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Dapur 
Redaksi

TIDAK terasa pada 23 Juni 2021, Kota Pekanbaru genap beru-
sia ke-237 tahun. Sebagai kota modern, Pekanbaru terus 
berinovasi, berkembang dengan semangat menjadi kota 

terdepan di Indonesia. Meski demikian, semangat Pemerintah 
kota membangun, harus goyah oleh musibah pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 mengguncang berbagai sektor kehidupan. Tidak 
hanya sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi, pendidikan, sosial 
budaya dan lainnya. Musibah ini juga menyebabkan rencana pemban-
gunan daerah diatur ulang sedemikian rupa untuk penanggulangannya.

Sudah hampir dua tahun penuh, negeri kita termasuk Kota 
Pekanbaru, bergelut dan berjuang menghadapi pandemi Co-
vid-19. Berbagai langkah, upaya dan antisipasi terus dijalankan. 
Seraya berdoa mengharap berkah Tuhan Yang Maha Kuasa, per-
cepatan penanganan musibah juga masih tetap berlangsung.

Penanganan orang terpapar, hingga pencegahan melalui pem-
berian vaksin, menjadi program prioritas. Harapannya agar musibah 
Covid-19 ini segera berlalu, kehidupan normal kembali kita rasakan.

Sudah jenuh warga harus bergelayut dengan musibah, su-
dah lama pula para siswa belajar tanpa melihat bangku seko-
lah, anggaran pemerintah yang seharusnya untuk pembangu-
nan,  juga terkuras untuk penanggulangan Covid-19.

Namun, musibah jangan menjadikan kita merasa kalah, lelah bahkan 
menyerah. Hal ini pula menjadi tema utama dalam perayaan Hari Jadi 
Kota Pekanbaru ke-237 tahun 2021. “Bangkit Menghadapi Pandemi Co-
vid-19, Bersinergi Membangun Smart City Madani Untuk Indonesia Maju”.

Semangat Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-237 harus tumbuh. Semangat 
melawan wabah dan menjadikan Pekanbaru sebagai daerah terdepan 
dalam mengatasi musibah ini. Semuanya tentu adalah ikhtiar kita, 
ikhtiar masyarakat Kota Pekanbaru. Saling mendukung, menjaga dan 
saling mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Selamat Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-237. Mari kita 
bangk i t  dengan  semangat  yang  sama !  *BERTUAH

Firmansyah Eka Putra, ST, MT
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN 
KOTA PEKANBARU

Bangkit Melawan 
Musibah
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PERSOALAN stunting masih menjadi pekerjaan rumah 
yang harus diselesaikan secara bersama. Stunting 
merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebab-

kan kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, 
sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada 
anak yakni tinggi badan anak lebih rendah 
atau pendek (kerdil) dari standar usianya.

Guna menekan kasus stunting di wilayahn-
ya Camat Kulim Marzali SSos melakukan 
pencanganan Gerakan Tim Penggerak Pember-
dayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) 
Kecamatan Kulim dalam menurunkan angka 
stunting.

Kegiatan ini diharapkan mampu menyadar-
kan semua pihak akan pentingnya asupan gizi 
bagi balita guna mendukung tumbuh kembang si buah 
hati. Sebab mereka adalah generasi penerus banggsa 
yang harus tercukupi asupan gizinya agar kedepan bisa 
menjadi generasi yang cerdas dan mampu berdaya saing.

Pada kegiatan pencanganan Gerakan Tim Penggerak PKK 
Kecamatan Kulim dalam menurunkan angka stunting juga 
turut dihadiri Ketua TP PKK Kecamatan Kulim Hemyati AMd 
Keb, Lurah Mentangor Bismihayati SH, kepala puskesmas dan 
staf, ketua PKK Kelurahan Mentangor dan ketua RW 17.
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Ibu Hamil Diberikan Makanan Tambahan
Tidak hanya itu, dalam kegiatan ini pihak Kecamatan Ku-

lim juga menghadirkan orangtua bayi, balita dan ibu hamil. 
Mereka sengaja diundang untuk hadir langsung dalam 
kegiatan ini sebagai penerima Pemberian Makanan Tamba-
han (PMT). Camat Kulim Marzali SSos mengatakan, stunting 

merupakan masalah kekurangan gizi kronis karena 
kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup 
lama, sehingga menyebabkan gangguan pertum-
buhan pada anak seperti tinggi badan yang lebih 
rendah dari standar usianya.

