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Dapur 
Redaksi

Jangan Percaya Hoaks 
Vaksin Covid-19

rintah pusat. Berkat permintaan Walikota Dr H Firdaus 
ST MT, Presiden Joko Widodo memberikan atensi de-
ngan mengirim cukup banyak kebutuhan vaksin tersebut.

Namun demikian, masih terdapat hoaks yang tersebar 
di masyarakat. Di antaranya, vaksin tidak halal dan ber-
bahaya. Padahal faktanya, vaksin yang disalurkan ke ma-

syarakat, sudah menjalani uji klinis dari BPOM 
dan sudah mendapat sertifikasi halal dari MUI.

Selain itu, masyarakat juga dibuat khawatir apabila 
nantinya terjadi hal yang tidak diinginkan pada me-
reka dan pemerintah tidak akan bertanggung jawab.

Faktanya, berdasarkan Keputusan Kemente-
rian Kesehatan Nomor 84 tahun 2020, pemer-
intah akan bertanggung jawab penuh jika ter-

jadi kejadian lanjutan paska vaksinasi Covid-19. Jadi su-
dah tidak ada lagi alasan untuk takut disuntik vaksin.

Saat ini persebaran berita hoaks mudah meluas karena banyak 
yang sengaja membuat dan menyebarkannya. Salah satunya senga-
ja dibuat oleh pihak yang “memiliki uang” dengan maksud tertentu.

Hoaks tersebut disebarkan kepada masyarakat melalui berb-
agai platform media sosial dan membentuk rantai ketakutan atau-
pun kecemasan bagi masyarakat yang menerima hoaks tersebut.

Oleh karenanya, jangan mudah percaya kepada in-
formasi yang diterima entah dari mana asalnya apalagi 
hanya mengandalkan berita dari media yang tidak kredibel.

Pedomanilah berita-berita dari sumber-sumber ter-
percaya sehingga tidak menimbulkan salah arti dan di-
ikuti pola pikir salah sehingga menimbulkan ketakutan, 
ketidakpercayaan, keraguan, dan hal negatif lainnya.

Tentu saja pemerintah tidak akan membahayakan ke-
selamatan rakyatnya. Justru berjuang sekeras mungkin 

demi ketenteraman dan kebahagian bangsa Indonesia.
Ayo kita hindari hoaks dan cegah disinformasi 
terkait vaksinasi nasional dengan menyebar kont-

en positif dukung penanganan pandemi Co-
vid-19 dan program vaksinasi nasional demi 

Indonesia bebas pandemi serta pulihnya 
perekonomian Indonesia. *TIM BERTUAH

SEKITAR satu bulan yang lalu, vaksin Covid-19 sudah 
sampai di Indonesia. Vaksinasi juga sudah dilakukan 
yang diawali oleh Presiden Joko Widodo sebagai upa-

ya meyakinkan masyarakat terkait keamanan vaksin itu.
Meski demikian, masih banyak berita hoaks yang terse-

bar di laman sosial media, sehingga masyarakat takut ter-
hadap penyuntikan vaksin. Hal itu membuat peme-
rintah melakukan berbagai upaya untuk mem-
buat masyarakat yakin dengan vaksin Covid-19.

Keterlambatan vaksinasi pada seseorang sangat mem-
bahayakan, sebab apabila sistem imun tubuh mengenali 
virus yang masuk sudah berkembang menjadi jutaan 
akan membuat sistem imun terlambat menanganinya.

Vaksin bisa mengenali virus-virus tertentu se-
hingga sistem imun akan bekerja dan membentuk sebuah 
ingatan atau memori. Apabila virus yang sama masuk kem-
bali, sistem imun sudah siap dan langsung mengalahkannya.

Inilah mengapa penyuntikan vaksin penting dilakukan agar 
tubuh dapat mengenali virus tanpa harus mengidap penyakit 
yang disebabkan virus yang dimaksud.

Pemerintah Kota Pekanbaru juga 
telah berupaya maksimal agar 
dosis vaksin bagi masyara-
kat Pekanbaru mencukupi, 
dengan meminta tamba-
han secara besar dari peme-

Firmansyah Eka Putra, ST, MT
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN 
KOTA PEKANBARU
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UNTUK menekan angka penyebaran Covid-19 di 
wilayah Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, tim 
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 keca-

matan yang dipimpin Camat Tengku Ardi Dwisasti SSTP 
MSi turun meninjau dan monitoring pelaksanaan protokol 
kesehatan (prokes).

Peninjauan yang dilakukan di sejumlah 
lokasi wilayah Kecamatan Bukit Raya untuk 
memastikan prokes sudah berjalan di tengah 
masyarakat. Turut hadir dalam kegiatan ini 
Sekretaris Camat, Azhar, Lurah Tangkerang 
Utara, Ketua LPM Kelurahan Tangkerang Utara, 
Bhabinkamtibmas dan Ketua Forum RT/RW 
kelurahan Tangkerang Utara.

Satu lokasi yang ditinjau tim Satgas adalah 
Masjid Al-Muhsinin yang berada di Kelurahan Tangkerang 
Utara, dan Masjid Ar Rahim Kelurahan Tangkerang Se-
latan. Selain Masjid Al-Muhsinin, tim Satgas Covid-19 
Bukit Raya juga melakukan peninjauan di Masjid Paripurna 
An-Najah, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Buki-
traya. Di sela peninjauan, tim Satgas mengingatkan ma-
syarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. 
Karena ini adalah salah satu cara dalam pengendalian dan 
mengurangi penyebaran Covid-19.
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Ingatkan Warga Patuhi Prokes
“Mengingat Kota Pekanbaru dinyatakan sebagai zona 

merah, maka kami mengimbau kepada pengurus masjid dan 
kepada masyarakat agar melaksanakan protokol kesehatan, 
karana Covid-19 ini masih ada dan nyata,” ujar Camat Bukit 
Raya Tengku Ardi Dwisasti SSTP MSi.

Menurutnya, dengan mematuhi protokol 
kesehatan, terutama menggunakan masker saat 
keluar rumah, dapat membantu pemerintah dalam 
pengendalian kasus Covid-19 masih tinggi di Kota 
Pekanbaru.

Karena pemerintah juga butuh dukungan 
semua pihak dalam memerangi virus memati-
kan ini. Selain edukasi dan pengawasan Prokes, 
pemerintah saat ini juga gencar melakukan vaksi-
nasi terhadap masyarakat.

“Kami berharap dengan kegiatan rutin yang kami laku-
kan setiap minggu ini dapat mengurangi angka penyebaran 
Covid-19. Khususnya di wilayah Kecamatan Bukit Raya,” kata 
Ardi seraya berharap angka penyebaran Covid-19 di wilayah 
Kecamatan Bukit Raya bisa ditekan.

“Semoga Masjid Paripurna Kelurahan Tangkerang Utara 
Kecamatan Bukitraya dapat menjadi contoh bagi masjid 
yang lainya. Khususnya masjid di wilayah Tangkerang Utara,” 
katanya. *BERTUAH

TIm Satgas Covid-19 Bukit Raya Sosialisasi Bahaya Covid-19

Pasang Spanduk Prokes di Masjid

TINJAU MASJID - TIm Satgas Covid-19 Kecamatan Bukit Raya dipimpin Camat Tengku Ardi 
Dwisasti meninjau dan mengingatkan warga pentingnya protokol kesehatan di masjid.

PASANG SPANDUK - Tim Satgas Kecamatan Tenayan Raya memasang spanduk protokol kesehatan 
di masjid untuk menekan angka kasus Covid-19.

INFO
KECAMATAN

SATGAS Covid-19 Kecamatan Tenayan Raya dipimpin 
Camat Indah Vidya Astuti bersama Kepala Puskes-
mas Rejosari Mira Susmhita, Kapolsek Tenayan AKP 

Manapar Situmeang SIK dan Danramil Kapten Arh Antoni, 
Lurah Tangkerang Timur Beni Wahyudi melaksanakan 
monitoring sekaligus menyampaikan surat edaran waliko-
ta terkait larangan pelaksanaan Salat Idul Fitri.

Pengawasan protokol kesehatan (prokes) dilaksanakan 
di Masjid Paripurna Kelurahan Jamiatun Najah Jalan Bukit 
Barisan, Masjid Al Jami’ah dan Ubudiyah Jalan Singgalang. 
Berdasarkan pengawasan yang dilakukan, rumah ibadah 
sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

“Alhamdulillah penerapan prokes di masjid Al-Jami’ah 
Jalan Singgalang yang kita kunjungi saat ini, pengurus 
masjid telah melakukan prokes yang baik seperti tidak 
memakai karpet salat dan sudah ada tanda jaga jarak 
ketika salat berjamaah. Artinya sudah bagus prokes nya,” 
ujar camat.

Indah Vidya Astuti mengatakan, Kelurahan Tangkerang 
Timur berstatus zona merah penyebaran Covid-19. Upaya 
pencegahan dan penanganan terus dilakukan guna 
menekan angka kasus Covid-19.

Sementara Kepala Puskesmas Rejosari, Mira Susmhita 
SKM menyampaikan, pihaknya bersama tim satgas Covid 
kecamatan turun ke rumah ibadah seperti masjid dan 
musala serta gereja termasuk pasar.

Pihaknya bersama camat dan satgas menyampaikan 

imbauan dengan memasang spanduk untuk masyarakat 
dapat mengikuti protokol kesehatan upaya pencegahan 
dan menghindari penyebaran Covid-19 di Kota Pekan-
baru, khususnya Kecamatan Tenayan Raya.

“Hari ini kita Puskesmas Rejosari turun bersama satgas 
kecamatan mengimbau pengurus rumah ibadah mas-
jid dan musala serta gereja dapat menerapkan protokol 
kesehatan kepada semua jamaah atau pengunjung yang 
datang, yaitu memakai masker, membawa sajadah dari 
rumah, mencuci tangan sebelum dan sesudah memasuki 
masjid, tidak berdesakan ketika masuk masjid. Dan untuk 
warga yang dalam kondisi tidak sehat agar beribadah dari 
rumah. Ini kita buatkan dalam bentuk spanduk,” terang-
nya.

Ditambahkannya, Puskesmas Rejosari terus aktif 
melakukan sosialisasi dan imbauan penerapan protokol 
kesehatan kepada masyarakat di Kecamatan Tenayan 
Raya.

“Mulai dari sosialisasi, edukasi diberikan kepada ma-
syarakat yang terpapar Covid-19 agar dapat melakukan 
isolasi di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah 
seperti LPMP, Rusunawa, BPSDM, dan Bapelkes. Serta 
melakukan isolasi mandiri selama 14 hari bagi keluarga 
yang terpapar Covid-19. Kita juga melakukan penyem-
protan desinfektan ke rumah warga yang terkonfirmasi 
positif dengan melibatkan pihak TNI dan Polri,” ujarnya. 
*BERTUAH

Camat Tenayan Raya Pastikan Rumah Ibadah Jalankan Prokes 44-45
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DIPERCAYA sebagai kepala Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP) Pekanbaru menjadi satu kehor-
matan bagi Iwan Simatupang SSos MSi. Pasalnya 

menurut Iwan selama ini ia tidak pernah membayang-
kan bisa sampai berada diposisi seperti sekarang. 
Apalagi ia pernah merasakan dua kali tidak lulus 
seleksi jabatan untuk eselon II.

“Sebelum ikut seleksi jabatan untuk Kasatpol 
ini, saya pernah juga ikut seleksi jabatan untuk 
kepala BPBD serta kepala Balitbang. Namun 
mungkin karena jodoh saya bukan di sana jadi 
belum terpilih,” tutur Iwan kepada Bertuah.

Bagi Iwan jabatan yang diamanahkan 
kepadanya, tidak hanya sekadar amanah 
saja namun juga ada tanggung jawab besar 
di dalamnya. Karena alasan itu pula, Iwan 
menyatakan akan bekerja semaksimal 
mungkin sesuai tugas pokok dan fungsi 
yang dimilikinya.

Iwan juga paham posisi Kasatpol PP 
termasuk  salah satu jabatan ‘panas’ karena 
kinerjanya yang gampang terlihat oleh publik.

“Ibaratnya kita itu seperti ikan yang ada dalam aquarium, 
semua orang akan menonton apa saja yang kita lakukan. 
Semua orang juga mengawasi pergerakan kita selama di 
dalam aquarium. Sebab itu kita harus punya integritas. Apa 
yang dipikirkan harus sama dengan yang diucapkan dan 
dilakukan,” ucap Iwan yang pernah 
menjabat Kasi Operasional Satpol PP 
Pekanbaru beberapa tahun lalu.

Karena itu pula Iwan berkomitmen 
untuk saling menjaga nama baik dan 
tindakan bersama anggota yang ada di 
bawahnya. Karena selaku kepala satuan, 
jika bawahan salah, praktis ia sebagai 
kasat akan lebih salah lagi. Begitu juga 
sebaliknya bila ia salah, para anggotanya juga pasti akan 
mendapatkan cemoohan.

Iwan juga menekankan sebagai seorang pemimpin ia 
harus bisa memberikan keteladanan bagi sekitar 400 lebih 
anggotanya.

“Tidak ada salahnya juga pimpinan dikontrol oleh bawa-
han supaya bisa berkolaborasi dengan baik. Jangan nanti ada 
muncul bahasa kalau pimpinan itu cuma bisa omong doang,” 
papar Iwan yang cukup lama bertugas di BPBD Pekanbaru.

Tidak hanya kooperatif dan komunikatif dengan seluruh 

Bertekad Jadi 
Contoh Bagi 
Bawahan

Iwan Simatupang, SSos, MSi
Kepala Satpol PP Pekanbaru

anggotanya, sebagai seorang pemimpin yang paling penting 
menurut Iwan ia juga harus bisa mengontrol diri sendiri. “Saya 
harus berjuang mengalahkan ego dan kepentingan pribadi,” 
tekan Iwan sulung dari tiga bersaudara.

Berbeda dengan posisi Kepala OPD lain yang tidak ber-
hubungan langsung dengan banyak perangkat daerah,  se-
bagai kasatpol  justru sebaliknya. Satpol PP  dituntut bisa 
bersinergi dengan kepolisian, kejaksaan serta pengadilan dan 
juga TNI. Disamping juga dengan beragam kelompok serta 
organisasi masyarakat.

Untungnya berbekal dengan pengalamannya selama ber-
tahun-tahun di BPBD Pekanbaru, hal ini tidak menjadi beban 
bagi Iwan. Menurutnya sewaktu di BPBD, ia sudah terbiasa ber-
hubungan dengan perangkat daerah diluar Pemko Pekanbaru.

“Intinya adalah komunikasi  menggunakan pola pendekatan. 
Bukan maksudnya untuk cari muka atau terlihat sok akrab ya 
tapi lebih kepada tujuan agar mudah menyampai-
kan target bersama yang mesti dicapai,” tekan 
pria kelahiran 5 Juli 1976 ini.

Sebagai Kepala Satpol PP yang masih 
terhitung baru, Iwan juga mengaku tidak ada 
kekhawatiran bakal dibandingkan dengan 
pejabat sebelumnya. Karena ia punya cara dan 
strategi sendiri bekerja, begitu pula mantan 
Kasatpol terdahulu.

Namun Iwan menyatakan akan 
mengadopsi kebijakan kasatpol lama, 
bila memang baik untuk dilanjutkan. 
Untuk kebijakan yang belum  sem-
purna, ia juga siap untuk menyelar-
askan sesuai kebutuhan Satpol PP 
saat ini.

Sebagai orang lama di Satpol 
PP, satu hal mendasar yang menu-
rutnya merupakan masalah yang 
harus mampu diatasi dimasa kepe-

47  Bertuah Edisi Mei 2021

PROFIL
ASN

mimpinannnya adalah pembangunan sumber 
daya manusia Satpol PP agar lebih berkualitas. 
Selain juga berusaha untuk memperjuangkan 
kesejahteraan anggota Satpol PP yang kini ma-

sih berstatus non-PNS.
“Minimal gaji yang mereka dapat saat ini bisa 

dilebihkan. Karena tugas personel Satpol PP itu berat 
dan penuh resiko,” tutup Iwan. *BERTUAH
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SMPN 15 Pekanbaru Asri dan Sejuk

Pohon Rindang Bikin 
Siswa Betah di Sekolah
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“Selain sarana dan fasilitas yang memadai dan sudah 
umum seperti perpustakaan, laboratorium, lapangan 
olahraga dan sebagainya, sekolah juga memerlukan 
lingkungan yang nyaman bagi para siswanya. Untuk itu 
dengan disediakan taman yang berada di dalam seko-
lah membuat sekolah lebih terlihat indah,” jelas Yunus.

Yunus menjelaskan, pembuatan taman mempun-
yai beberapa manfaat, di antaranya untuk memper-
indah l ingkungan sekolah dan memberi rasa se-
juk, karena dikeli l ingi oleh tanaman yang indah.

“Selanjutnya, bagi para siswa, memberi motivasi be-
lajar kepada mereka karena dengan lingkungan seko-
lah yang indah dan sejuk maka para siswa akan merasa 
betah dan bersemangat untuk belajar,” tambahnya.

Ke depan lanjut Yunus, sekolah sudah merancang taman 
literasi, yang menyediakan buku-buku bacaan. “Jadi ta-
man bukan hanya tempat duduk santai sambil mengobrol, 
tetapi dimanfaatkan membaca,” tutur Yunus. *BERTUAH

PROFIL
SEKOLAH

Suasana asri dan sejuk langsung terasa saat memasuki 
kompleks SMPN 15 Pekanbaru. Di sekeliling sekolah ban-
yak tumbuh tanaman dan pepohonan yang hijau. Mata 

pun terasa segar dan sejuk saat memasuki kawasan sekolah 
ini. Asri dan sejuk menjadi ciri khas sekolah yang  terletak di 
Jalan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru.

Suasana yang nyaman ini pun membuat para siswa 
dan guru merasa betah berlama-lama disekolah. Se-
bab suasana seperti ini sudah jarang ditemukan di 
perkotaan yang penuh sesak dengan bangunan-ban-
gunan yang menjulang tinggi serta polusi kendaraan.

Guna menjaga agar sekolah tetap asri, pihak seko-
lah pun terus melakukan pembenahan dan penamba-
han fasilitas baru. Seperti membangun taman seko-
lah. Pembuatan taman tersebut merupakan salah satu 
upaya agar sekolah terlihat lebih nyaman, hijau, dan asri.

Kepala SMPN 15 Pekanbaru Muhammad Yunus men-
gatakan, selama ini lingkungan sekolah tidak dimanfaatkan 
secara maksimal, sehingga masih banyak lahan kosong. Un-

tuk itu, pihaknya kemudian memanfaatkan lingkungan dan 
lahan kosong tersebut dengan membuat beberapa taman.

“Kita siapkan tempat duduk dekat pohon yang rindang, 
dan bunga-bunga di depan kelas. Ini juga kita lakukan, 
agar siswa-siswi betah dan nyaman berada di seko-
lah. Siswa tidak lagi keluar atau bolos,” kata Yunus.

Yunus menambahkan, taman sekolah adalah salah satu 
penunjang keindahan sekolah. Untuk itu taman sekolah 
harus ditata sedemikian rupa agar terlihat indah dan asri. 
Selain membantu menciptakan lingkungan hijau, lanjut Yunus 
dengan adanya taman ini juga dapat memperindah sekolah.

