MELAYU, MENUJU MASYARAKAT
SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA.”
Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2012-2017,
menetapkan Visi Antara untuk lima (5) tahun kepemimpinannya yaitu:

“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani”
Kota Metropolitan : Kota yang memiliki penduduk lebih dari satu juta jiwa yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai dengan konsep pembangunan kota berkelanjutan (sustainable city) di bidang ekonomi, ekologi, sosial politik,
dan lainnya untuk melayani kebutuhan warga kota.
Madani : Kota yang memiliki peradaban yang maju, modern, memiliki kesadaran sosial yang kuat, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, aman, sejahtera serta berlandaskan nilai-nilai religius.
Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Kota Pekanbaru yaitu:
Pertama : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi,
bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
Kedua : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan/ keterampilan tenaga kerja,
pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.
Ketiga : Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki
iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.
Keempat: Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan
kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota.
Kelima : Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan
hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Keenam: Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan
pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

TEPUNG TAWAR - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menepungtawari
kendaraan alutsista baru Batalyon Arhanud 13PBY dan IBB Tahun Anggaran
2020 di Mako Yonarhanud 13PBY Pekanbaru.