“Oleh karena itu, dihimbau kepada ibu-ibu 
untuk memperhatikan gizi dan pertumbuhan 
anaknya,” kata Marzali mengajak para ibu-ibu 
yang ada di wilayah kecamatan Kulim agar peduli 
terhadap tumbuh kembang anaknya sehingga 

terhindar dari stunting.
Tidak hanya sekadar acara seremonial saja, lewat keg-

iatan pencanangan gerakan TP PKK ini, pihak kecamatan 
melakukan aksi nyata dalam mendukung pemerintah 
menekan angka stunting.

Yakni dengan membagikan sejumlah paket makanan 
berupa biskuit, kacang hijau, gula dan Susu UHT kepada 
orangtua bayi, balita dan ibu hamil yang hadir dalam keg-
iatan tersebut. *BERTUAH

Camat Kulim Canangkan TP PKK Cegah Stunting

Laporkan Keluhan Melalui Aplikasi PAK Camat

CEGAH STUNTING - Camat Kulim Marzali SSos meresmikan pencanangan TP PKK 
Kecamatan Kulim dalam menekan angka stunting.

REGISTRASI LAYANAN - Pihak Kantor Kecamatan Bukit Raya menyediakan komputer untuk registrasi 
layanan serta umpan balik dari warga atas layanan yang diberikan.

INFO
KECAMATAN

MEMBERIKAN pelayanan prima kepada masyara-
kat merupakan satu komitmen dan tekad jajaran 
pegawai di lingkungan Kecamatan Bukit Raya. 

Agar pelayanan di kantor camat ini bisa berjalan sesuai 
dengan harapan masyarakat, pihak kecamatan membuka 
diri menerima masukan, saran dan keluhan dari masyara-
kat. Untuk mempermudah masyarakat dalam menyampai-
kan aspirasinya, pihak Kecamatan Bukit Raya menyiapkan 
aplikasi khusus yang diberinama PAK Camat.

Lewat aplikasi ini masyarakat dapat memberikan pe-
nilaian atas pelayanan yang diterima. Masyarakar dapat 
memberikan tanggapan langsung melalui aplikasi ini jika 
merasa kurang puas, atau sudah puas hingga sangat puas.

Adanya interaksi langsung dengan masyarakat terkait 
kepuasan atas layanan di kantor camat merupakan satu 
inovasi dalam Aplikasi Kecamatan atau PAK Camat. Kantor 
Camat Bukit Raya menerapkan aplikasi ini guna melihat 
kepuasan masyarakat atas layanan publik.

“Kita ingin melihat kepuasan masyarakat atas layanan 
di kantor camat, sehingga jadi catatan agar bisa membe-
nahi pelayanan bagi masyarakat,” kata Camat Bukit Raya, 

Tengku Ardi Dwisasti.
Masyarakat yang ingin mengakses layanan PAK Camat 

cukup mudah, hanya dengan smartphone saja. Namun 
sebelum menggunakan layanan ini, masyarakat diminta 
untuk mendaftarkan identitas dan tujuan kedatangan ke 
kantor camat lewat komputer yang tersedia di lobi Kantor 
Kecamatan Bukit Raya.

Setelah proses registrasi selesai, masyarakat dapat 
langsung mengakses layanan sesuai tujuan. Masyarakat 
bisa memberi tanggapan atas layanan dengan melakukan 
scan QR Code. “Jadi kita bisa melihat kepuasan masyara-
kat atas layanan di kantor camat,” ujar Tengku Ardi.

Dia mengatakan bahwa penilaian terhadap pelayanan 
kantor camat termasuk item dalam aplikasi PAK Camat. 
Item ini juga mempermudah dalam pengawasan atas 
layanan publik.

Sehingga semua pelayanan yang dilakukan oleh jaja-
ran pegawai di lingkungan kantor camat bisa mendapat-
kan umpan balik langsung dari masyarakat. “Kita ingin 
mengoptimalkan pelayanan dan mempermudah penga-
wasan layanan publik,” katanya. *BERTUAH

Kecamatan Bukit Raya Terbuka Terima Kritik Masyarakat 44-45
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TEMPAAN mental dan fisik yang kuat saat menjadi praja di Sekolah 
Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), berpengaruh besar 
bagi pribadi dan perjalanan karier Murdinal Guswandi SSTP MM, 

Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

Di antaranya disiplin menggunakan waktu, jeli membaca potensi 
dan terus berinovasi. Kepada Bertuah, Murdinal menuturkan, pen-
galaman organisasi sekaligus menjadi pemimpin dimulai saat ia 
terlibat langsung sebagai komando yunior di STPDN.