“Terbangunnya taman ini adalah hasil kerja sama den-
gan para guru yang ada di SMPN 15 Pekanbaru. Kalau 
sekolah sudah terlihat indah dan asri, otomatis seluruh 
warga sekolah akan betah berada di sekolah,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikannya, sekolah merupakan tempat 
yang digunakan oleh para siswa untuk belajar dan menun-
tut ilmu. Tak terkecuali itu penyediaan fasilitas penun-
jang kenyamanan dan keindahan seperti taman sekolah.
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KULINER

Nikmatnya Sop Tunjang Pertama

KOTA Pekanbaru termasuk kota kuliner dengan beragam 
menu makanan yang khas sehingga banyak diburu para 
wisatawan. Sop Tunjang Pertama bisa menjadi rekomen-

dasi bagi Anda yang suka berburu kuliner.
Sop Tunjang Pertama menyajikan sop dengan daging yang 

lembut. Tak hanya memiliki cita rasa yang lezat, makanan ini di-
masak menggunakan kayu bakar dan bumbu lebih dari empat 
jam.

Sehingga masakan ini memiliki wangi harum yang khas. 
Selain menyajikan daging sapi, ada juga pilihan daging lain-
nya seperti daging ayam dan sumsum tulang. Untuk menikmati 
seporsi Sop Tunjang Pertama dibanderol sebesar Rp 17.000.

Kuahnya memiliki aroma rempah yang kuat dengan racikan 
bawang merah, bawang putih, kayu manis, cengkeh dan jahe.

Bumbu kuah kaldu yang kaya rempah dan tekstur dagingnya 
sangat lembut membuat sop tunjang semakin lezat. Walaupun 
di beberapa daerah memiliki sajian serupa, tapi Sop Tunjang 
Pertama wajib Anda cicip karena rasanya khas dan akan ber-
beda.

Dalam satu mangkok selain kaki sapi, ada juga sedikit poton-
gan daging dilengkapi taburan bawang goreng dan seledri. 
Lebih sedap kalau ditambah perasan jeruk nipis dan sepiring 

nasi hangat.
Sajian berkuah hangat nan gurih lebih nikmat 

disantap saat cuaca dingin, karena bisa bikin badan 
hangat sekaligus kenyang.

Sop tunjang atau tulang berupa potongan tulang 
muda dan iga sapi berkuah bening agak kuning. 
Sop sumsum yang disajikan dalam bentuk potongan 
tulang dilengkapi dengan sedotan untuk menyedot 
sumsum langsung dari tulangnya.

Tunjang sebenarnya merupakan istilah untuk 
kaki sapi. Kalau biasanya bagian itu diolah menjadi 
makanan bersantan, maka kali ini tampilannya ber-
beda yaitu menjadi kuliner segar dan pedas. Walau-
pun sekarang, isi dari sop tersebut semakin meluas 
seperti sumsum maupun iga.

Sop Tunjang Pertama sudah ada semenjak ta-
hun 1992. Sampai sekarang yang mengelola adalah 
generasi keduanya. Pelanggan setianya cukup 
banyak sehingga harus pandai memilih waktu agar 

Sajikan Daging Lembut 
dan Aroma Rempah 

mendapatkan tempat duduk.
Selain itu sambal hijau yang dimasukkan ke sop 

merupakan racikan sendiri. Jadi para pecinta pedas 
akan terpuaskan dengan sambal tersebut.

Perpaduan kesegaran kuah sop, kenikmatan tun-
jang, dan rasa pedas membuat Sop Tunjang Pertama 
populer. Tempat makan ini tidak pernah sepi pengun-
jung, terutama ketika waktu makan telah tiba.

Saking terkenalnya, tempat ini sampai mempunyai 
sekitar enam gerai yang tersebar di penjuru Pekanba-
ru. Pusatnya sendiri berada di Jalan Pinang Nomor 36. 
Dua di antaranya ada di Gang Sumo dan Gang Mulia 
di Kecamatan Payung Sekaki.

Menu lain yang juga tersedia di sini adalah sop 
daging, sop sumsum, dan sop ayam. Makanan di Sop 
tunjang ini berada dikisaran harga Rp 20 ribuan per 
porsi. Cukup terjangkau. Kalau hari biasa, gerai sop 
terkenal satu ini buka pukul 08.00-21.30 WIB. *BER-
TUAH

56-57

48-49

5    Bertuah Edisi Mei 2021

16-17
AGENDA

REDAKSI
Dewan Redaksi 

DR. H. FIRDAUS, ST, MT 

(Walikota Pekanbaru)

H. AYAT CAHYADI, S.Si

(Wakil Walikota Pekanbaru)

H. MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si

(Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru) 

Ir. ELSYABRINA, MP

(Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pekanbaru)

Pimpinan Umum 

FIRMANSYAH EKA PUTRA, ST, MT

(Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekan-

baru)

Wakil Pimpinan Umum 

TRI SEPNASAPUTRA, S.STP, M.Si

(Sekretaris  Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota 

Pekanbaru)

Pimpinan Redaksi

MAWARDI, S.Ag

(Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik 

Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru)

Wakil Pimpinan Redaksi

VERDHIRA DINANTI, S.I.Kom

(Kepala Seksi Layanan dan Pengendalian Informasi Dinas Komunikasi, Informa-

tika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru)

Koordinator Liputan 
RAHMILIA MIRNA GEMALA, S.T

(Kepala Seksi Pengembangan Multimedia Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru)

Sekretaris Redaksi 
ADIL TRISEMA, S.Kom

(Staf Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru)

Advokasi
HELMI, SH, MH

(Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru)

Fotografer
ADRIANUS TELAUMBANUA

(Staf Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Pada 

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru)

INDRA HADI UTOMO

(Staf Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Pada 

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru)

TIm Satgas Covid-19 Bukit Raya 
Sosialisasi Bahaya Covid-19
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Ingatkan Warga 
Patuhi Prokes

Keliling Kota Imbau 
Warga Patuhi Prokes

Walikota Bersama Gubri 
Disinfektan Sejumlah 

Tempat Keramaian

Pohon Rindang 
Bikin Siswa Betah 
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Bertekad Jadi 
Contoh Bagi 
Bawahan

Iwan Simatupang, SSos, MSi
Kepala Satpol PP Pekanbaru

Nikmatnya Sop Tunjang Pertama

Sajikan Daging 
Lembut 
dan Aroma 
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Pemerintah Kota Pekanbaru 
Turunkan Angka Kasus Covid-19

Upayakan Ekonomi 
Warga Tetap Tumbuh
BERBAGAI upaya dilakukan oleh Pemerintah 

Kota Pekanbaru untuk menghadang laju 
penyebaran Covid-19. Dalam beberapa 

waktu terakhir, serangan wabah Covid-19 di Kota 
Pekanbaru terus menunjukkan angka yang cukup 
signifikan.

Terkait hal itu Walikota Dr H Firdaus ST MT 
menginstruksikan semua stakeholder bergerak 
cepat dalam upaya penanganan sekaligus pence-
gahan.

Menurut Walikota Firdaus, ada dua langkah yang men-
jadi sasaran utama dalam penanganan dan pencegahan 
penyebaran Corona yang terus berkembang. Langkah 
pertama adalah meningkatkan penguatan pelaksanaan 3 
T yakni tracing, treatment dan testing.

“Hal ini yang kita lakukan adalah penguatan pelaksa-

naan 3 T kepada puskesmas maupun posko Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Jadi kami 
minta, begitu ditemukan OTG (Orang Tanpa Gejala) teruta-
ma dirawat di rumah, diawasi. Dan juga memberikan pelay-

TAMBAHAN VAKSIN - Walikota Pekanbaru Firdaus meneri-
ma kiriman tambahan 50 ribu dosis vaksin dari Kementerian 
Kesehatan yang diserahkan Gubernur Riau Syamsuar.
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LAPORAN
UTAMA

Bila kasus Covid-19 
berkurang, pelaku 
usaha terus bergerak 
dan insya Allah 
ekonomi kita tumbuh

DR FIRDAUS MT
Walikota Pekanbaru

“

DAMPINGI PRESIDEN - Walikota Pekanbaru DR Firdaus MT 
mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi 
Covid-19 secara massal di GOR Remaja, Pekanbaru.

LANGGAR PROKES - Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Iwan 
Simatupang memberi peringatan kepada pelanggar prokes 
dalam razia di Pasar Cik Puan, Jalan Tuanku Tambusai.

kanbaru tuntas divaksin hingga Desember 2021. Jumlah 
ini berkisar 70 persen dari total penduduk Kota Pekan-
baru yang mencapai 1,1 juta jiwa. Pemerintah kota terus 
melakukan percepatan vaksinasi Covid-19. Salah satunya 
dengan vaksinasi massal.

Ia mengungkapkan vaksinasi massal dilakukan seiring 
masih rendahnya tingkat vaksinasi bagi warga Kota Pe-
kanbaru. Sementara pemerintah kota menargetkan vaksi-
nasi 70 persen dari total 1,1 juta penduduk hingga akhir 
tahun ini. “Ini akan kita kejar dengan vaksinasi secara 
massal. Dan melakukan percepatan terhadap kelompok 
penerima vaksin,” pungkasnya.

Selain tugas utama penanganan dan pencegahan 
berkembangnya Covid-19, walikota juga meminta agar 
stabilitas pertumbuhan ekonomi masyarakat tetap aman. 
Masyarakat tetap dikerahkan untuk melakukan perger-
akan ekonomi.

“Karena kita juga tentu berharap ekonomi tetap tum-
buh dengan target 7 persen nasional itu akan tercapai. Ini 
bila daerah-daerah kompak menekan Covid-19, sehingga 
pelaku ekonomi bisa bergerak dan tumbuh,” terangnya.

Karena itu, Walikota Firdaus berharap para pelaku eko-
nomi dan dunia usaha turut mendukung serta menyuk-
seskan vaksin dengan mengajak masyarakat lebih peduli 
kesehatannya.

Tim Gakum dan medis juga sudah aktif turun ke pusat-
pusat kuliner untuk melakukan rapid antigen. “Bila kasus 
Covid-19 berkurang, pelaku usaha terus bergerak dan 
insya Allah ekonomi kita tumbuh,” imbuh walikota.

Pada kuartal pertama 2021, sebut Walikota, pertumbu-
han ekonomi Provinsi Riau baru bergerak pada angka 0,4 
persen karena terdampak pandemi Covid-19. Untuk itu, 
guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi, maka pemer-
intah harus berupaya menekan penyebaran wabah. Salah 
satunya melalui vaksinasi yang dilakukan secara massal.

“Diharapkan dengan menekan penularan covid dan 
menggerakkan sektor ekonomi, kita harapkan target yang 
diberikan oleh bapak presiden, pertumbuhan ekonomi 
pada kuartal dua dan tiga bisa mencapai tujuh persen,” 
ucapnya. ***TIM BERTUAH

anan dari pemerintah melalui obat-obatan,” kata walikota.
Penguatan testing (pemeriksaan dini), tracing (pelacakan), 

treatment (perawatan) yang dilaksanakan oleh pihak pusk-
esmas dan Posko PPKM harus berjalan maksimal. Berdasar-
kan hasil diskusi dengan Wakapolri, Kapolda Riau, dan 
Gubernur Riau beberapa hari lalu, para OTG yang dirawat di 
rumah harus diawasi.

Disisi lain, langkah pencegahan juga seiring sejalan den-
gan meningkatkan pelaksanaan vaksinasi kepada masyara-
kat. Suksesnya program vaksinasi tidak lepas dari peran 
semua pihak, termasuk masyarakat sebagai penerima.

“Kita harus melakukan, menyukseskan vaksinasi, yang kita 
lakukan ini sesuai dengan arahan Pak Presiden saat kunjun-
gannya kemarin. Karena kita masih rangking atas nasional. 
Oleh sebab itu presiden mengirimkan lebih banyak vaksin 
ke sini, dan semangat itu yang harus kita kembangkan,” ujar 
walikota.

Dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Kota 
Pekanbaru, Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT me-
minta sebanyak 100 ribu dosis vaksin Covid-19 tambahan. 
Hal ini untuk mendukung percepatan dan mengejar target 
vaksinasi pemerintah kota hingga akhir tahun 2021.

Walikota Firdaus menyebut, permintaan vaksin tambahan 
ke Pemerintah Pusat untuk mengejar target pemerintah kota 
dalam menuntaskan vaksinasi terhadap 70 persen dari total 
1,1 juta penduduk Pekanbaru hingga akhir Desember 2021.

Menurutnya, dengan permintaan tambahan vaksin 100 
ribu dosis per bulan dapat mendukung Pemerintah Kota 
Pekanbaru dalam mengejar target mem vaksin 700 ribu 
penduduk Pekanbaru hingga akhir tahun ini.

Permintaan yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat ini, 
dikatakan walikota disanggupi oleh Menteri Kesehatan dan 
akan mengirimkan vaksin secara bertahap ke Kota Pekan-
baru.

Lebih lanjut walikota mengatakan, ada beberapa kelom-
pok prioritas penerima vaksin selain tenaga kesehatan atau-
pun pelayan publik. Yaitu tenaga pendidik mengingat akan 
memasuki tahun ajaran baru. “Kemudian tokoh agama atau 
rohaniawan, selanjutnya RT serta RW dan tokoh masyarakat 
yang termasuk dalam LPM,” jelasnya.

Walikota menargetkan sebanyak 700 ribu penduduk Pe-
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Rapid Antigen Pengunjung 
Rumah Makan
TIM Satgas Covid-19 Kota Pekanbaru mengingatkan 

pengelola pusat perbelanjaan, rumah makan, kuliner di 
sejumlah jalan utama agar tidak membuat kerumunan 

pengunjung.
“Kita ingatkan kepada pengelola, kalau sam-

pai menimbulkan kerumunan bakal kita bubar-
kan,” tegas Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, 
Iwan Simatupang.

Pihaknya pun mengingatkan agar pengelola 
mengatur alur masuk dan keluar pengunjung. Ia 
juga mengingatkan agar

pengelola tetap mengikuti protokol kes-
ehatan. “Jadi mereka harus mencegah kerumunan dengan 
menjaga jarak, atur antrian masuk,” jelasnya.

Iwan menyebut bahwa pengelola tempat usaha yang 
hendak membuat kegiatan keramaian harus kantongi izin 

satgas. Potensi kerumunan tentu bisa memicu resiko 
penularan Covid-19. “Jadi pelaku usaha yang menggelar 

kegiatan, mengundang orang ramai harus ada 
rekomendasi dari satgas,” tegasnya.

Pengelola tempat usaha juga harus disiplin ter-
hadap prokes. Tim satgas bakal memberi sanksi 
terhadap pelanggaran prokes.

Selain itu Satpol PP Kota Pekanbaru bersama 
aparat gabungan juga menggelar razia proto-
kol kesehatan di sejumlah rumah makan, pusat 
kuliner dan tempat keramaian pada malam hari. 
Dalam kegiatan itu petugas melakukan rapid anti-

gen secara mendadak kepada pengunjung yang melang-
gar protokol kesehatan.

Iwan menyebut bahwa razia ini bentuk sosialisasi Surat 
Edaran Nomor 1617/STP/SEKR/V/2021 tentang pelaksa-

JAGA JARAK - Pengunjung antre dengan menjaga jarak tempat duduk sebelum masuk satu 
pusat perbelanjaan di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru.

RAPID ANTIGEN - Petugas melakukan rapid antigen terhadap 
pengunjung satu rumah makan dalam kegiatan penertiban 
protokol kesehatan pada malam hari.

TINJAU VAKSINASI - Presiden Joko Widodo berbincang 
dengan warga saat meninjau vaksinasi Covid-19 secara 
massal di GOR Remaja, Pekanbaru.

VAKSINASI LANSIA - Walikota Pekanbaru DR Firdaus MT 
meninjau vaksinasi massal untuk lansia di satu hotel di 
Pekanbaru.

naan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di Kota Pekanbaru.

Mereka juga menyebut bahwa razia ini dalam pen-
egakan Perwako No 130 tahun 2020 tentang pedoman 
perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman 
dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. “Kita 
juga ingatkan agar tetap disiplin dan taat protokol kes-
ehatan,” terangnya. *TIM BERTUAH

LAPORAN
UTAMA
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Walikota Pekanbaru 
Luncurkan Bus Vaksinasi 
Covid-19 Keliling

LEPAS BUS - Walikota 
Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT melepas bus keliling 
untuk pelaksanaan vaksinasi 
Covid-19 secara massal ke 
kecamatan dan kelurahan.

Berburu Vaksin 
Demi Keselamatan 
Warga

vaksinasi keliling. “Ini penguatan dalam upaya percepatan 
vaksinasi hingga ke RT dan RW, terutama di kelurahan yang 
berada di zona merah,” terangnya.

Ia mengajak masyarakat untuk mendukung upaya per-
cepatan vaksinasi. Ia juga mengajak masyarakat berperan 
menekan angka penularan Covid-19 dengan cara disiplin 
menerapkan protokol kesehatan. “Bus ini datang ke kelurah-
an, agar masyarakat lebih mudah mendapat vaksin,” ujarnya.

Lebih lanjut walikota mengatakan, bus ini tidak hanya 
bertugas melayani petugas untuk memberikan vaksinasi, 
tetapi juga bagian dari sosialisasi kepada masyarakat di 
semua kecamatan.

“Sebenarnya, lima bus vaksinasi keliling ini bagian dari 
sosialisasi. Bus beroperasi keluar masuk perumahan, se-
hingga warga tahu mengenai vaksin dan guna vaksin,” kata 
Walikota Firdaus.

Makanya, tiga foto dipasang di dinding bus yaitu foto 
Presiden Jokowi yang sedang divaksin, Gubernur Riau Syam-
suar dan Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT. Oleh karena itu, 
warga diajak bersama-sama divaksin.

Bus pertama beroperasi di wilayah Barat yakni Keca-
matan Tuah Madani dan Kecamatan Binawidya. Bus kedua di 
wilayah Selatan untuk Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan 
Marpoyan Damai. Bus ketiga di wilayah Utara untuk Keca-
matan Payung Sekaki, Senapelan, Sukajadi, dan Pekanbaru 
Kota.

Kemudian, bus keempat beroperasi di Kecamatan Rumbai, 
Rumbai Barat, dan Rumbai Timur. Bus kelima berkeliling di 
Kecamatan Tenayan Raya, Kulim, Sail, dan Limapuluh. Jadi 
bus yang berkeliling ini diutamakan untuk vaksinasi lansia.

Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan untuk mem-
vaksin sebanyak 100 ribu warga dalam satu bulan melalui 
vaksinasi yang kini gencar dilakukan secara massal. “Dengan 
waktu yang tersisa, maka satu bulan kita targetkan harus 

divaksin 100 ribu warga,” imbuh walikota.
Secara keseluruhan, sebut walikota, masih terdapat sekitar 

630 ribu warga di ibukota Provinsi Riau yang belum disuntik 
vaksin. Ditargetkan, ratusan ribu warga ini seluruhnya sudah 
divaksinasi sebelum akhir Desember mendatang. “Karena itu 
kita harus melakukan langkah-langkah percepatan,” ucapnya.

Sementara untuk memenuhi kebutuhan vaksin, walikota 
telah berkoordinasi secara langsung dengan Presiden RI Joko 
Widodo dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat 
kunjungan kerja ke Pekanbaru baru-baru ini.

“Secara lisan, kami sudah mengajukan ke Bapak Presiden 
dan Menteri Kesehatan agar diberikan kepada warga Pekan-
baru melalui pemerintah provinsi dan kota sebanyak 100 ribu 
dosis vaksin per bulan untuk suntikan pertama,” ungkapnya.

Disampaikan walikota, sejauh ini vaksinasi massal telah 
dilakukan pemerintah kota di berbagai lokasi. Seperti di hotel, 
kantor PGRI Kota Pekanbaru dan fasilitas olahraga. Termasuk 
juga lembaga pendidikan, rumah ibadah hingga pasar.

Walikota menyebut, kelompok tenaga pendidik dan peserta 
didik juga menjadi prioritas vaksinasi Covid-19 saat ini. “Maka 
tenaga pengajar dan siswa di semua jenjang pendidikan, dari 
PAUD sampai perguruan tinggi harus divaksin. Kita targetkan 
sampai Desember bisa divaksin seluruhnya,” terang wako lagi.

Walikota Firdaus mengungkapkan, Satgas Covid-19 saat ini 
selain melakukan vaksinasi secara massal di sejumlah tempat, 
vaksin reguler juga terus berjalan. “Vaksin reguler ini berlang-
sung di 21 Puskesmas dan rumah sakit pemerintah, swasta 
dan klinik yang telah dikerjasamakan,” terangnya.

Menurutnya, hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah 
dalam upaya memerangi dan mencegah penyebaran Co-
vid-19. Karena sebaran kasus positif Covid-19 di Kota Pekan-
baru masih cukup tinggi saat ini. Selain disiplin menerapkan 
protokol kesehatan, vaksinasi sebagai salah satu langkah 
pencegahan sebaran virus. *TIM BERTUAH

WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT secara 
resmi meluncurkan bus vaksinasi Covid-19 kelil-
ing dari halaman Mal Pelayanan Publik 

(MPP) Pekanbaru. Bus tahap awal yang berjumlah 
lima unit ini untuk mendukung percepatan vaksin 
secara reguler dan lokasi khusus.

Armada bus vaksinasi keliling memiliki tim ke-
sehatan yang melakukan vaksinasi secara mobile. 
Keberadaan bus ini merupakan inovasi pemerin-
tah kota untuk menjangkau vaksin bagi seluruh 
masyarakat.

Walikota mengatakan bahwa keberadaan bus vaksina-
si keliling untuk mengoptimalkan pemberian vaksin bagi 

masyarakat. Bus ini untuk tahap awal berop-
erasi ke kelurahan yang masuk zona merah 
Covid-19.

“Selain pelayanan vaksin reguler, kita laku-
kan percepatan di tempat khusus. Kita sediakan 
bus layanan keliling,” ujarnya dalam sambutan.

Walikota mengungkapkan, layanan keliling 
ini untuk memperkuat vaksinasi kelurahan. Ca-
mat dan lurah bisa mengkoordinir jadwal bus 

LAPORAN 
KHUSUS VAKSIN DI BUS - Tim vaksinasi memberikan 

suntik vaksin Covid-19 kepada warga dalam 
bus keliling milik Pemerintah Kota Pekanbaru.

“Bus beroperasi keluar masuk pe-
rumahan, sehingga warga tahu 

mengenai vaksin dan guna vaksin

DR FIRDAUS MT
Walikota 

Pekanbaru
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SOSIALISASI - Keberadaan bus vaksinasi COvid-19 keliling juga sebagai media sosialisasi 
kepada masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan.

SAMBUTAN - Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT didampingi Wakil Walikota Ayat Cahyadi SSi 
memberikan sambutan saat melepas bus vaksinasi Covid-19 keliling di MPP Pekanbaru.

Proses penanganan Covid-19 juga tergantung dari 
penanganan Covid-19 di daerah sekitarnya. Sejumlah 
daerah terdekat yakni masuk dalam Pekansikawan (Pe-
kanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan). “Maka kita bisa 
bersama, sebab Pekansikawan bagian tidak terlepas 
dari Kota Pekanbaru,” ujarnya.

Walikota berharap kepala daerah di Pekansikawan 
punya kebijakan khusus bagi masyarakat di pinggiran 
kota. Apalagi posisinya berada di perbatasan daerah 
Kota Pekanbaru. “Mereka bisa jadi prioritas awal karena 
sering bepergian ke Pekanbaru,” ujarnya.

Masyarakat di Kota Pekanbaru yang sudah disuntik 
vaksin sebanyak 143 ribu orang lebih. Sedangkan total 
masyarakat yang harus disuntik vaksin mencapai 730 
ribu orang. *TIM BERTUAH

WARGA yang hendak men-
gakses layanan bus vaksin 
Covid-19 keliling bisa 

datang ke sejumlah lokasi.
“Bus ini kembali memberi pelay-

anan kepada masyarakat, lokasinya 
sudah ditentukan,” jelas Kordinator 
Bus Vaksin Keliling Kota Pekanbaru, 
Khairunnas.

Dia mengatakan, bus vaksinasi berada di Jalan Damai, 
Kelurahan Tobek Godang. Bus ini melayani vaksinasi 
Covid-19 bagi masyarakat Kecamatan Tuah Madani dan 
Kecamatan Bina Widya.

Kemudian bus vaksinasi keliling juga berada di Jalan 
Kuras, Kelurahan Kampung Baru. Bus ini berada di depan 
Gedung Serba Guna di kawasan itu.

Ada juga bus yang berada di Kecamatan Rumbai. 
Posisinya berada di Kantor Lurah Palas, Jalan Damai. “Bus 
vaksin keliling juga siaga di STC untuk melayani ma-
syarakat Pekanbaru Kota,” jelasnya.

Khairunnas mengatakan bahwa bus ini beroperasi se-
tiap hari. Mereka membantu masyarakat agar mendapat 
layanan vaksin Covid-19.

Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT mengajak ma-
syarakat memanfaatkan keberadaan bus vaksinasi 
keliling ini. Pemerintah kota mengimbau warga untuk 
mengikuti vaksin Covid-19.

Karena vaksinasi ini untuk menciptakan kekebalan 
kelompok. Ia juga berharap masyarakat bisa disiplin 
menerapkan protokol kesehatan.

Bus Layani Warga Setiap Hari
LAPORAN 
KHUSUS

SUNTIK VAKSIN - Petugas menyuntikkan vaksin Covid-19 
dalam bus vaksinasi keliling di Jalan Bunga Harum, Kota 
Pekanbaru.



WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT resmi mel-
antik Agung Anugrah sebagai direktur PDAM Tirta 
Siak untuk masa jabatan 2021-2026 di Aula Lantai 

VI Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.
Mantan General Manager Garuda Indonesia Cabang 

Pekanbaru ini terpilih setelah mengikuti serangkaian tes. Ia 
dinilai lebih kreatif dan inovatif untuk membangun PDAM 
ke depan.

“Saya baru melantik Direktur PDAM Tirta Siak Agung 
Anugrah. Beliau masih kategori generasi milenial,” kata wa-
likota ditemui seusai pelantikan.

Menurut Walikota Firdaus, pemilihan direktur PDAM Tirta 
Siak ini telah melalui asesmen terbuka untuk umum dan in-
dependen. Proses seleksi bahkan dilakukan hingga dua kali.

“Pertama, dijaring asesor independen. Kedua, dijaring 
oleh para petinggi dari jajaran pemerintah, termasuk di 
dalamnya walikota,” ujarnya.

Dari penilaian dua kali seleksi itu, maka sesuai tuntutan 
zaman, Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan kepercay-
aan kepada generasi milenial yang konteks berpikirnya me-
miliki nilai-nilai dan semangat juang, kreativitas dan inovasi.

“Ia juga dinilai memiliki kemampuan wirausaha yang 
kuat. Kami menemukan hal-hal ini pada Agung. Sebel-
umnya, Agung merupakan GM Garuda Indonesia Cabang 
Pekanbaru,” jelasnya.

Di maskapai Garuda Indonesia, Agung mengatakan su-
dah bertugas di delapan kota yang ada di seluruh Indonesia. 
“Sebelumnya, saya bekerja di maskapai Garuda Indonesia. 
Karir terakhir saya sebagai General Manager di Kantor Ca-
bang Pekanbaru,” kata Agung saat dikonfirmasi.  

Selama 11 tahun di dunia profesional, Agung me-
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AGENDA

BERITA ACARA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyaksikan penandatanganan berita acara pelantikan oleh 
Direktur PDAM Tirta Siak yang baru, Agung Anugrah.

UCAPAN SELAMAT - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
memberi ucapan selamat kepada Agung Anugrah yang baru 
dilantik menjadi Direktur PDAM Tirta Siak masa jabatan 2021-
2026.

PENANDATANGANAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT melakukan penandatanganan berita acara pelantikan 
Direktur PDAM Tirta Siak masa jabatan 2021-2026.

PELANTIKAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memimpin pelantikan Agung 
Anugrah sebagai Direktur PDAM Tirta Siak masa jabatan 2021-2026.

Beri Kepercayaan ke 
Generasi Milenial

Walikota Pekanbaru Lantik Direktur PDAM Tirta Siak

BERI ARAHAN - Walikota 
Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT memberikan kata 
sambutan sekaligus arahan 
seusai prosesi pelantikan 
Direktur PDAM Tirta Siak 
yang baru. 

DIHADIRI OPD – Sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru turut hadir 
dalam acara pelantikan Direktur PDAM Tirta Siak masa jabatan 2021-2026.

nyatakan sangat tertantang untuk terus melakukan pening-
katan karir. Dan posisi sebagai direktur PDAM menurutnya 
menjadi kesempatan yang baik untuk bagi karirnya.

“Saya melihat posisi sebagai top manajemen atau 
Direktur PDAM Tirta Siak. Bagi saya, ini kesempatan yang 
baik,” ucapnya. Disampaikan Agung, berkarya dan bekerja, 
dimanapun itu, tentu harus memberikan kinerja terbaik. 
Usai diamanahkan memimpin PDAM Tirta Siak, Agung 
tetap bertekad memberikan manfaat yang lebih, seperti 
yang dilakukannya saat di Garuda Indonesia.

“Ketika berkarya di PDAM Tirta Siak ini diharapkan bisa 
memberikan manfaat yang lebih baik dan lebih besar untuk 
warga Pekanbaru dan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai 
penanggungjawab,” sebut Agung. *BERTUAH
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PENYEMPROTAN – 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
bersama Forkopimda 
melakukan penyem-
protan disinfektan 
sekaligus sosialisasi 
prokes di sejumlah 
tempat yang ada di 
Kota Pekanbaru.

Walikota menyebut, untuk menekan angka penyebaran 
Covid-19 di Kota Pekanbaru, masyarakat diharapkan lebih 
disiplin mematuhi protokol kesehatan atau prokes. Warga 
juga diimbau untuk tidak bepergian ke luar kota.

Walikota juga mengingatkan aturan bagi pelaku usaha 
makanan dan minuman. Dikatakannya, para pedagang 
makanan dan minuman masih bisa berjualan pada malam 
hari, namun harus tetap menerapkan protokol kesehatan 
yang ketat. “Pembeli hanya bisa makan di tempat hingga 
pukul sembilan malam,” ujarnya.

Selepas jadwal itu, pelaku usaha makanan bisa melay-
ani pesan antar atau take away, serta bisa berjualan secara 
online. Apalagi saat ini berlangsung penyekatan jalan setiap 
malam. “Ini untuk mengatur arus lalu lintas masuk masyara-
kat saat malam,” terangnya.

Walikota mengajak masyarakat untuk tidak mudik saat 
lebaran. Ia menyebut bahwa Kota Pekanbaru akan punya 
lima titik penyekatan di pintu masuk kota. “Dalam kota dan 

ruas protokol juga diperketat,” paparnya.
Usai mengikuti kegiatan bersama, Walikota Pekanbaru 

bersama Forkopimda Kota Pekanbaru melanjutkan penyem-
protan disinfektan secara manual di Pasar Wisata atau Pasar 
Bawah.

Tak hanya itu, dengan menggunakan alat pengeras suara, 
petugas berjalan kaki keliling pasar guna melakukan sosial-
isasi protokol kesehatan dan imbauan larangan mudik kepada 
masyarakat pada Lebaran Idul Fitri 1442 H.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Nandang Mukmin Wi-
jaya ikut serta dalam penyemprotan disinfektan ini. Bersama 
walikota, Kapolresta juga menyosialisasikan protokol kesehat-
an yang harus dipatuhi bersama untuk memutus penyebaran 
Covid-19.  

“Selain penyemprotan disinfektan, kita juga terus sosialisasi 
prokes untuk memutus penyebaran Covid-19, dan memberi 
imbauan kepada masyarakat untuk tidak mudik,” ucap Nan-
dang. *BERTUAH

BERKELILING - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT ber-
sama rombongan Gubernur dan Forkopimda berkeliling di ruas 
jalan utama di Pekanbaru sembari melakukan penyemprotan 
disinfektan.

IMBAUAN PROKES - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT me-
nyampaikan imbauan serta sosialisasi tersebut kepada masyara-
kat langsung melalui pengeras suara di sela kegiatan penyempro-
tan disinfektan.

LARANG MUDIK - Waliko-
ta Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT mendampingi 
Kapolresta Pekanbaru saat 
menyampaikan imbauan 
terkait aturan prokes 
dan larangan mudik saat 
berada di taman kota 
Pekanbaru.

AGENDA

KETERANGAN PERS - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memberi 
keterangan pers seusai pelaksanaan penyemprotan disinfektan.

DISINFEKTAN - Mobil water canon milik Polresta Pekanbaru me-
nyemprotkan cairan disinfektan di sejumlah ruas jalan yang ada di 
Kota Pekanbaru.

Walikota Bersama Gubri 
Disinfektan Sejumlah 

Tempat Keramaian

Keliling Kota 
Imbau Warga 

Patuhi Prokes

WALIKOTA Pekanbaru Dr H 
Firdaus ST MT bersama Gu-
bernur Riau Syamsuar dan 

Forkopimda Provinsi Riau melakukan 
penyemprotan disinfektan di sejum-
lah tempat di Kota Pekanbaru. Upaya 
merupakan langkah untuk melakukan 
sterilisasi di pusat keramaian. Apalagi 
masyarakat ramai ke pasar jelang Leba-
ran Idul Fitri.

Walikota dan rombongan Forkopimda berkeliling di 
beberapa ruas jalan utama yang ada di Pekanbaru sembari 
melakukan penyemprotan disinfektan dengan menggu-
nakan mobil water canon Sat Brimobda Polda Riau dan 
milik Polresta Pekanbaru.

Rutenya dimulai dari Gedung Daerah Provinsi Riau 
menuju Jalan Gajah Mada ke Jalan Sudirman. Lalu ke Jalan 
Sam Ratulangi, Pasar Bawah, Jalan Juanda, Tuanku Tambu-
sai dan Jalan Soekarno Hatta.

Selain melakukan penyemprotan, pada kegiatan terse-
but walikota Pekanbaru juga menyampaikan tentang 
aturan yang akan diterapkan di Kota Pekanbaru serta 
imbauan lainnya yang diharapkan dipatuhi dalam rangka 
memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Walikota men-
gumumkan langsung aturan tersebut melalui pengeras 
suara yang terpasang di mobil.  

Menurut walikota pihaknya bersama Forkopimda turun 
ke lapangan dalam upaya melakukan sterilisasi pusat kera-
maian di Kota Pekanbaru sekaligus mengimbau masyarakat 
agar mewaspadai Covid-19.



KEBIJAKAN tegas diambil Walikota Pekanbaru Dr H 
Firdaus ST MT dalam menyikapi melonjaknya angka 
positif Covid-19 di Kota Pekanbaru dalam waktu 

belakangan. Di antaranya dengan menutup akses keluar 
masuk Kota Pekanbaru yang sebelumnya ditandai dengan 
penyekatan moda transportasi darat.

Didampingi Forkopimda, Walikota Dr Firdaus MT dan 
Wakil Walikota Ayat Cahyadi turun langsung memberikan 
sosialisasi terkait penutupan jalan tersebut. Bahkan, wa-
likota sempat berdialog dengan seorang warga yang akan 
keluar kota dan diberi pengertian untuk kembali lagi.

“Berlaku 6 Mei hingga 17 Mei 2021, Pekanbaru kita tut-
up. Bagi masyarakat luar mau ke Pekanbaru atau sebaliknya 
kami mohon maaf, karena ini untuk kesehatan bersama,” 
ujar Walikota usai meninjau posko penyekatan dan laran-
gan mudik di Jalan HR Soebrantas Pekanbaru.

Sosialisasi penutupan jalan di pintu masuk Kota Pekan-
baru berjalan dengan aman, lancar dan terkendali. Sejum-
lah pengendara terlihat ada yang mencoba memaksa untuk 
melewati posko penyekatan, namun semuanya bisa diatasi. 
“Tadi memang banyak yang coba-coba mengelabui petu-
gas dan alhamdulillah semua bisa diatasi dengan baik,” 
ucapnya.

Dijelaskan Wako Firdaus, penyekatan ini dilakukan ses-
uai Surat Edaran Nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan 
mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Sesuai regulasi juga, jika 
masyarakat kedepatan melanggar pembatasan tersebut, 
maka akan dilakukan isolasi di SPN Polda Riau yang berlo-
kasi di Desa Rimbo Panjang Kampar.

Penutupan ini, lanjut walikota juga dilakukan karena 
saat ini Kota Pekanbaru masih masuk sebagai kawasan 
zona merah Covid-19 ini. “Seperti yang sebelumnya sering 
saya sampaikan, kesehatan adalah yang pertama. Karena 
Pekanbaru ini zona merah, kita tidak mau menjadi penular 
keluar, begitu juga sebaliknya,” tuturnya.
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AGENDA

Pekanbaru 
Ditutup untuk 

Menekan 
Lajunya 

Penularan 
Covid-19

Tidak hanya menutup pintu ma-
suk dan keluar Pekanbaru. Masyara-
kat yang ada di dalam Kota Pekanba-
ru sendiri sudah dibatasi aktivitasnya, 
semua itu untuk menekan lajunya 
penyebaran Covid-19. Mal akan 
ditutup, begitu juga tempat wisata. 
Sementara Salat Ied juga dilakukan di 
rumah masing-masing. Menurut wako, keputusan ini ber-
dasarkan hasil rapat bersama Forkopimda Kota Pekanbaru.

Walikota Tinjau Posko 
Penyekatan Mudik  

TINJAU POSKO - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
meninjau posko penyekatan dan larangan mudik di Jalan HR 
Soebrantas Pekanbaru.

SOSIALISASI ATURAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT memberikan pemahaman kepada seorang pengendara 
tentang penutupan jalan yang dilakukan untuk menekan 
penyebaran Covid-19.

PEMERIKSAAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
melakukan pemeriksaan bagian belakang satu truk untuk 
memastikan tidak adanya pelanggaran yang dilakukan.