 Kala itu ia mendapat kepercayaan untuk menggali potensi 
yang ada pada praja yunior untuk diarahkan sesuai minat 
dan bakat yang dimiliki. Masa itu pula, Murdinal termasuk 
komando yang paling aktif dan sangat disegani oleh yunior 
maupun teman seangkatan.

“Ada kebanggan tersendiri bisa dipercaya sebagai ko-
mando yunior saat itu. Karena merupakan hasil seleksi yang 
ketat oleh Manggala Praja sebagai organisasi kemahasiswaan 
STPDN. Saya sebagai anak daerah dan juga merupakan angkatan 
kedua perwakilan dari Kabupaten Pesisir Selatan yang bisa masuk 
STPDN ternyata bisa bersaing dengan praja dari daerah lain di Indo-
nesia,” kenang Murdinal yang dilepas dengan suka cita oleh kerabat 
ketika akan masuk kampus STPDN tahun 1995.

Usai menjalani pendidikan di STPDN tahun 1999, Murdinal sempat 
mengabdi di Kebupaten Tanah Datar, Provinsi  Sumatera Barat sebagai 
ajudan wakil bupati dan Kepala Seksi Pemerintahan. Kemudian berlan-
jut menjabat Sekretaris Camat di Kecamatan Batipuh Selatan. Murdinal 
juga sempat menggawangi tim dayung Kabupaten Tanah Datar untuk 
berlaga diberbagai pertandingan dan meraih kemenangan.

Setelah itu dia memutuskan untuk mengabdi di tanah kelahirannya 
Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2008 supaya bisa menjaga  orangtua 

Demi Keluarga 
Rela Lepaskan 
Karier Cemerlang

Murdinal Guswandi SSTP MM bligh akbar guna meningkatkan ketaqwaan 
masyarakat.

Satu setengah tahun menjadi Camat 
Lengayang, Kedekatan emosional den-
gan masyarakat sudah sangat erat. Bah-
kan Murdinal juga tidak canggung untuk 
berbaur langsung di tengah masyarakat. 

Baginya apapun program kerja yang akan dibuat, tidak akan 
ada artinya tanpa keterlibatan masyarakat.

Karena sudah merasa dekat dan memiliki, warga sempat 
menolak dan mengumpulkan tandatangan penolakan ketika 
Murdinal dimutasikan ke kecamatan lain yakni Kecamatan 
Sutra.

“Saya tidak tahu siapa yang menggerakkan, ada lebih dari 
653 tandatangan dari warga yang disampaikan kepada dewan 
agar saya tidak dimutasi. Namun masa itu saya tentu turut 
kebijakan bupati selaku atasan saya,” ucap Murdinal yang akh-
irnya tetap dimutasi.

Ditempatkan di kecamatan baru, tidak perlu waktu lama 
bagi Murdinal untuk mulai bergerak. Baginya potensi wilayah 
tetap harus digali sebagai penentu kebijakan untuk rencana 
pembangunan ke depan.

Diakui Murdinal, di Kecamatan Sutra saat itu infrastruktur 
masih sangat minim. Dampaknya masyarakat kesulitan untuk 
membawa hasil pertanian seperi gambir. Ia sendiri juga pernah 
terjebak berada di kebun gambir karena tidak bisa menye-
berangi jembatan akibat banjir.

Murdinal berpikir keras bagaimana caranya jembatan bisa 
dibangun permanen dan petani gambir tidak kesulitan lagi. 
Menurut masyarakat, usulan pembangunan infrastruktur di 
wilayah tersebut telah sering disampaikan namun tidak pernah 
diakomodir.

“Dibantu masyarakat dan semua pihak, saya menyamakan 
persepsi bagaimana caranya bisa membangun kecamatan. 
Akhirnya dengan modal gotong royong tanpa dukungan APBD 
jalan dan jembatan bisa terbangun. Total ada 6,3 kilometer 
pembukaan jalan baru yang berhasil dibangun dengan dana 
swadaya masyarakat,” imbuh Murdinal yang menelurkan lima 
langkah strategis membangun Kecamatan Sutra dengan Panca 
Sutra.