KOORDINASI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
melakukan koordinasi Kapolresta Pekanbaru dan jajaran-
nya untuk memperketat pengawasan di posko penyekatan 
larangan mudik.

SURAT TUGAS - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memeriksa surat tugas salah 
seorang pengendara yang berniat melintasi Posko Penyekatan Larangan Mudik. 

PUTAR BALIK - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
meminta kepada seorang pengendara truk untuk ber-
putar balik dan tidak memaksakan diri melewati posko 
penyekatan.

“Untuk kegiatan ekonomi, pusat perbelanjaan umum, 
tempat wisata juga tutup selama tiga hari. Sehari sebelum 
lebaran, hari raya, dan sehari setelah lebaran,” imbuhnya.

Disampaikan wako, keputusan ini diambil lantaran Pekan-
baru secara nasional masuk ke zona merah. “Ini keputusan 
pemerintah dan Forkopimda, kita pesankan camat, lurah 
untuk pengawasan di wilayah masing-masing. Semoga 
ikhtiar kita ini membuahkan hasil yang manis,” harapnya. 
*BERTUAH



Walikota Pimpin Rapat Evaluasi 
Pelayanan Sampah
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RAPAT EVALUASI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT memimpin rapat evaluasi pelayanan Sampah 
di Kota Pekanbaru bersama DLHK Pekanbaru dan 
Tim Pembina.

Libatkan Aparat 
Hukum Berantas 

Pungli

PEMERINTAH Kota Pekanbaru bersepakat dengan 
Forkopimda untuk meminta bantuan aparat penegak hu-
kum dalam memberantas pungutan liar retribusi sampah.

Demikian dikatakan Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
usai memimpin rapat evaluasi pelayanan sampah di Kota Pe-
kanbaru bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan 
Tim Pembina di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

Walikota mengatakan, pelayanan pengangkutan sampah 
jauh lebih baik saat ini. Hanya saja, ada persoalan pada pe-
mungutan retribusi sampah.

“Retribusi sampah adalah pungutan liar. Melalui Forkopimda 
Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau, pemerintah kota minta ara-

PENJELASAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT mendengarkan 
penjelasan Plt Kepala DLHK Kota Pekanbaru Marzuki terkait persoalan 
retribusi sampah.

DASAR HUKUM - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT memperlihatkan dasar hukum untuk pemberantasan 
pungli retribusi sampah.

RUTE KENDARAAN - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 

memaparkan rute 
kendaraan pengangkut 

sampah di masing-
masing kecamatan Kota 

Pekanbaru.

MASUKAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyimak 
masukan dan saran dari Asisten I Setdako Azwan terkait upaya 
memberantas pungli retribusi sampah

DATA RETRIBUSI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT melihat data-data terkait retribusi sampah yang 
dikuasai sejumlah oknum. 

han,” ucap walikota.
Pemerintah Kota Pekanbaru, harus bisa memutus mata 

rantai pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh oknum 
masyarakat dalam bentuk kelompok yang bermacam-ma-
cam.

“Karena selama sembilan tahun, kami belum bisa memu-
tus mata rantai sistem yang terjadi di lapangan. 
Pasalnya, oknum-oknum tadi lebih dominan dari 
kami,” ucap walikota yang bergelar Datuk Bandar 
Setia Amanah.

Dari hasil rapat, diputuskan bahwa Pemko Pe-
kanbaru tak bisa lagi menggunakan pendekatan 
persuasif. Namun, Pemko Pekanbaru harus meng-
gunakan pendekatan hukum. “Jadi, peralatan pihak 
ketiga tak dapat digunakan sepenuhnya. Karena, 
ada oknum yang mengangkut sampah,” jelas Walikota 
Firdaus.

Oknum-oknum inilah yang menurut walikota telah meru-
sak sistem. Oknum-oknum inilah yang membuang sampah 
di sembarang tempat. “Mereka membuat sistem pelayanan 
kami kacau balau. Mereka harus dihentikan. Jika tidak mau, 
kami tempuh jalur hukum,” tegasnya.

Wako Firdaus mengatakan dengan masih banyaknya 

pelaku pungli terhadap retribusi sampah di Kota Pekanbaru 
menyebabkan dana retribusi tersebut tidak masuk ke dalam 
kas daerah.

Terkait hal itu, Pemko Pekanbaru akan mengoptimalkan 
kerja sama dengan mitra kerja, serta mengesahkan Forum 
RT/RW sebagai petugas resmi yang memungut retribusi 

sampah di pemukiman.
Selain itu, Pemerintah Kota Pekanbaru juga 

meminta pendampingan kepada pihak Kejaksaan 
Negeri Pekanbaru terkait regulasi yang dibutuhkan. 
“Mungkin kita sahkan sekitar akhir Mei, dan sosial-
isasi sekitar Juni 2021. Pembayaran retribusi sampah 
dilakukan oleh Forum RT/RW sebagai mitra kerja, 
dan jika ada selain itu, itu adalah pungli,” paparnya.

Walikota menambahkan, Pemko Pekanbaru akan 
mengefektifkan sistem pungutan retribusi tersebut mulai Juli 
2021. Setelah itu, Pemko Pekanbaru akan melakukan penert-
iban terhadap pelaku pungli yang masih ada, guna diproses 
hukum. “Efektif Juli, setelah Forum RT/RW resmi sebagai mi-
tra kita, maka siapa saja yang melakukan pungutan retribusi 
sampah dengan atas nama siapa saja, adalah pungli. Pungli 
ini resikonya hukum, dan dapat dituntut,” pungkasnya. 
*BERTUAH

AGENDA



Walikota dan Gubri Kunjungi 
Pusat Perbelanjaan
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AGENDA
Imbau Pedagang dan 
Pengunjung Pakai Masker
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Plaza Sukaramai menjadi pusat perbelanjaan yang per-
tama didatangi. Di lokasi tersebut Walikota Dr H Firdaus ST 
MT, Gubernur Riau H Syamsuar dan rombongan berkeliling 
area plaza yang mulai dipadati pengunjung jelang Idul Fitri 
1442 H. Para pengunjung nampak di beberapa toko yang 
menjual pakaian dan perlengkapan menyambut hari raya.

Walikota dan rombongan gubernur beberapa kali 
nampak menyapa pengunjung dan terus menyampaikan 
imbauan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. “Tetap 
memakai masker dan patuh pada protokol kesehatan ya,” 
demikian ucap wako dan Gubri ke sejumlah pengunjung 
Plaza Sukaramai.

Hal yang sama juga dilakukan walikota, gubernur dan 
rombongan saat mengunjungi Mal Pekanbaru. Bahkan 
sejumlah pedagang yang membuka gerai di mal tersebut 
terus diingatkan akan pentingnya protokol kesehatan.

Menurut walikota Pekanbaru, dirinya bersama gubernur 
memang sengaja datang untuk melakukan pengecekan 
dan memastikan para pengelola pusat perbelanjaan telah 
melaksanakan protokol kesehatan.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan terlaksananya 

MENJELANG Lebaran, aktivitas pengunjung di 
pusat perbelanjaan mengalami peningkatan. 
Hal ini tentunya menjadi perhatian dan perlu 

pengawasan ketat.
Oleh karena itulah, Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus 

ST MT didampingi Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru H 
Muhammad Jamil MAg MSi melakukan kunjungan dan 
monitoring protokol kesehatan atau prokes bersama 
Gubernur Riau dan Forkopimda Provinsi Riau.

Sejumlah pusat perbelanjaan dikunjungi oleh wako, 
sekdako, bersama jajaran Forkopimda Kota Pekan-
baru dan Forkopimda Provinsi Riau. Di antaranya Plaza 
Sukaramai dan Mal Pekanbaru. Sebelumnya, jajaran 
Forkopimda juga sempat menyambangi Bandara Sultan 
Syarif Kasim II dan Terminal AKAP Pekanbaru.

Walikota mendampingi Gubernur Riau H Syamsuar 
MSi yang datang bersama Kapolda Riau Irjen Pol Agung 
Setya Imam Efendi, Danrem 031 Brigjen TNI M Syech 
Ismed. Turut hadir juga Kapolresta Pekanbaru Kombes 
Pol Nandang Mumin Wijaya dan Forkopimda Kota Pe-
kanbaru lainnya.

SURAT PERNYATAAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT menerima surat pernyataan pengelola Plaza Sukaramai 
tidak akan membuka usaha sesuai SE Walikota Pekanbaru

RAMAI PENGUNJUNG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT bersama Gubernur Riau melihat aktivitas pengun-
jung yang mulai memadati Mal Pekanbaru.

DIALOG PENGELOLA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT, 
Gubernur Riau dan rombongan mendengar penjelasan dari 
pengelola Plaza Sukaramai tentang penerapan prokes.

SAPA WARGA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyapa pengunjung pusat perbelanjaan saat melakukan 
monitoring prokes bersama gubernur Riau.

MONITORING PROKES - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT bersama gubernur Riau memasuki 
pusat perbelanjaan Plaza Sukaramai untuk monitoring penerapan prokes.

BERDISKUSI - Wa-
likota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
berdiskusi dengan 
Gubernur Riau H 
Syamsuar terkait 
upaya menekan 
laju penyebaran 
Covid-19 di Kota 
Pekanbaru.

penerapan protokol kesehatan di pusat perbelanjaan oleh 
pihak manajemen mal,” ujar walikota seusai kunjungan.

Wako meminta kepada pihak manajemen pusat perbe-
lanjaan agar membatasi jumlah pengunjung dengan cara 
menerapkan buka tutup waktu belanja apabila jumlah 
pengunjung sudah mencapai 50 persen dari kapasitas 
pusat perbelanjaan. Selain itu, dalam kegiatan tersebut 
pihak pengelola pusat perbelanjaan juga diminta me-

nyepakati dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak 
membuka tempat usaha H-1 sampai dengan H+1 Hari Raya 
Idul Fitri 1 Syawal 1442 H, sesuai dengan Surat Edaran Wa-
likota Pekanbaru Nomor 10/SE/2021.

“Ini dilakukan untuk antisipasi penyebaran Covid-19 yang 
masuk ke kota Pekanbaru. Pengelola pusat perbelanjaan juga 
harus bersinergi untuk bersama-sama mencegah penularan 
Covid-19,” ucap walikota. *BERTUAH



WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
mendampingi Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy 
Pramono yang melakukan peninjauan Pos Pember-

lakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kelura-
han Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota 
Pekanbaru.

Dalam peninjauan tersebut, wakapolri didampingi Guber-
nur Riau Drs H Syamsuar MSi, Kapolda Riau Irjen Pol Agung 
Setya Imam Effendi, Forkopimda Riau dan Pekanbaru, serta 
sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Di Pos PPKM Sidomulyo Timur tersebut, wakapolri juga 
berkesempatan melakukan diskusi dengan walikota Pekan-
baru dan gubernur Riau terkait upaya yang telah dilakukan 
dalam menekan angka penyebaran Covid-19.

Dalam sambutannya, Walikota Dr H Firdaus ST MT me-
nyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru terus beru-
paya menekan sebaran wabah Covid-19. Berbagai langkah 
yang diambil selain melaksanakan vaksinasi secara massal 
adalah dengan melakukan PPKM ini.

Walikota menyebutkan pelaksanaan vaksinasi massal dan 
PPKM telah sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, Menteri 

Wakapolri Tinjau Pos PPKM di 
Sidomulyo Timur
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dihidupkan dan diintesifkan pemanfaatannya, baik yang 
ada di tingkat kelurahan maupun kecamatan. “Karena pos 
ini dapat berfungsi memberikan edukasi kepada warga 
tentang penerapan protokol kesehatan yang ditetapkan 
pemerintah. Kita harus berikan edukasi dan pemahaman 
kepada warga bahwa saat ini kita harus bersama-sama 
dalam menekan penularan Covid ini,” ucapnya.

Menurut Walikota, edukasi mesti ditingkatkan meng-
ingat masih ada diantara warga yang tidak disiplin dalam 
menerapkan protokol kesehatan. Hal itu diharapkan bisa 
meminimalisir sebaran wabah khususnya di rumah tangga. 
“Karena penularan Covid saat ini banyak terjadi di klaster 
rumah tangga. Untuk itu, protokol kesehatan di rumah 
tangga harus selalu kita terapkan,” pintanya.

Sementara itu wakapolri dalam arahannya menyatakan 
bahwa langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah 
Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru sudah baik. 
Namun, kata dia, masih ada hal-hal yang harus ditingkat-
kan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di 
Provinsi Riau.

Menurut wakapolri, upaya pencegahan dan penangan-
an mesti ditingkatkan mengingat tingginya angka terkon-
firmasi Covid-19 di wilayah Provinsi Riau khususnya Kota 
Pekanbaru. Dalam penanganan ini juga diperlukan kerja 
sama dari masyarakat.

“Untuk itu seluruh komponen masyarakat, ayo kita 
bersama-sama memutus mata rantai 
penyebaran Covid-19 dengan cara 
memaksimalkan dari pada posko 
PPKM Mikro yang ada di sini su-
paya penularan dapat dikendalikan,” 
ajaknya.

Ia juga tidak lupa mengajak 
masyarakat untuk tetap mematuhi 
protokol kesehatan karena menurut-

nya protokol kesehatan seperti menggunakan masker, 
mencuci tangan dan menjaga jarak menjadi hal terpenting 
supaya terhindar dari penularan.

Selain meninjau pos PPKM di Kecamatan Marpoyan 
Damai, wakapolri dan rombongan juga turut menyaksi-
kan vaksinasi massal yang digelar pemerintah provinsi 
dan kota di Gelanggang Olahraga Remaja Jalan Jenderal 
Sudirman. *BERTUAH
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Fungsikan 
Pos Pusat 
Edukasi 
Warga

Kesehatan, serta Tim Covid Nasional. “Jadi untuk menekan 
Covid sesuai arahan Bapak Presiden, Menteri Kesehatan, 
Tim Covid Nasional, pertama yang kita lakukan penguatan 
penjagaan di lingkungan dengan Pos PPKM,” ungkapnya.

Untuk Pos PPKM ini, ujar Wako Firdaus, akan terus 

AGENDA

SAMBUT WAKAPOLRI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyambut Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono saat 
meninjau Pos PPKM di Kelurahan Sidomulyo Timur, Marpoyan 
Damai.

BERBINCANG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT ber-
bincang dengan wakapolri saat menuju gedung Pos PPKM di 
Kelurahan Sidomulyo Timur.

PENGECEKAN SUHU - 
Wakapolri Komjen Pol 
Gatot Eddy Pramono 
mengecek suhu tubuh 
sebelum memasuki gedung 
Pos PPKM Kelurahan Sido-
mulyo Timur.

SAMBUTAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
memberi sambutan saat pertemuan dengan wakapolri dan 
rombongan di Pos PPKM Sidomulyo Timur.

ARAHAN - Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono 
memberikan sambutan dan arahan di Pos PPKM Kelurahan 
Sidomulyo Timur.

TEKAN COVID - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT me-
nyampaikan upaya yang dilakukan Pemko Pekanbaru dalam 
menekan penyebaran Covid-19.
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Untuk Kelima 
Kalinya 

Pekanbaru 
Wujudkan Good 

Governance

para pejabat di lingkungan BPKAD Kota Pekanbaru.
Walikota Dr H Firdaus ST MT mengaku senang dan 

bangga dengan pencapaian itu. “Ini adalah yang kelima 
kalinya kita mendapat opini WTP,” terangnya usai kegiatan.

Menurut wako, Pemko Pekanbaru sangat berterima 
kasih kepada tim BPK RI Perwakilan Riau atas opini 
WTP yang diberikan. Selain itu, wako juga berteri-
ma kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota 
Pekanbaru, khususnya di Badan Pengelola Keuan-
gan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru.

Datuk Bandar Setia Amanah ini mengatakan 
bahwa tim dari BPKAD Kota Pekanbaru sudah 
bertugas selama kurang lebih satu bulan. Mereka 
bertugas optimal untuk menyiapkan dokumen 

untuk pemeriksaan oleh BPK RI. “Mereka sudah bertugas 
mendampingi dan menyediakan dokumen dari OPD yang 
diperiksa,” jelasnya.

Meski mendapatkan opini WTP, walikota mengakui 
ada sejumlah catatan dari BPK RI Perwakilan Riau kepada 
Pemko Pekanbaru dari LHP Laporan Keuangan Pemerintah 

Pemko Pekanbaru 
Kembali Raih Opini WTP 

dari BPK RI

MENERIMA LAPORAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima 
langsung Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Pemko Pekanbaru 2020 dari 
Kepala BPK RI Perwakilan Riau, Widhi Widayat SE MSi.

PENANDATANGANAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT menyaksikan penandatanganan berita acara penyerahan 
LHP LKPD.

LHP LKPD - Walikota 
Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT dan Wakil Ketua 
DPRD Kota Pekanbaru 
Ginda Burnama mem-
perlihatkan bundelan 
LHP LKPD.

FOTO BERSAMA - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
didampingi Wakil 
Ketua DPRD Kota 
Pekanbaru dan Sek-
dako Pekanbaru foto 
bersama Kepala BPK 
RI Perwakilan Riau.

AGENDA

PEMERINTAH Kota Pekanbaru kembali meraih opini Wa-
jar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penyelenggaraan 
administrasi keuangan tahun 2020. Prestasi ini sema-

kin membanggakan karena opini WTP diperoleh untuk 
kelima kalinya secara berturut-turut, mulai dari tahun 2016, 
2017, 2018, 2019, dan kini 2020.

Opini WTP diperoleh usai Pemerintah Kota 
Pekanbaru menerima Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah tahun 2020.

Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menerima langsung laporan tersebut dari Kepala 
BPK RI Perwakilan Riau, Widhi Widayat SE MSi 
di Kantor BPK RI Perwakilan Riau, Jalan Jenderal 
Sudirman Pekanbaru.

Turut hadir dalam penyerahan LHP Wakil Ketua DPRD 
Kota Pekanbaru, Nofrizal dan Ginda Burnama, Sekretaris 
Daerah Kota Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi, Ke-
pala BPKAD Kota Pekanbaru Syoffaizal, Kepala Inspektorat 
Samsuwir, Sekretaris BPKAD Kota Pekanbaru Yulianis dan 

BERITA ACARA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menandatangani berita acara penyerahan LHP LKPD Pemko 
Pekanbaru dari BPK RI.

PERTEMUAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT didam-
pingi sekdako melakukan pertemuan dengan Kepala BPK RI 
Perwakilan Riau usai penyerahan LHP LKPD Pemko Pekanbaru.

Daerah tahun 2020. Namun demikian, ia mengatakan bahwa 
Pemerintah kota akan segera menindaklanjuti rekomendasi 
BPK RI itu. Bahkan dirinya menargetkan semua akan tuntas 
dalam 60 hari mendatang.

“Kita tuntaskan dalam 60 hari, nanti laporan keuangan 
ini disahkan atau diperdakan dalam pertanggung jawaban,” 
ujarnya.

Sementara Kepala BPKAD Kota Pekanbaru Syoffaizal ber-
syukur atas predikat yang telah diberikan BPK RI Perwakilan 
Riau ini. Dia menyebut hal ini tercapai atas dinilai baiknya LHP 
yang sudah disusun.

“Semua ini atas dukungan dan kerja sama tim yang solid 
dari seluruh OPD, tim BPKAD, khususnya bidang akuntansi, 
bidang aset yang ditunjang oleh sekretaris badan, bidang 
anggaran dan perbendaharaan di bawah bimbingan dan 
arahan Walikota, Wakil Walikota dan Sekda Kota Pekanbaru,” 
jelasnya.

Syoffaizal berharap capaian baik ini akan terus dapat diraih 
di tahun-tahun berikutnya, dengan dukungan seluruh tim 
dalam pelaporan keuangan. *BERTUAH



Hadiri Gerakan Teladan 
Berzakat Bersama 

Muhammadiyah

AGENDA

Wawako 
Langsung 
Salurkan 

Zakat Mal
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zakat merupakan satu dari lima rukun Islam. “Maka kalau 
hartanya sudah mencapai batasan minimal membayar 
zakat, maka segera bayarkan zakat mal,” paparnya.

Ayat juga mengajak masyarakat agar banyak 
berdoa di bulan Ramadan. Apalagi di malam-
malam terakhir Ramadan yang terdapat malam 
lailatul qadar.

“Tak hanya zakat harta, bayarkan juga zakat 
fitrah sebelum Idul Fitri, segera bayarkan agar 
bisa disalurkan ke masyarakat kurang mampu,” 
jelasnya.

Sementara itu, Ketua Lazismu Pekanbaru Dede 
Firmansyah menyebut bahwa gerakan ini adalah komit-
men Muhammadiyah Pekanbaru untuk membayarkan 
zakat. Ia mengatakan gerakan ini dimulai dari pimpinan 
nantinya hingga ke seluruh keluarga besar Muhammadi-
yah. “Jadi mulai dari pimpinan nantinya bakal menyalur-
kan zakat lewat amil zakat,” tuturnya.

Mereka menyalurkan zakat lewat lembaga amil zakat, 
Lazismu Pekanbaru. Nantinya zakat bakal disalurkan ke-

WAKIL Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menghadiri kegiatan yang bertajuk Gerakan 
Teladan Berzakat Pimpinan Wilayah Muham-

madiyah se-Kota Pekanbaru.
Tak hanya memberi sambutan dan materi, 

Wawako Ayat Cahyadi pada kesempatan itu 
juga langsung menyalurkan zakat mal atau 
zakat hartanya kepada amil zakat dari Lazismu 
Pekanbaru.

Ia menyalurkan zakat setelah menghadiri 
kegiatan yang digelar di Aula SMA 1 Muham-
madiyah Pekanbaru.

Zakat mal dari Wawako Pekanbaru ini diterima lang-
sung oleh Ketua Lazismu Pekanbaru, Dede Firmansyah.

Wawako Ayat juga tampak berdoa usai membayar-
kan zakat mal. “Kegiatan ini positif sekali, kita berharap 
kegiatan ini bisa mengajak masyarakat untuk optimalkan 
pembayaran zakat,” terang Ayat yang ditemui usai ke-
giatan. Menurut Wawako Ayat, membayar zakat meru-
pakan satu kewajiban. Ia menyebut bahwa membayar 

ZAKAT MAL - Wakil 
Walikota Pekanbaru 
H Ayat Cahyadi SSi 
menyalurkan zakat 
mal atau zakat harta 
kepada amil zakat 
yang diterima lang-
sung Ketua Lazismu 
Pekanbaru, Dede 
Firmansyah.
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TELADAN BERZAKAT - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menghadiri kegiatan yang bertajuk Gerakan Teladan Berzakat Pimpinan 
Muhammadiyah se-Kota Pekanbaru.

FOTO BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
foto bersama pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota 
Pekanbaru, dan pengurus Lazismu Pekanbaru seusai kegiatan.  

SAMBUTAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menyampaikan sambutan dalam kegiatan Gerakan Teladan Ber-
zakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah se-Kota Pekanbaru.

BERDOA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
berdoa usai membayarkan zakat mal atau zakat hartanya 
melalui amil zakat Lazismu Kota Pekanbaru.

pada para mustahik atau para penerima zakat.
Dikatakan Dede Firmansyah, keluarga besar Muhammadiyah 

biasanya menyalurkan zakat lewat Lazismu. Mereka menyal-
urkan zakat fitrah dan zakat mal. “Kita juga membuka gerai di 
pusat keramaian, agar bisa mempermudah masyarakat mem-
bayarkan zakat,” terangnya.

Gerakan ini, lanjut Dede, memang sengaja dibuat untuk 
membantu masyarakat kurang mampu. Ia menyebut kegiatan 
ini juga memastikan zakat nantinya tepat sasaran dan mengop-
timalkan potensi zakat untuk umat.

Dukungan terhadap gerakan ini juga disampaikan oleh Ketua 
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru, Syafrizal 
Syukur. Ia berharap zakat ini dapat menjadi jembatan antara 
masyarakat yang mampu dan dhuafa.

Ditambahkan Syafrizal, zakat ini juga bisa menjadi upaya 
menanggulangi pandemi ekonomi yang tengah berlangsung 
seperti saat ini. “Kita berharap nantinya zakat bisa disalurkan 
lewat amil zakat, sehingga bisa tepat sasaran,” harapnya. *BER-
TUAH

BERSAMA MAHASISWA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
diajak foto bersama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau.
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PEMERINTAH Kota Pekanbaru 
kembali mendapat bantuan dari 
Yayasan Buddha Tzu Chi Indo-

nesia Perwakilan Pekanbaru. Bantuan 
yang diterima berupa 5.000 buah alat 
tes swab antigen dan perlengkapan 
alat pelindung diri (APD).

Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi menerima bantuan terse-
but dari Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Perwakilan 
Pekanbaru Mawie Wijaya dan jajaran pengurus lainnya di 
halaman Mal Pelayanan Publik Pekanbaru. Bantuan terse-
but langsung diserahkan ke pihak Dinas Kesehatan Kota 
Pekanbaru.

Usai penyerahan, wawako Pekanbaru menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi Pe-
kanbaru yang telah memberikan bantuan.

“Kami sangat berterima kasih karena Yayasan Buddha 
Tzu Chi Pekanbaru telah memberikan bantuan berupa 
5.000 buah alat swab antigen. Tak hanya itu, diberikan juga 
masker, baju hazmat, dan sarung tangan,” ungkapnya.

Wawako Ayat mengatakan bahwa bantuan tersebut 
sangat berarti sekali di masa sekarang. Apalagi saat ini Tim 
Satgas Covid-19 Kota Pekanbaru tengah giatnya berupaya 
melakukan langkah 3T, yakni, testing, tracing, dan treat-
ment.

Selain itu, lanjut Ayat, razia protokol kesehatan atau 
prokes juga tengah gencar dilakukan di tempat keramaian 
yang ada di wilayah Kota Pekanbaru.

“Jadi, alat swab antigen ini sangat diperlukan untuk 
melakukan tes warga di tempat-tempat keramaian,” ucap 
Ayat.

Pemko Pekanbaru Terima 
Bantuan 5.000 Alat Tes 

Swab Antigen

Digunakan untuk 
Tes di Tempat 

Keramaian

TERIMA BANTUAN - Wakil Wa-
likota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi menerima bantuan alat tes swab 
antigen dan APD dari Wakil Ketua 
Yayasan Buddha Tzu Chi Perwakilan 
Pekanbaru Mawie Wijaya.

FOTO BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi foto bersama pengurus Yayasan Buddha 
Tzu Chi Perwakilan Pekanbaru.

BERDISKUSI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi berdiskusi dengan Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi 
Perwakilan Pekanbaru Mawie Wijaya.

KETERANGAN PERS - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi memberi keterangan kepada awak media usai 
menerima bantuan alat tes swab antigen.  

ALAT SWAB - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi menyampaikan pentingnya alat tes swab antigen dalam 
upaya memutus penyebaran Covid-19.

APRESIASI - 
Wakil Walikota 
Pekanbaru H 
Ayat Cahyadi 
SSi menyam-
paikan ucapan 
terima kasih dan 
apresiasi kepada 
Yayasan Buddha 
Tzu Chi Per-
wakilan Pekan-
baru.

AGENDA

Sebagaimana diketahui, sejak beberapa waktu belakan-
gan, tim Satgas Covid-19 Kota Pekanbaru bersama tim 
penegakan hukum memang tengah intens melakukan 
razia prokes.

Ratusan warga yang ada di rumah makan, kafe, dan 

tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru dirazia.
Tak hanya sekadar razia, kepada pengunjung, para pen-

gelola dan karyawan tempat usaha yang didatangi itu juga 
diharuskan menjalani tes swab antigen. Hal ini dilakukan 
untuk mendeteksi sejak dini penyebaran Covid-19 di ibu-
kota Provinsi Riau.

Terbukti, dalam razia yang dilakukan di berbagai tempat, 
ada pengunjung kafe yang terkonfirmasi positif Covid-19. 
Sejak awal razia dan langsung rapid antigen, sudah 5 
orang yang terindikasi atau reaktif Covid-19.

Pengunjung yang reaktif itu telah dibawa langsung, dan 
saat ini kelimanya dirawat di Rumah Sakit Daerah Madani 
dan isolasi di Rusunawa Rejosari.

Menurut Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru Iwan Sima-
tupang yang ditemui terpisah, ke depan razia dan swab 
antigen ini akan terus dilakukan Satgas sebagai upaya 
memutuskan rantai penyebaran Covid-19.

“Kalau langsung kita bubarkan saja, kita tidak tahu 
apakah ada yang tertular, ada penyintas atau yang sudah 
positif. Jadi swab antigen ini diperlukan untuk deteksi dini 
di keramaian tersebut, terkait penularan Covid-19,” pung-
kas Iwan. *BERTUAH



Menurut Sekdako H Muhammad 
Jamil MAg MSi, kedatangan Wakil 
Kepala Kejaksaan Tinggi Riau ke MPP 
Kota Pekanbaru dalam rangka moni-
toring dan evaluasi guna peningka-
tan kualitas layanan publik.

Selain itu, Wakajati juga datang 
untuk melihat langsung pelayanan 
yang diberikan di MPP Kota Pekan-
baru.

“Rombongan juga berkesempatan langsung melihat 
proses pelayanan dan fasilitas yang ada di Mal Pelayanan 
Publik Kota Pekanbaru,” ujar Sekdako Pekanbaru.

Dikatakan sekda, wakajati pada kesempatan itu melihat 
langsung bagaimana sinergi kelembagaan yang ada di 
pusat layanan publik tersebut.

“Apalagi MPP Pekanbaru sudah bersinergi dengan Ke-
jaksaan Negeri Pekanbaru dan Kejaksaan Tinggi Riau. Jadi 
beliau ingin melihat bahwa di Kota Pekanbaru sudah ada 
pusat layanan publik yang bersinergi antar lembaga,” jelas 
Sekdako Jamil usai kunjungan.

Ke depan, lanjut Jamil, MPP Pekanbaru akan terus 
melakukan pengembangan layanan bagi masyarakat. Ia 
menyebut, nantinya kerjasama antar lembaga bisa terus 
terjalin, termasuk dengan Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejak-
saan Negeri Pekanbaru.

Sementara Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Daru Tri 
Sadono SH MHum mengapresiasi keberadaan MPP Pe-
kanbaru. Ia menyebut bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru 
selama ini sudah berupaya memberikan layanan optimal 
bagi masyarakat.

“Mereka tak hanya melayani masyarakat di dalam 
Pekanbaru tapi juga melayani masyarakat dari luar Kota 
Pekanbaru yang hendak mengakses layanan di MPP Pekan-
baru,” jelasnya.

SEKRETARIS Daerah Kota Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi mendampingi Wakil Kepala Kejaksaan 
Tinggi Riau, Daru Tri Sadono SH MHum dan rombon-

gan saat meninjau Mal Pelayanan Publik Pekanbaru. Kun-
jungan orang nomor dua di Kejati Riau itu untuk melihat 
pelayanan yang diberikan di pusat layanan publik tersebut.

Kedatangan Wakajati Riau disambut Sekdako Pekanbaru 
didampingi Sekretaris DPMPTSP Kota Pekanbaru F Rudi 
Misdian SPi beserta beberapa Kepala Bidang dan Kepala 
Seksi lingkup DPMPTSP Kota Pekanbaru.
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AGENDA

Sinergi 
Kelembagaan 

di Pusat Layanan 
Publik

Sekdako Pekanbaru 
Dampingi Wakajati 
Riau Kunjungi MPP

DAMPINGI WAKAJATI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
mendampingi Wakajati Riau Daru Tri Sadono SH MHum dan rombongan 
saat meninjau Mal Pelayanan Publik Pekanbaru.

BERBINCANG - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi bersama Wakajati Riau Daru Tri Sadono SH 
MHum berbincang dengan seorang warga yang ingin 
mendapatkan pelayanan publik di MPP Pekanbaru  

SISTEM ONLINE - Wakajati Riau Daru Tri Sadono SH MHum 
mencoba sistem online pengambilan nomor antrian untuk 
mempermudah warga mendapatkan layanan di MPP Pekan-
baru.

BERKELILING -  Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi mendampingi Wakajati Riau Daru Tri Sadono SH MHum 
dan rombongan berkeliling dalam MPP Kota Pekanbaru.

SOUVENIR - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi menyerahkan souvenir kepada Wakajati Riau Daru Tri 
Sadono SH MHum.

BERDISKUSI - Wakajati Riau Daru Tri Sadono SH MHum 
berdiskusi dengan salah seorang petugas yang memberi 
pelayanan pada satu gerai di MPP Pekanbaru.

Daru mengatakan bahwa di MPP Pekanbaru ada dua 
gerai kejaksaan, yakni gerai Kejati Riau dan Kejari Pekan-
baru. Ia menyebut keberadaan dua gerai itu sangat pent-
ing agar Korps Adhyaksa lebih dekat dengan masyarakat. 
Sehingga masyarakat juga makin kenal dengan jajaran 
kejaksaan.

“Melalui gerai ini, kita jemput langsung permasalahan 
yang muncul di masyarakat. Dan kita pastikan layanan kita 
tidak ada gratifikasi,” tegasnya.

Disampaikan Daru, jajaran kejaksaan sudah berkomit-
men dalam mewujudkan zona integritas menuju WBK 
WBBM. Salah satu caranya adalah dengan memberi lay-
anan optimal tanpa gratifikasi.

“Kita mengajak masyarakat, agar tidak memberi gratifi-
kasi untuk layanan di kejaksaan,” ujarnya. *BERTUAH

FOTO BERSAMA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi didampingi Sekretaris DPMPTSP Kota Pekanbaru 
F Rudi Misdian SPi foto bersama dengan Wakajati Riau Daru 
Tri Sadono SH MHum.



SATUAN Tugas Penanganan Covid-19 Kota Pekan-
baru bekerja sama dengan Polresta Pekanbaru dan 
Forkopimda melaksanakan patroli gabungan di sejum-

lah lokasi yang ada di Kota Pekanbaru.
Sasarannya adalah lokasi-lokasi yang berpotensi menim-

bulkan kerumunan dan konvoi khususnya di malam takbiran 
jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H.

Patroli ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya keru-
munan masyarakat serta mensosialisasikan Surat Edaran 
Walikota Pekanbaru Nomor 10/SE/2021, yang pada intinya 
tidak memberikan izin takbir keliling atau kegiatan 
lainnya dalam bentuk apapun yang menyebabkan 
kerumunan massa.

Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru H Muham-
mad Jamil MAg MSi memimpin langsung patroli 
tersebut didampingi Kapolresta Pekanbaru Kombes 
Pol Nandang Mu’min Wijaya, Dandim 0301 Pekan-
baru Kolonel Inf Edi Budiman, serta pejabat jajaran 
Forkopimda Kota Pekanbaru lainnya.

Sementara dari Pemko Pekanbaru ikut serta Kadis Per-

Sekdako Pekanbaru Pimpin Patroli 
Gabungan Malam Takbiran
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Jamil mengatakan, kegiatan usaha selain menjual bahan 
pokok dan obat-obatan dilarang beroperasi hingga beberapa 
hari ke depan. “Ini sesuai surat edaran Walikota Pekanbaru, 
bahwasanya pelaku usaha selain penjual sembako dan obat 
kesehatan dilarang berjualan,” ucapnya.

Selain itu, di Pasar Jongkok ini terdapat banyak sekali baik 
penjual atau pedagang yang tidak menerapkan protokol 
kesehatan, sehingga perlu dilakukan tindakan pembubaran. 
Pembubaran ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari 
personel kepolisian, TNI, Satpol PP, BPBD, dan Forkopimda 
Pekanbaru.

“Semua ini bertujuan untuk menjaga kita dalam rangka 
Hari Raya Idul Fitri supaya tetap sehat walafiat. Mari kita 
semua bekerjasama untuk melawan virus Corona ini,” ajaknya.

Hal senada juga disampaikan Kapolresta Pekanbaru 
Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya. Ia menjelaskan bahwa 
operasi yang dilakukan ini untuk mengantisipasi banyaknya 
masyarakat yang berkerumun.

“Karena saat ini kondisi di Kota Pekanbaru masih berada 
di zona merah Covid-19, maka kita bersama Forkopimda Kota 
Pekanbaru menggelar patroli untuk melakukan pengamanan 
dan mengantisipasi terjadinya kerumunan, khususnya di 
malam takbiran,” paparnya.

Menurut Nandang, berdasarkan anjuran pemerintah dan 
surat imbauan yang telah dikeluarkan, masyarakat diharapkan 
berkerumun dan tetap patuhi protokol kesehatan. “Masyara-
kat diutamakan tetap berada di rumah, untuk kenyamanan 
bersama,” pungkasnya. *BERTUAH
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Bubarkan 
Kerumunan 

di Pasar 
Jongkok

hubungan Yuliarso, Kasatpol PP Iwan Simatupang dan 
Kalaksa BPBD Zarman Candra.  

Dalam patroli tersebut, Sekdako Pekanbaru dan rom-
bongan mendapati masih adanya kerumunan masyarakat 
dalam jumlah yang cukup banyak. Seperti yang terlihat di 
Jalan HR Soebrantas Panam.

Di lokasi itu ditemukan pasar ilegal atau pasar jongkok 
yang dipadati pedagang dan pembeli dengan tidak me-
matuhi protokol kesehatan atau prokes.

Melihat kondisi tersebut, Sekdako Pekanbaru H Mu-
hammad Jamil MAg MSi dan rombongan segera 
bertindak. Warga yang masih menumpuk di lo-
kasi langsung dibubarkan, namun dengan cara-
cara yang humanis. Kepada pedagang diminta 
untuk segera menutup lapaknya, dan pembeli 
diarahkan untuk segera pulang.  

“Kita langsung membubarkan kerumunan itu. 
Pedagang dan pembeli diminta untuk segera 
pulang, sehingga tidak terjadi lagi penumpukan 

massa,” ungkap Sekdako Pekanbaru.

AGENDA

TERTIBKAN KERUMUMAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi bersama kapolresta dan Dandim Pekanbaru 
menertibkan kerumunan warga di Pasar Jongkok Panam.

BERKELILING - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi bersama Kapolresta 
Pekanbaru dan rombongan berkeliling areal sekitar Pasar Jongkok Panam.