Gubernur Sumatera Barat masa itu Irwan Prayitno yang 
memiliki hobi trabas trail sempat menguji jalur berbukit di 
Kecamatan Sutra. Saat itu, gubernur juga terkesima dengan 
pembangunan kecamatan yang pesat tanpa bantuan APBD.

Ini juga akhirnya yang sukses mengantarkan Murdinal seb-
agai camat terbaik bidang pembangunan se-Provinsi Sumatera 
Barat dalam lomba kompetensi camat tahun 2014
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PROFIL
ASN

“Saya mendapat hadiah umroh dari gubernur dan itu 
sudah sangat luar biasa walaupun keberangkatan sempat 
tertunda dari jadwal seharusnya,” cetus Murdinal.

Sukses di Kecamatan Sutra, Murdinal kembali dimutasi 
ke kecamatan lain yang merupakan kampung halaman 
bupati, Linggo Sari Baganti. Selaku kepala daerah, bupati 
ingin tangan dingin Murdinal juga bisa mengembangkan 
kecamatannya.

Setelah banyak persoalan yang dapat diselesaikan, selan-
jutnya Murdinal dipercaya menjabat Sekretaris DPMPTSP 
Kabupaten Pesisir Selatan. Tak lama bertugas di tempat 
baru, karena alasan keluarga, Murdinal memilih untuk pin-
dah bertugas di Pekanbaru.

 Keputusan pindahnya ini sendiri sempat ditolak oleh 
bupati. Namun Murdinal harus memilih antara keluarga dan 
karier. Sebab sang istri dr Berlian Ade Putri yang berdomisili 
di Pekanbaru juga tidak bisa meninggalkan tugasnya 
karena dalam proses pengangkatan sebagai PNS di Dinas 
Kesehatan Kabupaten Kampar.

Sebagai dokter muda dr Berlian Ade Putri ditempatkan 
di Puskesmas Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, 
Kabupaten Kampar. Sementara untuk pulang pergi dari 
Pekanbaru ke Pesisir Selatan juga sangat jauh.

Apalagi selama masa itu, istrinya yang wara-wiri  Pekan-
baru-Gunung Sari sempat mengalami empat kali ke-
celakaan lalu lintas.

“Akhirnya saya bulatkan tekad memilih keluarga, meng-
abdi di kampung halaman atau juga di sini, sama saja. Yang 
penting bisa membangun negara,” kata Murdinal yang 
mengakhiri perjalanan karirnya yang sedang terbuka.

Baginya karier tidak lagi menjadi prioritas, karena 
keluarga adalah yang utama. Ditempatkan dimana saja, 
bagi Murdinal tidak ada masalah. Termasuk ketika ia harus 
memulai perjalanan karier kembali dari awal saat ber-
gabung di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

“Dimana pun ditempatkan saya akan bekerja semaksi-
mal mungkin dan ikhlas, biarlah orang lain yang menilai 
bagaimana kerja saya. Biarkan alam yang bergerak, ketika 
Allah berkehendak mengangkat derajat seseorang. Saya 
akan berusaha memberi arti akan kehadiran saya supaya 
suatu saat nanti akan dikenang dengan rasa cinta dan 
hormat,” sebut Murdinal yang menggagas berbagai inovasi 
pelayanan di Disdukcapil Pekanbaru. *BERTUAH

yang dalam kondisi sakit.
Mendapat kepercayaan menjadi camat tentu merupakan wujud 

dari mimpi besar jebolan STPDN. Begitu juga halnya Murdinal yang 
sempat menjabat camat di beberapa wilayah Kabupaten Pesisir 
Selatan.

“Hal pertama yang saya lakukan ketika ditunjuk sebagai camat 
adalah memetakan potensi kecamatan. Apa saja yang bisa dilaku-
kan untuk mengembangkan kecamatan ini. Saya juga merangkul 
pihak-pihak yang bisa membantu pembangunan kecamatan,” tutur 
Murdinal yang menyukai hobi yang bersentuhan langsung dengan 
alam.

Di Kecamatan Lengayang yang merupakan wilayah tugas perta-
manya ketika diangkat sebagai camat tahun 2011, Murdinal sukses 
menghidupkan kegiatan “Alek Lengayang” sebagai iven tahunan 
budaya lokal yang bertujuan untuk mengikat emosional masyarakat 
dengan pemerintah.