BERDISKUSI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi berdiskusi dengan salah seorang aparat TNI terkait upaya 
penertiban yang dilakukan.

BERI ARAHAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi memberikan arahan Kepala Satpol PP Iwan Simatupang 
di sela-sela penertiban kerumunan warga di Pasar Jongkok 
Panam.

BUBARKAN PENGUNJUNG - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi bersama Kapolresta Pekanbaru menyaksikan 
aparat gabungan membubarkan pengunjung tempat makan.

FOTO BERSAMA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi foto bersama dengan Kapolresta Pekanbaru usai menertib-
kan dan membubarkan warga di di Pasar Jongkok Panam.



TINJAU PROKES - Rombongan DPRD Pekanbaru bersama tim Satgas Covid-19 meninjau penerapan 
protokol kesehatan di Wisata Asia Heritage, Kawasan Rumbai.

BAHAS SAMPAH - Komisi IV DPRD Pekanbaru membahas persoalan sampah ber-
sama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta pihak ketiga pemenang tender 
pengangkut sampah.

RDP GURU BANTU - 
Komisi III DPRD Pekanbaru 
menggelar rapat dengar 
pendapat bersama guru 
bantu terkait honor yang 
belum dibayarkan.
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KERUMUNAN yang terjadi di tempat 
wisata Asia Heritage, Rumbai Pekan-
baru beberapa waktu lalu, direspons 

kalangan DPRD Pekanbaru. Pimpinan 
DPRD Pekanbaru T Azwendi Fajri SE 
bersama Tim Satgas Covid 19 
Pekanbaru, turun ke lokasi.

Tujuan kunjungan lapan-
gan ini untuk melihat se-
jauh mana pelanggaran pr-
otokol kesehatan (prokes) 
yang d i lakukan mana je-
men Asia Heritage kemarin.

“Tujuan kita hanya untuk 
memastikan situasi dan kondisi 
terkini, tempat wisata yang 
ada di Pekanbaru, Asia Heritage hari 
ini. Apakah sudah menerapkan prokes 
atau tidak. Saya sudah tanyakan lang-
sung ke tim Satgas, kata mereka sudah 
memeriksa semuanya. Hasilnya, masih 
menunggu,” sebut T Azwendi Fajri SE.

DPRD secara lembaga sepakat bah-

PERSOALAN sampah di Kota Pe-
kanbaru masih menjadi polemik. 
Mesk i  pemenang tender  su-

dah diketahui, tapi tetap saja sam-
pah menumpuk di beberapa tit ik.

Karenanya, Komisi IV DPRD Pekanbaru 
memanggil  Dinas Lingkungan Hidup 
dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru dan 
dua perusahaan pemenang tender pen-
gangkutan sampah yakni PT Godang 

HONOR Guru Bantu (GB) Kota Pe-
kanbaru hingga awal April 2021 
lalu, belum dibayarkan. Ikhwal 

ini sempat dilaporkan para guru ke 
Komisi III DPRD Pekanbaru. Beberapa 
perwakilan GB menggelar pertemuan 
dengan Komisi III DPRD Pekanbaru.

“Mungkin sedang dalam proses, na-
mun kita juga akan menegaskan dan 
menindaklanjuti ini dengan BPKAD Pe-
kanbaru. Ya, kalau memang gaji itu sudah 
ditransfer oleh BPKAD provinsi, maka kita 
minta secepatnya harus disalurkan ke-
pada GB Kota Pekanbaru,” kata Anggota 
Komisi III DPRD Pekanbaru Zulkarnain MSi.

Politisi PPP ini menyampaikan, ad-
anya persoalan insentif gaji GB yang 

Pastikan Tidak Ada Pelanggaran Prokes

Janji Optimalkan Pengangkutan Sampah

Honor Tunggu Transfer Pemprov Riau

AGENDA
LEGISLATIF

wa konsistensi untuk penerapan 
prokes harus menjadi prioritas. Ke-
sehatan menjadi urusan yang pal-
ing penting, namun roda ekonomi 
juga harus seiring terus berjalan.

Termasuk halnya untuk 
tempat wisata yang ada 
di Kota Pekanbaru juga 
harus diperhatikan. Apa-
lagi di Kota Pekanbaru 
selama ini minim tem-
pat wisata, sekarang ada 
tempat wisata yang baik.

“Kan tak harus ke Sum-
bar lagi. Coba kita lihat 
di Kuansing, ada  Festival 

Pacu Jalur, di Kampar ada Candi Muara 
Takus. Nah, di Kota Pekanbaru sekarang 
ada beberapa tempat wisata baru, jadi 
harus kita dukung bersama,” katanya.

Selama ini, kebiasaan masyarakat 
Kota Pekanbaru jika ada sesuatu 
yang baru, pasti terjadi kerumunan. 

Pimpinan DPRD Azwendi dan Satgas Covid Kunjungi Asia Heritage

Komisi IV DPRD Bahas Persoalan Sampah Bersama DLHK

Komisi III DPRD Rapat Dengar Pendapat dengan Guru Bantu

Jangankan tempat wisata, tempat ku-
liner juga menjadi serbuan masyarakat.

Karenanya, politisi Partai Demokrat 
ini meminta agar semua pihak melihat 
kejadian kerumunan di Asia Heritage 
sevara arif dan bijaksana. Sebab, tidak 
mudah mendatangkan investor, untuk 
bidang pariwisata ini ke Kota Pekanbaru.

“Kami mewakili pemerintah dae-
rah, berterimakasih kepada investor 
yang membangun tempat tempat 
wisata seperti ini. Kita harapkan juga 
Pemko mendukungnya. Sehingga 
kesannya kita tidak alergi dengan 
investor, yang memang mendatang-
kan PAD bagi kota ini,” harapnya.

Lebih dari itu, masih kata Az-
wendi, DPRD terus mendukung 
kerja Tim Satgas Covid 19, yang 
terukur dan memang sesuai aturan 
yang ada. Sehingga penyeba-
ran virus berbahaya ini, bisa ter-
kendali dan hilang. *BERTUAH

Tua Jaya dan PT Samhana Indah.
Fokus pembahasan dalam hearing 

yakni membahas sistem kontrak kerja 
usai ditetapkannya kedua perusahaan 
pengangkutan sampah PT Godang 
Tua Jaya dan PT Samhana Indah.

Ketua Komisi IV DPRD Pekan-
baru S ig i t  Yuwono ST menye-
butkan, kontrak kerja dari kedua 
perusahaan pengangkutan sam-

pah tersebut masih mengambang.
“Kontraknya juga mengambang. 

Kenapa saya bilang mengambang? 
Karena mereka mengangkut sam-
pah dari sumber sampah. Jadi bukan 
bunyinya itu mengangkut sampah 
dari rumah ke rumah,” ujar Sigit.

Politisi Demokrat ini menilai, kin-
erja kedua perusahaan pengangkutan 
sampah tersebut masih belum optimal 

laku GB selalu telat dibayar, tahun ini sudah sam-
pai April belum juga kami terima gaji,” ujarnya.

Dikatakan Razak, telatnya pembayaran 
gaji para guru bantu tersebut karena ad-
anya beberapa permasalahan teknis, di 
antaranya peraturan yang belum selesai.

Jumlah guru bantu di  Kota Pekan-
baru kurang lebih sebanyak 277 orang. 
Mereka  yang  s udah  l u l u s  ka tego r i 
PPPK lebih kurang sebanyak 30 orang.

“Kami juga minta adanya insentif atau 
uang transportasi, BPJS dan penghargaan 
untuk guru ataupun pegawai ketika 
mendapatkan musibah,” kata Razak sera-
ya mengaku, bahwa gaji yang seharusnya 
diterima oleh para guru bantu ini sebesar 
Rp 2 juta setiap bulannya. *BERTUAH

belum dibayarkan lantaran proses 
kucuran dana guru bantu tersebut 
memakai dari APBD Provinsi Riau.

“Kalau sistemnya itu transfer dari 
BPKAD Provinsi Riau ke BPKAD Kota 
Pekanbaru. Dan ini baru katanya, bahwa 
provinsi itu sudah transfer. Tapi kan 
tidak begitu selesai transfer langsung ter-
bayarkan gaji itu. Tentu ini harus melalui 
administrasinya kemudian amprahnya diper-
siapkan, barulah gaji itu dibayarkan,” jelasnya.

Ketua Guru Bantu Kota Pekanbaru Abdul 
Razak mengatakan, setiap memasuki awal 
tahun, gaji mereka selalu telat dibayar-
kan. Padahal, tahun-tahun sebelumnya 
selalu dibayarkan pada bulan Februari.

“Kami datang ke DPRD karena gaji kami se-

usai ditetapkan sebagai pihak ketiga.
Padahal PT Godang Tua Jaya dan PT 

Samhana Indah merupakan perusahaan 
lama yang sebelumnya juga ditunjuk dalam 
pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru.

“Ya belum maksimal, makanya kita akan 
turun untuk melihat dan meninjau seberapa 
banyak jumlah kendaraan seperti becak atau 
mobil dari kedua perusahaan ini. Berapa 
luas untuk pendaponya. Apakah cocok den-
gan dalam kontrak atau tidak,” paparnya.

Plt Kepala DLHK Kota Pekanbaru Marzuki 
menjelaslan, bahwa kedatangan pihaknya 
ke Komisi IV DPRD untuk mengevaluasi per-
masalahan sampah usai kontrak dari kedua 
operator perusahaan pengangkut sampah.

“Tentu ada masukan dari Komisi IV ke-
pada kami. Kami siap melaksanakan tugas 
ini. Dan di masa penyesuaian usai kontrak 
ini, kedua operator perusahaan di lapangan 
mulai berangsur optimal. Memang tadi 
dalam rapat ada masalah Lembaga Pem-
berdayaan Masyarakat (LPM) mandiri yang 
masih mengangkut sampah,” sebutnya.

Adanya kendala yang ditemukan oleh 

kedua perusahaan pengangkut sampah 
tersebut usai ditetapkannya pemenang 
pihak ketiga, yakni hanya masalah teknis.

“Sampai hari ini, yang ditemukan itu 
hanya masalah penyesuaian wilayah 
saja. Jadi PT Godang Tua Jaya dan PT 
Samhana Indah meminta waktu un-
tuk penyesuaian wilayah,” imbuhnya.

Sedangkan untuk di wilayah zona 
3 yang dikelola langsung oleh DLHK, 

Marzuki menegaskan jajarannya 
untuk dapat mengoptimalkan kin-
erja dalam pengangkutan sampah.

“Saya sudah minta kepada Ka-
bid dan Kasi bahwasannya jangan 
sampai pula swakelola ini kalah 
sama swastanisasi. Sebab kenda-
raan mobil kita ada, kita sediakan 
uang minyaknya, THL, dan penga-
wasan juga ada,” katanya.*BERTUAH
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SPS RIAU AWARD - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima SPS 
Riau Award sebagai Kepala Daerah Inspiratif dan Visioner 2021 dalam acara 
Media Expo 2021 di Atrium Hangtuah Mal SKA Pekanbaru.

GALERI KEGIATAN
WALIKOTA 

PEKANBARU 
DR H FIRDAUS ST MT

POSKO PENYEKATAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT foto 
bersama usai meninjau posko penyekatan larangan mudik di empat titik 
pintu masuk dan keluar Kota Pekanbaru.

DISTRIBUSI ZAKAT - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyerah-
kan secara simbolis pendistribusian Dana Zakat Tahap II Baznas Kota 
Pekanbaru tahun 2021 di Aula Lantai 6 Kompleks Perkantoran Tenayan 
Raya.

ARAHAN PRESIDEN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT mengikuti 
penyampaian arahan Presiden RI pada rapat koordinasi kepala daerah 
seluruh Indonesia secara virtual di Ruang Rapat MPP.

RAPAT VAKSINASI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memimpin 
rapat finalisasi pelaksanaan vaksinasi massal dan kunjungan Presiden RI 
ke Kota Pekanbaru di ruang Multimedia MPP Pekanbaru.

BERBINCANG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT berbincang 
dengan Pj Sekdaprov Riau Drs H Masrul Kasmy usai menghadiri rakor 
dengan Tim Advance Kepresidenan di Gedung Daerah Riau.

RAPAT FORKOPIMDA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT me-
mimpin Rapat Forkopimda Kota Pekanbaru mengenai evaluasi penanga-
nan Covid-19 dan persiapan menyambut Idul Fitri 1442 H.

LOKASI VAKSINASI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT meninjau 
kesiapan lokasi vaksinasi massal di Gelanggang Olahraga Remaja 
Pekanbaru yang akan dihadiri Presiden RI Joko Widodo.

KUNJUNGAN PRESIDEN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyi-
mak pengarahan Presiden RI Joko Widodo di sela-sela pelaksanaan vaksinasi 
massal di Gelanggang Olahraga Remaja Pekanbaru.  

BERSAMA WAKAPOLRI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT foto 
bersama Komjen Pol Gatot Eddy Pramono usai peresmian Gedung 
Pelayanan Publik Terpadu Polri di Mapolda Riau.

VAKSINASI MASSAL - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT mendampingi 
Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono saat peninjauan vaksinasi massal 
di Gelanggang Olahraga Remaja.

VAKSIN SINOVAC - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima 
sebanyak 50.000 vaksin Sinovac dari Gubernur Riau H Syamsuar di Rumah 
Sakit Daerah Madani.

KUNJUNGAN TVONE - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima 
kunjungan perwakilan TvOne terkait iven nasional yang akan digelar di 
Pekanbaru di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

PEMERIKSAAN PESERTA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT melihat 
langsung proses pemeriksaan medis yang dilakukan kepada peserta vaksinasi 
massal di Furaya Hotel Pekanbaru.

TINJAU VAKSINASI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT meninjau lang-
sung proses vaksinasi massal di lingkungan Gereja HKBP Pekanbaru.
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PARIPURNA DEWAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi me-
nyapa anggota DPRD saat menghadiri rapat paripurna masa persidangan III 
DPRD Kota Pekanbaru.

LEPAS PRESIDEN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi bersama 
walikota melepas keberangkatan Presiden RI Joko Widodo usai menyaksi-
kan proses vaksinasi massal di GOR Remaja Pekanbaru.

PIMPIN DOA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi memimpin 
doa usai penyerahan sembako Ramadhan dari PT Pegadaian Syariah 
bekerja sama Human Initiative Riau.

DAMPINGI WALIKOTA - Wakil Walikota H Ayat Cahyadi SSi mendampingi 
Walikota Pekanbaru menghadiri rakor dengan Tim Advance Kepresidenan 
terkait Kunker Presiden RI di Provinsi Riau di Gedung Daerah Riau.

FOTO BERSAMA - Wakil 
Walikota Pekanbaru H 
Ayat Cahyadi SSi didam-
pingi sekdako foto ber-
sama Satgas Penanganan 
Covid-19 di sela vaksinasi 
massal di GOR Remaja 
Pekanbaru.

LEPAS JENAZAH - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menghadiri 
pelepasan jenazah ibunda tercinta Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Indra 
Pomi Nasution ST MSi.

LARANGAN MUDIK - Wakil Wa-
likota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi mendengarkan arahan wa-
likota Pekanbaru saat sosialisasi 
larangan mudik dan peninjauan 
posko penyekatan di Jalan HR 
Soebrantas.

BERSAMA WALIKOTA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
berbincang dengan walikota di sela-sela Rapat Forkopimda mengenai 
evaluasi penanganan Covid-19 dan persiapan menyambut Hari Raya Idul 
Fitri 1442 H.

KOORDINASI SEKDA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
berkoordinasi dengan sekdako terkait pelaksanaan kegiatan vaksinasi 
massal di GOR Remaja Pekanbaru.  

DISKUSI BPK - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi berdiskusi 
dengan perwakilan BPK RI usai Exit Meeting di Ruang Rapat MPP Pekan-
baru Lantai 2.

TINJAU LOKASI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi bersama 
walikota dan sekdako Pekanbaru meninjau lokasi dan persiapan jelang 
vaksinasi massal di Novotel dan Hotel Furaya.

ARAHAN PRESIDEN - Wakil Walikota H Ayat Cahyadi SSi menyimak arahan 
Presiden RI Joko Widodo tentang penanganan Covid-19 di Indonesia dalam 
rapat secara virtual.

EXIT MEETING - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi mengikuti 
exit meeting bersama BPK RI Perwakilan Provinsi Riau di Ruang Rapat MPP 
Pekanbaru.

SEMBAKO RAMADHAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menghadiri penyerahan sembako Ramadhan dari PT Pegadaian Syariah 
bekerja sama Human Initiative Riau di Masjid Ar Rahim Jl Imam Munandar.

GALERI KEGIATAN 
WAKIL 

WALIKOTA 
PEKANBARU 

H AYAT CAHYADI SSI
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PENANGANAN 
PANDEMI - Sek-
dako Pekanbaru 
H Muhammad 
Jamil MAg MSi 
menghadiri 
rapat bersama 
Forkopimda Kota 
Pekanbaru tentang 
tindak lanjut 
penanganan pan-
demi menjelang 
Lebaran.

LARANGAN MUDIK 
- Sekdako Pekanbaru 
H Muhammad Jamil 
MAg MSi mendampingi 
walikota saat penin-
jauan posko penyekatan 
dan sosialisasi larangan 
mudik di pintu masuk 
Pekanbaru.

KUNJUNGI UIN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
melakukan kunjungan silaturahmi dengan Rektor UIN Suska Riau di 
Ruang Kerja Rektor UIN.

KUNJUNGAN HIPMI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi menerima kunjungan BPC HIPMI Pekanbaru di Ruang 
VIP MPP Pekanbaru. 

SERTIFIKASI ASET - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi memberikan saran dan masukan saat rapat koordinasi per-
cepatan sertifikasi aset Pasar Cik Puan, KIT, dan PDAM Tirta Siak.

LOKASI VAKSINASI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi mendampingi walikota meninjau persiapan lokasi vaksinasi 
massal di Gelanggang Olahraga Remaja Pekanbaru.

HADIRI RAKOR - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi memasuki Gedung Daerah Riau untuk menghadiri rakor terkait 
kunjungan Presiden RI di Provinsi Riau.

LIVE INTERAKTIF - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi mengisi acara live interaktif program hikmah Ramadhan di 
Studio TVRI Jl Durian Pekanbaru.

BERBINCANG - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
berbincang dengan perwakilan BPK RI seusai Exit Meeting antara 
Pemko Pekanbaru dengan BPK RI Perwakilan Riau.  

TINDAK LANJUT - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi mengikuti rapat tindak lanjut arahan Presiden RI dan gubernur 
Riau dalam rangka percepatan vaksinasi massal di Kota Pekanbaru.

BERDISKUSI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
berdiskusi dengan walikota dan Kadis Kesehatan jelang pelaksa-
naan vaksinasi massal yang dihadiri Presiden RI Joko Widodo.

DAMPINGI WALIKOTA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi mendampingi walikota mengikuti rakor virtual pe-
nyampaian arahan Presiden RI Joko Widodo tentang penanganan 
Covid-19.

WEBINAR APEKSI - Sekdako Pekanbaru Muhammad Jamil MAg MSi 
mengikuti webinar Apeksi bertajuk kesiapan pemerintah daerah 
dalam implementasi OSS dan kemudahan berusaha untuk pening-
katan investasi sesuai PP No 6 Tahun 2021.