Tidak hanya itu, Murdinal juga berhasil menghidupkan acara ta-
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PARIWISATA
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Di lokasi tersebut, banyak tersedia aneka spot foto cantik 
dan menarik bagi para pengunjung. Selain itu, juga banyak wa-
hana permainan yang bisa memacu adrenalin pengunjungnya.

Ada banyak wahana yang dipersiapkan, sebagai daya tarik 
bagi para pengunjung yang ingin menikmati keindahan se-
jumlah lokasi ikonik di Asia. Jadi ini yang membuat kita ber-
beda dengan lokasi objek wisata lainnya di Pekanbaru.

Di sini, para pengunjung bisa menikmati sejumlah lo-
kasi ikonik di Asia seperti Tembok China, Litle Kyoto, Jeju Is-
land, Floating Market, Rainbow Split atau perosotan pelan-
gi, paintball area, sirkuit motor mini traile dan bersepeda.

Tidak hanya tempat berfoto, Asia Heritage juga me-
miliki makanan khas negaranya seperti Jepang, Korea, Chi-
na, dan Indonesia. Dan masih banyak lagi wisata lainnya.

Untuk masalah fasilitas di tempat wisata budaya ini, tak perlu diragu-
kan lagi. Tentu kenyamanan pengunjung sudah menjadi prioritas. Fasilitas 
yang dimiliki di antaranya area parkir, toilet, spot foto, prokes, resto. Ke-
mudian banyak tersedia tempat duduk, mushola dan masih banyak lagi 
fasilitas yang disediakan oleh pihak pengelola Asia Heritage Pekanbaru.

Lokasi wisata Asia Heritage Pekanbaru bisa Anda temukan di daerah 
Jalan Yos Sudarso Km 12, Muara Fajar, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru.

Untuk Anda yang dari luar kota atau masih asing dengan 
jalan di Pekanbaru Riau, khususnya daerah Rumbai. Saran 
kami Anda menggunakan navigasi dari Google Maps saja. 
Hal ini akan mempermudah Anda cepat sampai lokasi wisata.

Sedangkan untuk akses menuju ke titik lokasi wisata Asia 
Heritage Pekanbaru cukup bersahabat. Anda bisa menjumpai 
tempat ini dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun 
roda empat. Wisata Asia Heritage jarak dari pusat Kota Pekan-
baru, kurang lebih sekitar 14 km dengan waktu tempuh 30 menit.

Asia Heritage buka mulai dari pukul 08:00 hingga 18:00 
WIB untuk tiket masuk Rp 30.000 hingga Rp 50.000. Info se-
lengkapnya bisa cek akun resmi @asiaheritage.id. *BERTUAH

BAGI warga Pekanbaru yang ingin menikmati suasana liburan ber-
sama keluarga kini tak perlu lagi jauh-jauh keluar kota. Sebab saat 
ini sudah banyak objek wisata yang ada di Pekanbaru yang tentu-

nya tidak kalah menarik dibanding tempat wisata yang ada di luar kota.
Salah satunya yang sekarang lagi booming adalah Asia Heri-

tage. Siapa yang tidak kenal dengan objek wisaya yang satu ini. 
Objek wisata yang berada Jalan Yos Sudarso Km 12, Muara Fajar, 
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru ini memang sedang naik daun.

Setiap akhir pekan selalu ramai dikunjungi oleh para 
wisatawan. Tida hanya dari Pekanbaru namun dari sejum-
lah daerah di Riau juga banyak yang berlibur ke lokasi ini.

Asia Heritage adalah wisata objek yang bertemakan bu-
daya Asia Timur. Ada empat konsep negara yang ada di 
Asia Timur yaitu Chinatown, Little Kyoto Jepang, Ko-
rea, Little Jeju Korea, dan floating market Indonesia.

“Luas yang dimiliki Asia Heritage sekitar 16 hektare den-
gan moto fun, food and selfie,” kata HRD Asia Heritage, Lisma.

Asia Heritage menyedia kostum untuk miniatur negara seperti China 
(Cheongsam), Jepang (Kimono), Korea (Hanbok). Untuk berkeliling Asia 
Heritage bisa menggunakan kereta dan kapal yang disediakan pengeloa.

Asia Heritage, wisata baru yang viral di Pekanba-
ru dibangun pada lahan seluas 16 hektare siap memberi-
kan pengalaman tak terlupakan bagi setiap pengunjungnya.

Asia Heritage Miniatur Empat Negara

Sediakan Spot Foto Menarik
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KULINEREs Cendol Pak Jenggot BOLEH disebut Es Cendol Pak Jenggot di Jalan Muhammad 
Yamin termasuk kuliner legendaris di Kota Pekanbaru. 
Karena sudah familiar bagi warga dan minuman yang me-

nyegarkan ini sudah ada sejak tahun 1984 lalu.
Pada awalnya, Es Cendol Pak Jenggot dijual dengan cara 

berkeliling. Baru pada tahun 1993, Pak Jenggot menempati 
lokasi sekarang, di Jalan M Yamin (samping Bank Permata) 
Pekanbaru.

Meski terbilang legendaris dan banyak penggemar, Es Cen-
dol Pak Jenggot masih dijual secara sederhana, yakni dengan 
sebuah gerobak pinggir jalan. Selebihnya, ada deretan meja 
dan kursi dari kayu yang diletakkan di lorong sebuah ruko.

Hanya berlokasi di emperan ruko, namun Es Cendol Pak 
Jenggot laris manis setiap hari. Sedikitnya 300 porsi es cendol 
ludes setiap hari. Apalagi ketika kondisi cuaca cenderung pa-
nas, tentu lebih segar ketika menyeruput es cendol.

Apa yang membedakan Es Cendol Pak Jenggot dengan es 
cendol lainnya? Es Cendol Pak Jenggot disajikan dengan rasa 
yang pas di lidah. Paduan cendol beras, cendol sagu, tape sing-
kong, ketan dan gula merah serta sedikit kacang merah benar-
bebar pas.

Selain juga yang menggugah selera, adanya campuran dan 
buah durian. Begitu Es Cendol Pak Jenggot disajikan, aroma 
durian menyeruak dan pastinya membuat Anda tidak sabar 
untuk menikmatinya.

Bagi yang ingin menikmati langsung Es Cendol Pak Jenggot 
tersedia tempat makan yang berada dalam gang diantara satu 
ruko dengan ruko lainnya di tempat mangkal Es Cendol Pak 
Jenggot tersebut.

Karena tempat yang terbatas, tentunya pengunjung juga 
harus sabar menunggu antrian untuk bisa menikmati minuman 
legendaris ini.

Tidak hanya itu, bagi yang membawa kendaraan juga harus 
lebih jeli mencari tempat parkir di sekitar Es Cendol Pak Jeng-
got. Berada tepat di tengah kota, kawasan perkantoran dan 
bisnis tentunya tempat parkirannya tidak pernah sepi.

Tapi bagi yang tidak ingin lelah menunggu antrian dan tidak 
mau kepanasan, Es Cendol Pak Jenggot juga bisa dipesan me-
lalui aplikasi Grab Food atau Goshop. Es Cendol Pak Jenggot 
buka mulai pukul 10.00 WIB hingga 18.00 WIB. Untuk harga per 
cup saat ini dibandrol Rp 17 ribu. *BERTUAH

Minuman Segar 
saat Cuaca Terik56-57

48-49
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Smart City Madani di Bawah 
Kepemimpinan Dr Firdaus MT-
Ayat Cahyadi SSi

Menjelang 10 
Tahun Membangun 
Kota Masa Depan

DALAM kurun waktu sepuluh tahun ke belakang, 
Kota Pekanbaru menjadi magnet dunia usaha 
dan investasi, menjadikan kota ini paling 

diincar dari berbagai sektor usaha untuk 
menanamkan modalnya di Indonesia.

Sepuluh tahun bukanlah waktu 
yang panjang bagi pasangan 
Walikota dan Wakil Wa-
likota Dr H Firdaus ST 
MT–Ayat Cahyadi SSi 
menuntaskan pekerjaan menata Kota Pekanba-
ru. Dengan berbekal gagasan dan ide yang telah 
mengkristal menjadi sebuah visi, setapak demi 
setapak pekerjaan itu mulai berdiri.

BINGKISAN - Wa-
likota Pekanbaru Dr 
Firdaus MT memberi-
kan bingkisan kepada 
perwakilan veteran 
bersempena HUT ke-
237 Kota Pekanbaru.
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LAPORAN
UTAMA & 
KHUSUS

Bagaimana 
generasi kita 
mampu membawa 
negeri ini ke kelas 
dunia, berpeluang 
menjadi rangking 
empat dari tujuh 
negeri maju pada 
tahun 2040

DR FIRDAUS MT
Walikota Pekanbaru

“
LAGU KEBANGSAAN - Walikota Pekanbaru Dr Firdaus dan tamu undangan menyanyikan lagu 
kebangsaan Indonesia Raya sebelum peringatan HUT ke-237 Kota Pekanbaru.