PERIZINAN USAHA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi memimpin rapat pembentukan tim percepatan penyelengga-
raan perizinan berusaha di daerah berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 
2021.

Galeri Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru H. Muhammad Jamil M.Ag M.Si
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UNTUK menekan angka penyebaran Covid-19 di 
wilayah Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, tim 
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 keca-

matan yang dipimpin Camat Tengku Ardi Dwisasti SSTP 
MSi turun meninjau dan monitoring pelaksanaan protokol 
kesehatan (prokes).

Peninjauan yang dilakukan di sejumlah 
lokasi wilayah Kecamatan Bukit Raya untuk 
memastikan prokes sudah berjalan di tengah 
masyarakat. Turut hadir dalam kegiatan ini 
Sekretaris Camat, Azhar, Lurah Tangkerang 
Utara, Ketua LPM Kelurahan Tangkerang Utara, 
Bhabinkamtibmas dan Ketua Forum RT/RW 
kelurahan Tangkerang Utara.

Satu lokasi yang ditinjau tim Satgas adalah 
Masjid Al-Muhsinin yang berada di Kelurahan Tangkerang 
Utara, dan Masjid Ar Rahim Kelurahan Tangkerang Se-
latan. Selain Masjid Al-Muhsinin, tim Satgas Covid-19 
Bukit Raya juga melakukan peninjauan di Masjid Paripurna 
An-Najah, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Buki-
traya. Di sela peninjauan, tim Satgas mengingatkan ma-
syarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. 
Karena ini adalah salah satu cara dalam pengendalian dan 
mengurangi penyebaran Covid-19.
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Ingatkan Warga Patuhi Prokes
“Mengingat Kota Pekanbaru dinyatakan sebagai zona 

merah, maka kami mengimbau kepada pengurus masjid dan 
kepada masyarakat agar melaksanakan protokol kesehatan, 
karana Covid-19 ini masih ada dan nyata,” ujar Camat Bukit 
Raya Tengku Ardi Dwisasti SSTP MSi.

Menurutnya, dengan mematuhi protokol 
kesehatan, terutama menggunakan masker saat 
keluar rumah, dapat membantu pemerintah dalam 
pengendalian kasus Covid-19 masih tinggi di Kota 
Pekanbaru.

Karena pemerintah juga butuh dukungan 
semua pihak dalam memerangi virus memati-
kan ini. Selain edukasi dan pengawasan Prokes, 
pemerintah saat ini juga gencar melakukan vaksi-
nasi terhadap masyarakat.

“Kami berharap dengan kegiatan rutin yang kami laku-
kan setiap minggu ini dapat mengurangi angka penyebaran 
Covid-19. Khususnya di wilayah Kecamatan Bukit Raya,” kata 
Ardi seraya berharap angka penyebaran Covid-19 di wilayah 
Kecamatan Bukit Raya bisa ditekan.

“Semoga Masjid Paripurna Kelurahan Tangkerang Utara 
Kecamatan Bukitraya dapat menjadi contoh bagi masjid 
yang lainya. Khususnya masjid di wilayah Tangkerang Utara,” 
katanya. *BERTUAH

TIm Satgas Covid-19 Bukit Raya Sosialisasi Bahaya Covid-19

Pasang Spanduk Prokes di Masjid

TINJAU MASJID - TIm Satgas Covid-19 Kecamatan Bukit Raya dipimpin Camat Tengku Ardi 
Dwisasti meninjau dan mengingatkan warga pentingnya protokol kesehatan di masjid.

PASANG SPANDUK - Tim Satgas Kecamatan Tenayan Raya memasang spanduk protokol kesehatan 
di masjid untuk menekan angka kasus Covid-19.

INFO
KECAMATAN

SATGAS Covid-19 Kecamatan Tenayan Raya dipimpin 
Camat Indah Vidya Astuti bersama Kepala Puskes-
mas Rejosari Mira Susmhita, Kapolsek Tenayan AKP 

Manapar Situmeang SIK dan Danramil Kapten Arh Antoni, 
Lurah Tangkerang Timur Beni Wahyudi melaksanakan 
monitoring sekaligus menyampaikan surat edaran waliko-
ta terkait larangan pelaksanaan Salat Idul Fitri.

Pengawasan protokol kesehatan (prokes) dilaksanakan 
di Masjid Paripurna Kelurahan Jamiatun Najah Jalan Bukit 
Barisan, Masjid Al Jami’ah dan Ubudiyah Jalan Singgalang. 
Berdasarkan pengawasan yang dilakukan, rumah ibadah 
sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

“Alhamdulillah penerapan prokes di masjid Al-Jami’ah 
Jalan Singgalang yang kita kunjungi saat ini, pengurus 
masjid telah melakukan prokes yang baik seperti tidak 
memakai karpet salat dan sudah ada tanda jaga jarak 
ketika salat berjamaah. Artinya sudah bagus prokes nya,” 
ujar camat.

Indah Vidya Astuti mengatakan, Kelurahan Tangkerang 
Timur berstatus zona merah penyebaran Covid-19. Upaya 
pencegahan dan penanganan terus dilakukan guna 
menekan angka kasus Covid-19.

Sementara Kepala Puskesmas Rejosari, Mira Susmhita 
SKM menyampaikan, pihaknya bersama tim satgas Covid 
kecamatan turun ke rumah ibadah seperti masjid dan 
musala serta gereja termasuk pasar.

Pihaknya bersama camat dan satgas menyampaikan 

imbauan dengan memasang spanduk untuk masyarakat 
dapat mengikuti protokol kesehatan upaya pencegahan 
dan menghindari penyebaran Covid-19 di Kota Pekan-
baru, khususnya Kecamatan Tenayan Raya.

“Hari ini kita Puskesmas Rejosari turun bersama satgas 
kecamatan mengimbau pengurus rumah ibadah mas-
jid dan musala serta gereja dapat menerapkan protokol 
kesehatan kepada semua jamaah atau pengunjung yang 
datang, yaitu memakai masker, membawa sajadah dari 
rumah, mencuci tangan sebelum dan sesudah memasuki 
masjid, tidak berdesakan ketika masuk masjid. Dan untuk 
warga yang dalam kondisi tidak sehat agar beribadah dari 
rumah. Ini kita buatkan dalam bentuk spanduk,” terang-
nya.

Ditambahkannya, Puskesmas Rejosari terus aktif 
melakukan sosialisasi dan imbauan penerapan protokol 
kesehatan kepada masyarakat di Kecamatan Tenayan 
Raya.

“Mulai dari sosialisasi, edukasi diberikan kepada ma-
syarakat yang terpapar Covid-19 agar dapat melakukan 
isolasi di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah 
seperti LPMP, Rusunawa, BPSDM, dan Bapelkes. Serta 
melakukan isolasi mandiri selama 14 hari bagi keluarga 
yang terpapar Covid-19. Kita juga melakukan penyem-
protan desinfektan ke rumah warga yang terkonfirmasi 
positif dengan melibatkan pihak TNI dan Polri,” ujarnya. 
*BERTUAH

Camat Tenayan Raya Pastikan Rumah Ibadah Jalankan Prokes
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DIPERCAYA sebagai kepala Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP) Pekanbaru menjadi satu kehor-
matan bagi Iwan Simatupang SSos MSi. Pasalnya 

menurut Iwan selama ini ia tidak pernah membayang-
kan bisa sampai berada diposisi seperti sekarang. 
Apalagi ia pernah merasakan dua kali tidak lulus 
seleksi jabatan untuk eselon II.

“Sebelum ikut seleksi jabatan untuk Kasatpol 
ini, saya pernah juga ikut seleksi jabatan untuk 
kepala BPBD serta kepala Balitbang. Namun 
mungkin karena jodoh saya bukan di sana jadi 
belum terpilih,” tutur Iwan kepada Bertuah.

Bagi Iwan jabatan yang diamanahkan 
kepadanya, tidak hanya sekadar amanah 
saja namun juga ada tanggung jawab besar 
di dalamnya. Karena alasan itu pula, Iwan 
menyatakan akan bekerja semaksimal 
mungkin sesuai tugas pokok dan fungsi 
yang dimilikinya.

Iwan juga paham posisi Kasatpol PP 
termasuk  salah satu jabatan ‘panas’ karena 
kinerjanya yang gampang terlihat oleh publik.

“Ibaratnya kita itu seperti ikan yang ada dalam aquarium, 
semua orang akan menonton apa saja yang kita lakukan. 
Semua orang juga mengawasi pergerakan kita selama di 
dalam aquarium. Sebab itu kita harus punya integritas. Apa 
yang dipikirkan harus sama dengan yang diucapkan dan 
dilakukan,” ucap Iwan yang pernah 
menjabat Kasi Operasional Satpol PP 
Pekanbaru beberapa tahun lalu.

Karena itu pula Iwan berkomitmen 
untuk saling menjaga nama baik dan 
tindakan bersama anggota yang ada di 
bawahnya. Karena selaku kepala satuan, 
jika bawahan salah, praktis ia sebagai 
kasat akan lebih salah lagi. Begitu juga 
sebaliknya bila ia salah, para anggotanya juga pasti akan 
mendapatkan cemoohan.

Iwan juga menekankan sebagai seorang pemimpin ia 
harus bisa memberikan keteladanan bagi sekitar 400 lebih 
anggotanya.

“Tidak ada salahnya juga pimpinan dikontrol oleh bawa-
han supaya bisa berkolaborasi dengan baik. Jangan nanti ada 
muncul bahasa kalau pimpinan itu cuma bisa omong doang,” 
papar Iwan yang cukup lama bertugas di BPBD Pekanbaru.

Tidak hanya kooperatif dan komunikatif dengan seluruh 

Bertekad Jadi 
Contoh Bagi 
Bawahan

Iwan Simatupang, SSos, MSi
Kepala Satpol PP Pekanbaru

anggotanya, sebagai seorang pemimpin yang paling penting 
menurut Iwan ia juga harus bisa mengontrol diri sendiri. “Saya 
harus berjuang mengalahkan ego dan kepentingan pribadi,” 
tekan Iwan sulung dari tiga bersaudara.

Berbeda dengan posisi Kepala OPD lain yang tidak ber-
hubungan langsung dengan banyak perangkat daerah,  se-
bagai kasatpol  justru sebaliknya. Satpol PP  dituntut bisa 
bersinergi dengan kepolisian, kejaksaan serta pengadilan dan 
juga TNI. Disamping juga dengan beragam kelompok serta 
organisasi masyarakat.

Untungnya berbekal dengan pengalamannya selama ber-
tahun-tahun di BPBD Pekanbaru, hal ini tidak menjadi beban 
bagi Iwan. Menurutnya sewaktu di BPBD, ia sudah terbiasa ber-
hubungan dengan perangkat daerah diluar Pemko Pekanbaru.

“Intinya adalah komunikasi  menggunakan pola pendekatan. 
Bukan maksudnya untuk cari muka atau terlihat sok akrab ya 
tapi lebih kepada tujuan agar mudah menyampai-
kan target bersama yang mesti dicapai,” tekan 
pria kelahiran 5 Juli 1976 ini.

Sebagai Kepala Satpol PP yang masih 
terhitung baru, Iwan juga mengaku tidak ada 
kekhawatiran bakal dibandingkan dengan 
pejabat sebelumnya. Karena ia punya cara dan 
strategi sendiri bekerja, begitu pula mantan 
Kasatpol terdahulu.

Namun Iwan menyatakan akan 
mengadopsi kebijakan kasatpol lama, 
bila memang baik untuk dilanjutkan. 
Untuk kebijakan yang belum  sem-
purna, ia juga siap untuk menyelar-
askan sesuai kebutuhan Satpol PP 
saat ini.

Sebagai orang lama di Satpol 
PP, satu hal mendasar yang menu-
rutnya merupakan masalah yang 
harus mampu diatasi dimasa kepe-
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PROFIL
ASN

mimpinannnya adalah pembangunan sumber 
daya manusia Satpol PP agar lebih berkualitas. 
Selain juga berusaha untuk memperjuangkan 
kesejahteraan anggota Satpol PP yang kini ma-

sih berstatus non-PNS.
“Minimal gaji yang mereka dapat saat ini bisa 

dilebihkan. Karena tugas personel Satpol PP itu berat 
dan penuh resiko,” tutup Iwan. *BERTUAH
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SMPN 15 Pekanbaru Asri dan Sejuk

Pohon Rindang Bikin 
Siswa Betah di Sekolah
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“Selain sarana dan fasilitas yang memadai dan sudah 
umum seperti perpustakaan, laboratorium, lapangan 
olahraga dan sebagainya, sekolah juga memerlukan 
lingkungan yang nyaman bagi para siswanya. Untuk itu 
dengan disediakan taman yang berada di dalam seko-
lah membuat sekolah lebih terlihat indah,” jelas Yunus.

Yunus menjelaskan, pembuatan taman mempun-
yai beberapa manfaat, di antaranya untuk memper-
indah l ingkungan sekolah dan memberi rasa se-
juk, karena dikeli l ingi oleh tanaman yang indah.

“Selanjutnya, bagi para siswa, memberi motivasi be-
lajar kepada mereka karena dengan lingkungan seko-
lah yang indah dan sejuk maka para siswa akan merasa 
betah dan bersemangat untuk belajar,” tambahnya.

Ke depan lanjut Yunus, sekolah sudah merancang taman 
literasi, yang menyediakan buku-buku bacaan. “Jadi ta-
man bukan hanya tempat duduk santai sambil mengobrol, 
tetapi dimanfaatkan membaca,” tutur Yunus. *BERTUAH

PROFIL
SEKOLAH

Suasana asri dan sejuk langsung terasa saat memasuki 
kompleks SMPN 15 Pekanbaru. Di sekeliling sekolah ban-
yak tumbuh tanaman dan pepohonan yang hijau. Mata 

pun terasa segar dan sejuk saat memasuki kawasan sekolah 
ini. Asri dan sejuk menjadi ciri khas sekolah yang  terletak di 
Jalan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru.

Suasana yang nyaman ini pun membuat para siswa 
dan guru merasa betah berlama-lama disekolah. Se-
bab suasana seperti ini sudah jarang ditemukan di 
perkotaan yang penuh sesak dengan bangunan-ban-
gunan yang menjulang tinggi serta polusi kendaraan.

Guna menjaga agar sekolah tetap asri, pihak seko-
lah pun terus melakukan pembenahan dan penamba-
han fasilitas baru. Seperti membangun taman seko-
lah. Pembuatan taman tersebut merupakan salah satu 
upaya agar sekolah terlihat lebih nyaman, hijau, dan asri.

Kepala SMPN 15 Pekanbaru Muhammad Yunus men-
gatakan, selama ini lingkungan sekolah tidak dimanfaatkan 
secara maksimal, sehingga masih banyak lahan kosong. Un-

tuk itu, pihaknya kemudian memanfaatkan lingkungan dan 
lahan kosong tersebut dengan membuat beberapa taman.

“Kita siapkan tempat duduk dekat pohon yang rindang, 
dan bunga-bunga di depan kelas. Ini juga kita lakukan, 
agar siswa-siswi betah dan nyaman berada di seko-
lah. Siswa tidak lagi keluar atau bolos,” kata Yunus.

Yunus menambahkan, taman sekolah adalah salah satu 
penunjang keindahan sekolah. Untuk itu taman sekolah 
harus ditata sedemikian rupa agar terlihat indah dan asri. 
Selain membantu menciptakan lingkungan hijau, lanjut Yunus 
dengan adanya taman ini juga dapat memperindah sekolah.

“Terbangunnya taman ini adalah hasil kerja sama den-
gan para guru yang ada di SMPN 15 Pekanbaru. Kalau 
sekolah sudah terlihat indah dan asri, otomatis seluruh 
warga sekolah akan betah berada di sekolah,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikannya, sekolah merupakan tempat 
yang digunakan oleh para siswa untuk belajar dan menun-
tut ilmu. Tak terkecuali itu penyediaan fasilitas penun-
jang kenyamanan dan keindahan seperti taman sekolah.
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BERBEDA dengan hotel lainnya, Graha Badnur memilih 
konsep sebagai hotel syariah. Pastinya sesuai dengan 
syariah, pelayanan yang dilakukan dan fasilitas yang 

tersedia dihotel juga lebih mencerminkan nilai-nilai islami. 
Begitu juga dengan aturan yang diterapkan kepada para 
tamu hotel.

Bagi tamu yang berpasangan diwajibkan untuk menun-
jukkan surat nikah ketika akan menginap di Graha Badnur.

Kebijakan ini tentu saja akan memberikan rasa aman dan 
nyaman bagi pengunjung karena tamu yang menginap 
sudah diseleksi dari awal.

Apalagi yang menginap dengan memboyong anggota 
keluarga baik isteri, anak atau juga orang tua. Kebijakan 
ini juga menjadi nilai plus, karena pihak hotel sangat 
mengedepankan kenyamanan tamunya. Pihak hotel juga 
dengan tegas memberlakukan hanya tamu terdaftar yang 
boleh menginap di kamar.

Namun yang perlu diperhatikan bahwa norma budaya 

dan kebijakan tamu dapat berbeda berdasarkan negara 
dan hotel. Selain juga Graha Bandnur juga tidak menye-
diakan minuman beralkohol.

 Graha Badnur berada di ruas Jalan Tuanku Tambusai, 
Pekanbaru. Berada di pusat kota, hotel ini sangat dekat 
dengan berbagai pusat kegiatan bisnis di Pekanbaru. 
Seperti halnya pusat-pusat perbelanjaan dan juga bandara 
Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru.

Selain juga bagi yang ingin berurusan ke kantor peme-
rintahan, Graha Badnur bisa menjadi pilihan yang tepat. 
Karena dengan jarak tempuh kurang dari 10 menit, Anda 
bisa sampai ke kantor Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekan-
baru atau juga ke kantor Pemerintah Provinsi Riau.

Graha Badnur beroperasi selama 24 jam dalam mela-
yani tamu. Begitu juga dengan pelayanan dari restoran dan 
resepsionisnya. Fasilitas  yang tersedia di Graha Badnur 
terbilang lengkap dan pastinya menambah kenyamanan 
tamu ketika menginap.

Graha Badnur Hotel Syariah di Pekanbaru

HOTEL

Seperti tersedianya restoran, parkir mandiri gratis dan 
bebas rokok. Dimasing-masing kamar juga tersedia jari-
ngan WiFi gratis, air minum kemasan, televisi LCD dengan 
TV satelit. Anda juga bisa menikmati shower dan meja 
tulis.

Graha Badnur juga menyediakan layanan antar jemput 
bandara selama 24 jam. Ini akan tersedia ketika adanya 
permintaan dari para tamu.

Hal yang lebih menarik lagi, Graha Badnur juga menye-
diakan fasilitas untuk difabel atau orang berkebutuhan 
khusus. Semisal untuk menuju kamar atau lantai atas, ada 
lift khusus yang disediakan untuk tamu yang memakai 
kursi roda.

Sementara untuk tamu yang akan check-in diberlalu-
kan mulai dari pukul 10.00-04.00. Usia tamu yang boleh 
check in minimal 18 tahun. Sementara untuk jam checkout 
adalah sebelum pukul 11.30 WIB.

Untuk tambahan tempat tidur, Graha Badnur juga 
menyediakan tempat tidur lipat dengan biaya 90.000 ribu  
per malam.

Ketika hendak menginap di Graha Badnur, Anda akan 
diminta untuk membayar biaya berikut di properti. Antara 
lain Deposit tunai: IDR 100.000 per akomodasi, per masa 
menginap.

Biaya dan deposit mungkin belum mencakup pajak 
dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. 
Pemenuhan permintaan khusus bergantung pada ke-
tersediaan sewaktu check-in dan mungkin menimbulkan 
biaya tambahan; permintaan khusus tidak dapat dijamin. 
*BERTUAH

Sediakan Fasilitas 
untuk Difabel
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TETAP berkreasi di tengah pan-
demi Covid-19 dilakoni banyak 
warga untuk bertahan dan ba-

gian dari cara meningkatkan imunitas 
tubuh. Karena dengan terus beraktivi-
tas serta berkreasi bisa menjadi orang 
yang produktif di tengah situasi saat 
ini.

Hal ini pula yang dilakoni Ali Imran bersama dua teman 
di Kelurahan Pebatuan, Kecamatan Kulim, Pekanbaru. Mer-
eka berkreasi di tengah wabah dengan membuka keraji-
nan tangan berbahan diambil dari akar-akar kayu hutan 
atau kerajinan akar kayu.

Setelah diolah dengan tangan-tangan kreatif mereka, 
akar yang sebelumnya tidak bernilai di hutan bisa bernilai 
ekonomis.

Jenis akar kayu petai itu diolah beragam mulai dari alas 
untuk meja kaca, pot bunga bertingkat dan gantungan 
bonsai serta kegunaan lainnya.

Mereka menamakan diri sebagai ‘Sahabat Akar’. Setiap 
hari mencari akar kayu di hutan-hutan yang tidak jauh 
dari rumah. Setelah bahannya didapat langsung dibawa ke 
rumah produksi sederhana di Jalan Seroja Pebatuan.

“Jadi awalnya terinspirasi banyaknya tempat gantungan 
bunga dari besi yang sekarang ini laris manis. Kami sering 
jumpa akar kayu di hutan-hutan dekat rumah makanya 
kami mencoba berkreasi,” ujar Ali Imran.

Menurut Ali Imran saat ini mereka hanya modal sendiri 
dan menggunakan peralatan seadanya. Hasil karya yang 
sudah dibuat mulai banyak yang melirik.

“Jadi selain mengisi waktu disaat wabah ini, kami juga 
tentunya mengharapkan hasil dari usaha kerajinan ini,” 
kata Ali Imran yang juga ketua RW di daerah tersebut.

Untuk peralatan yang digunakan cukup simpel, mulai 
dari linggis untuk menggali akar kayu di hutan, kemudian 
mesin senso untuk memotong selanjutnya cat dan kanvas.

Olah Akar 
Kayu Bernilai 

Ekonomi

Sahabat Akar Kreatif 
di Tengah Pandemi
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“Kadang kami bekerja sampai malam. Saya ingin 
tunjukkan juga kepada masyarakat kalau kita harus bisa 
memanfaatkan apapun yang ada di sekitar agar bernilai 
ekonomis,” imbuhnya.

Saat ini sejumlah hasil karya mereka sudah ada yang 
melihat dan ingin membeli. Dia berharap melalui usaha 
kerajinan, sahabat akar ini mendapatkan dukungan dari 
pemerintah.

“Mudah-mudahan kami bisa dibantulah dan disupport 
agar karya yang kami hasilkan nantinya tidak berhenti di 
tengah jalan,” sebut Ali Imran yang juga sudah menyiap-
kan gerai untuk pajangan hasil karyanya.

“Kalau harga tergantung model dan bentuk serta 
ukuran. Ada yang kecil tentu lebih murah, ada yang sulit 
dibuat maka sesuai juga harganya lebih sedikit tinggi,” 
ujarnya.

Ali Imran bersama teman memang sampai saat ini be-
lum memiliki gerai khusus untuk hasil karyanya. Namun 
bagi warga yang ingin melihat langsung bisa mendatangi 
tempat kerajinan di Jalan Seroja Pebatuan Tenayanraya 
Pekanbaru.

“Saya juga belum memasarkan lewat media sosial, 
hanya dari mulut ke mulut saja. Kadang ada yang mau 
lihat saya kirim fotonya lewat pesan WhatsApp,” kata Ali.

Ali Imran juga akan terus meningkatkan produksi kera-
jinan. Apalagi sudah banyak yang bertanya karena sesuai 
dengan keadaan saat ini masyarakat banyak menyukai 
bunga.

“Paling kesulitan kami ini mencari bahan baku ke 
hutan, karena untuk di Tenayanraya ini sekarang sudah 
tidak banyak lagi akar kayu. Paling nanti kami cari juga ke 
daerah lain,” jelasnya.

Keuletan Ali Imran mencari peluang bisnis di masa 
pandemi Covid-19 patut dijadikan contoh. Imran 
mendirikan kelompok Sahabat Akar demi meningkatkan 
perekonomian warga di Kelurahan Pebatuan.

Saat ini, sudah lima orang yang bergabung di kelom-
pok sahabat akar, mengolah akar kayu yang sudah mati 
menjadi kerajinan bernilai jual tinggi.

“Kita dan teman-teman Sahabat Akar mengolah akar 
menjadi kerajinan tempat bunga karena saat ini lagi 
musimnya bunga kemudian kita jual. Kami juga meneri-
ma pesanan dari pembeli,” ucap Ali imran.

Dalam sepekan, Sahabat Akar mengerjakan lima 
sampai tujuh pesanan, dengan kisaran harga yang cukup 
terjangkau mulai Rp 300 ribu hingga Rp 800 ribu, tergan-

tung jenis dan tingkat kesulitannya.
Selanjutnya, Imran berharap usaha yang digeluti-

nya kini lebih maju lagi dan dapat dikenal hingga luar 
daerah, dan meningkatkan perekonomian warga sekitar 
tempat tinggalnya.

Indah, konsumen kerajinan sahabat akar mengaku 
bangga dengan kerajinan yang dibuat warganya terse-
but, karena memiliki nilai ekonomis apalagi di tengah 
kondisi covid saat ini. “Saya ada beli dua dan memang 
hasil karyanya menarik, dan saya rasa banyak peminat-
nya juga,” ujar Indah.

Indah juga mengharapkan apa yang dilakukan Ali 
Imran bersama dua temannya tersebut menjadi inspi-
rasi bagi warga lain, untuk berkreasi terus meskipun di 
tengah pandemi Covid-19. *BERTUAH
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Sementara untuk varian makanan yang menjadi 
unggulan Koojai Coffee yakni nasi goreng Koojai, mie 
goreng Koojai dan Indomie Bangladesh.

Khusus Indomie Bangladesh ini sebelumnya sudah 
hits dikalangan anak muda Kota Medan. Bahannya 
Indomie biasa, tetapi ada bumbu-bumbu tamba-
han rahasia. Di Medan, anak-anak muda itu tak 
asing yang namanya Indomie Bangladesh.

Koojai Caffee juga menyediakan varian 
sarapan pagi. Di antaranya roti canai, varian 
lontong dan mie sagu Bengkalis.

Agar pelanggan betah dan nyaman 
selama lama nongkrong, Koojai Coffee 
menyediakan beragam fasilitas. Di anta-
ranya 72 meja besar dengan tiga konsep. 
Yakni ruang tertutup AC, ruangan out 
door tertutup atap dan garden (taman) 
di belakang, yang sekarang istilah anak 
mudanya instagrammable.

Selain juga Koojai Coffee punya areal 
parkir yang luas, bisa menampung 25 mobil. 
Disamping juga ada ruang yang luas untuk 
kegiatan yang menghadirkan banyak orang. 
Seperti  arisan atau acara ulang tahun.

Koojai Cafffe  juga memiliki  fasilitas musala 
yang bersih dan rapi. Manariknya lagi, pada hari 
Jumat, Sabtu dan malam Minggu ada live musik. 
Koojai Caffee mulai beroperasi pukul 08.00 WIB dan 
tutup last order pukul 23.00 WIB.

Beroperasi di masa pandemi Covid-19, Koojai Caffee 
juga komitmen untuk mematuhi instruksi Pemerintah 
Kota Pekanbaru dengan mengurangi kapasitas hingga 
50 persen. Dan mewajibkan setiap pengunjung 
menggunakan masker serta menyiapkan sarana 
cuci tangan. *BERTUAH

KULINER

Olahan Ikan 
Laut Segar 

dengan Bumbu 
Rumahan

Indomie Bangladesh 
Populer di Medan BANYAK tempat nongkrong 

dengan beragam pilihan 
kuliner di ruas Jalan Arifin 

Ahmad, Kota Pekanbaru. Koojai 
Caffe bisa menjadi pilihan tepat 
untuk Anda.

Setidaknya ada 35 varian 
menu makanan dan 15 varian minuman yang 
dapat menggugah selera. Sementara makanan 
ringan ada 11 sampai 12 varian.

Apalagi bagi Anda yang menyukai kopi khas 
Aceh, sangat cocok menjatuhkan pilihan kepada 
Koojai Caffee. Untuk menghadirkan rasa Arabika 
yang nikmat, Koojai Caffee menyediakan empat 
barista.

Ada lima sajian Arabika yang patut dicoba 
ketika berkunjung ke Koojai Caffee. Pertama 
Arabic Koojai yang komposisinya 100 persen bean 
Arabika Gayo ditambah susu dan ada sedikit resep 
rahasia yang berbeda dengan yang lain.

Kedua ada kopi sanger biasa yang juga meng-
gunakan biji Kopi Arabika Gayo. Ketiga ada mat-
cha yakni minuman anak kekinian. Selain juga ada 
coklat matcha.
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KULINER

Nikmatnya Sop Tunjang Pertama

KOTA Pekanbaru termasuk kota kuliner dengan beragam 
menu makanan yang khas sehingga banyak diburu para 
wisatawan. Sop Tunjang Pertama bisa menjadi rekomen-

dasi bagi Anda yang suka berburu kuliner.
Sop Tunjang Pertama menyajikan sop dengan daging yang 

lembut. Tak hanya memiliki cita rasa yang lezat, makanan ini di-
masak menggunakan kayu bakar dan bumbu lebih dari empat 
jam.

Sehingga masakan ini memiliki wangi harum yang khas. 
Selain menyajikan daging sapi, ada juga pilihan daging lain-
nya seperti daging ayam dan sumsum tulang. Untuk menikmati 
seporsi Sop Tunjang Pertama dibanderol sebesar Rp 17.000.

Kuahnya memiliki aroma rempah yang kuat dengan racikan 
bawang merah, bawang putih, kayu manis, cengkeh dan jahe.

Bumbu kuah kaldu yang kaya rempah dan tekstur dagingnya 
sangat lembut membuat sop tunjang semakin lezat. Walaupun 
di beberapa daerah memiliki sajian serupa, tapi Sop Tunjang 
Pertama wajib Anda cicip karena rasanya khas dan akan ber-
beda.

Dalam satu mangkok selain kaki sapi, ada juga sedikit poton-
gan daging dilengkapi taburan bawang goreng dan seledri. 
Lebih sedap kalau ditambah perasan jeruk nipis dan sepiring 

nasi hangat.
Sajian berkuah hangat nan gurih lebih nikmat 

disantap saat cuaca dingin, karena bisa bikin badan 
hangat sekaligus kenyang.

Sop tunjang atau tulang berupa potongan tulang 
muda dan iga sapi berkuah bening agak kuning. 
Sop sumsum yang disajikan dalam bentuk potongan 
tulang dilengkapi dengan sedotan untuk menyedot 
sumsum langsung dari tulangnya.

Tunjang sebenarnya merupakan istilah untuk 
kaki sapi. Kalau biasanya bagian itu diolah menjadi 
makanan bersantan, maka kali ini tampilannya ber-
beda yaitu menjadi kuliner segar dan pedas. Walau-
pun sekarang, isi dari sop tersebut semakin meluas 
seperti sumsum maupun iga.

Sop Tunjang Pertama sudah ada semenjak ta-
hun 1992. Sampai sekarang yang mengelola adalah 
generasi keduanya. Pelanggan setianya cukup 
banyak sehingga harus pandai memilih waktu agar 

Sajikan Daging Lembut 
dan Aroma Rempah 

mendapatkan tempat duduk.
Selain itu sambal hijau yang dimasukkan ke sop 

merupakan racikan sendiri. Jadi para pecinta pedas 
akan terpuaskan dengan sambal tersebut.

Perpaduan kesegaran kuah sop, kenikmatan tun-
jang, dan rasa pedas membuat Sop Tunjang Pertama 
populer. Tempat makan ini tidak pernah sepi pengun-
jung, terutama ketika waktu makan telah tiba.

Saking terkenalnya, tempat ini sampai mempunyai 
sekitar enam gerai yang tersebar di penjuru Pekanba-
ru. Pusatnya sendiri berada di Jalan Pinang Nomor 36. 
Dua di antaranya ada di Gang Sumo dan Gang Mulia 
di Kecamatan Payung Sekaki.

Menu lain yang juga tersedia di sini adalah sop 
daging, sop sumsum, dan sop ayam. Makanan di Sop 
tunjang ini berada dikisaran harga Rp 20 ribuan per 
porsi. Cukup terjangkau. Kalau hari biasa, gerai sop 
terkenal satu ini buka pukul 08.00-21.30 WIB. *BER-
TUAH
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PANDEMI Covid-19 menimbulkan dampak yang luar 
biasa bagi masyarakat. Tidak hanya membahayakan 
jiwa dan kesehatan namun juga memporak-poran-

dakan perekonomian. Namun ada juga usaha yang dapat 
tumbuh dimasa pandemi ini. Contohnya usaha tanaman 
hias yang dirintis Nareswari.

Bermula dari hobi untuk mencari kegiatan saat pande-
mi Covid -19 melanda negeri ini, ternyata malah men-
jadi usaha yang sangat menjanjikan. Bahkan penjualan 
banyak dilakukan secara online karena pembeli enggan 
keluar rumah.

“Bagi saya ini tentu menjadi satu berkah pandemi 
Covid-19 ini. Karena dari awal saya memang murni hanya 

untuk memenuhi hobi saja. Tapi koleksi bunga yang 
saya miliki memang banyak. Saya juga rajin 

posting di media sosial, dan inilah jalannya 
banyak yang berminat untuk membeli,” 
tutur Nareswari.

Nareswari juga mengungkap pecinta 
tanaman hias biasa kalau sudah tertarik 
dengan pandangan pertama kemungkinan 
untuk memiliki tanaman itu akan ada.

“Ini juga yang jeli saya manfaatkan 
dengan menata tanaman hias di dalam media 

tanam yang menarik,” sambung Nareswari lagi.
Saat ini di gerai tanaman hias PKU terdapat 

beragam jenis tanaman. Seperti caladium, aglo-
nema, philo, epipremnum, monstera dan lain-
nya. Di sini juga menyediakan pot teracota dan 
vitamin tanaman. Kalau untuk harga tergantung 
jenis tanamannya.

Untuk harga tanaman hias di gerai milik Nare-
swari dibandrol mulai harga 10.000 hingga Rp 1 

jutaan.
Menjawab Bertuah mana tanaman hias 
yang paling laris? Nareswari menyebut tidak 

bisa mengelompokkan satu tanaman saja. 
Pasalnya tiap orang memiliki tanaman 

hias favorit yang berbeda-beda.
“Ada yang suka caladium pasti 

nyarinya caladium. Philo juga 
begitu. Kalau ditanya paling laris 

di sini jenis philo, alokasia, epiprem-
num, karena harga relatif terjangkau 
semua kalangan,” terang Nareswari 
yang baru satu tahun belakangan ini 
menjadikan tanaman hias sebagai 
usahanya.

Buah manis dari seringnya mem-
posting koleksi tanamannya di 
media sosial, saat ini tanaman hias 
Pku sudah memiliki konsumen ti-
dak hanya diwilayah Riau saja tapi 
sampai ke provinsi tetangga. Sep-
erti Sumbar, Sumut dan Jambi.

“Agar tanaman lebih aman dan sampai dalam keadaan 
masih segar, saya memilih pengiriman menggunakan travel 
atau cargo,” sebut Nareswari.

Nareswari menambahkan 80 persen penjualan tanaman 
hiasnya hanya melalui media sosial tanpa pembeli harus 
datang ke lokasi. Karena itu banyak pembeli yang ber-
domisili dari luar daerah. Akun media sosialnya adalah IG 
@tanamanhias_pku_nareswari, WA 0852-7100-8909.

Terkait cara perawatan tanaman hias sendiri, menurut-
nya bagi orang yang suka tanaman pasti akan terasa ribet. 
Namun bagi yang penyuka tanaman hias, kebanyak banyak 
yang sudah paham.

Sebab cara merawat satu jenis tanaman hias dengan 
lainnya kadang berbeda. Semisal ada yang perlu sinar ma-
tahari penuh ada yang tidak. Ada juga perlu disiram setiap 
hari, ada jenis tanaman yang seminggu hanya dua kali.

Disamping juga ada yang perlu ditempatkan di media 
tanam yang luas, ada yang cukup pot kecil saja.

“Untuk tanaman indoor tiga kali seminggu dijemur pagi. 
Atau bisa ganti penempatannya, tiga hari di dalam dan 
tiga hari di luar ruangan,” terang Nareswari lagi.

Memiliki tanaman hias ini lanjut Nareswari kadang ada 
sedikit kekhawatiran dengan cuac. Dan ini menjadi salah 
satu kesulitan dalam membudidayakan tanaman hias.

Karena pemilik dituntut untuk bisa mencari cara guna 
bisa melindungi tanaman agar tetap bisa bertahan hidup 
dalam kondisi cuaca yang memang tidak cocok untuk 
tanaman tertentu.

Seperti hujan yang terus menerus, menurut Nareswari 
menjadi ancaman bagi kelangsungan tanaman hias. Karena 
itu diperlukan tempat yang luas guna mengamankan tana-
man bersangkutan.  

Selain itu tanaman hias juga rentan mati diserang hama 
atau mati karena salah cara perawatan juga pernah di-
alami.

“Merawat tanaman ini susah-susah gampang, tapi 
semua itu dijadikan saya pembelajaran bagaimana 
merawat tanaman dengan lebih baik lagi kedepannya,” 
ungkap Nareswari.

Sementara itu untuk proses pengembangbiakan tana-
man hiasnya, Nareswari juga mengkombinasikan metode 
konvensional dan modern. Seperti dengan pencakokkan 
dan juga menunggu anakan dari tanaman hiasnya.

Menurutnya setiap tanaman memiliki waktu tumbuh 
yang berbeda. Jika dari proses cutting biasanya satu bulan 
sampai dua bulan sudah mulai berakar dan hidup sedan-
gkan untuk yang di budidaya mulai dari bonggol bisa 3-6 
bulan. *BERTUAH
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Layani Pembeli 
Hanya Melalui 

Medsos

Usaha Tanaman 
Hias Pku 

Nareswari



BERBINCANG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT berbincang dengan 
Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono saat berjalan menuju gedung 
Pos PPKM di Kelurahan Sidomulyo Timur
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