SAMBUTAN - Walikota Pekanbaru 
Dr Firdaus MT memberikan sambutan 
dalam memperingati Hari Jadi ke-237 
Kota Pekanbaru di Kompleks Perkan-
toran Tenayan Raya.

Kota Pekanbaru sebesar 4,5% per tahun dengan komposi-
si penduduk yang heterogen, multietnik dan multiagama. 
Jumlah penduduk tercatat sebanyak 1,136,557 jiwa pada 
malam hari dan 1,4 juta jiwa pada siang hari.

Tahap awal untuk mencapai masyarakat madani dilaku-
kan dengan perubahan cara berfikir dan berperilaku me-
lalui revolusi mental, membangun masyarakat berakhlak 
mulia, berkarakter dan berkualitas.

Masyarakat yang berkualitas adalah masyarakat de-
ngan indikator sehat jasmani dan rohani, cerdas, berpen-
didikan, menguasai keterampilan dan teknologi, berdaya 
saing serta cinta kepada budaya dan bangsa.

Melalui program pemberdayaan masyarakat, DR 
Firdaus dan Ayat Cahyadi telah berhasil mengimplemen-
tasikan berbagai program pembangunan berbasis wilayah 
dengan mengikutsertakan masyarakat tempatan.

Program ini merupakan inovasi Pemerintah Kota Pe-
kanbaru dalam pemberdayaan masyarakat yang dilak-
sanakan melalui program Pemberdayaan Masyarakat 
Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) dan Pemberdayaan 
Masyarakat Berbasis rumah ibadah melalui program Mas-
jid Paripurna.

“Insya Allah terbangun ekonomi yang dapat tumbuh 
tujuh persen sebagaimana diharapkan pada tahun ini. 
Tentunya, kita harus bersama-sama bersinergi antara 
masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam meng-
gerakkan perekonomian,” ujar Walikota Dr Firdaus MT.

Menurutnya, peluang Pekanbaru menjadi kota 
provinsi di Pulau Sumatera akan dapat dicapai bila 
kerja sama antara umaroh dan ulama. Kemudian selalu 
bersinergi untuk berjuang bersama untuk merebut 
peluang dan tantangan yang ada.

“Bagaimana generasi kita mampu membawa ne-
geri ini ke kelas dunia, yang dapat berpeluang menjadi 
rangking empat dari tujuh negeri maju pada tahun 
2040. SDM unggul Indonesia maju. Semoga apa yang 
kita rencakan ini dapat merebut peluang,” ungkapnya. 
*TIM BERTUAH

Pasangan Firdaus-Ayat pertama kali dilantik menjadi 
walikota dan wakil walikota Pekanbaru tanggal 26 Januari 
tahun 2012 lalu, atas nama Menteri Dalam Negeri oleh Gu-
bernur Riau HM Rusli Zainal.

Keduanya kemudian memulai pekerjaan berat menata 
Kota Pekanbaru sebagai pusat utama Pulau Sumatra yang 
sekaligus adalah ibukota Provinsi Riau. Mengusung visi dan 

misi “Terwujudnya Pekanbaru sebagai 
Kota Metropolitan yang Madani” 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
Nomor 19 Tahun 2012.

Tahun-tahun pertama yang di-
lakukan adalah dengan melakukan 
sensing atau membuat potret kota 
Pekanbaru secara menyeluruh dalam 
semua aspek, sosial masyarakat, 
eonomi, lingkungan, agama dan bu-

daya serta pemerintahan.
Untuk mewujudkan visi dan tujuan pembangunan terse-

but, walikota dan wakil walikota Pekanbaru melakukan lima 
strategi yang disebut dengan PANCA CITA. Yani penataan 
dan pemanfaatan ruang yang efektif, efisien dan merata. 
Penyediaan infrastruktur dasar Jalita, yaitu jalan, air bersih 
atau sanitasi, listrik dan telekomunikasi.

Kemudian pembangunan kota modern, melalui konsep 
smart city atau kota pintar, liveable city atau kota layak 
hidup, dan green city atau kota ramah lingkungan dan 
berkelanjutan serta Pembangunan kawasan perkotaan Pe-
kansikawan.

Pemerintah Kota Pekanbaru menerapkan enam pilar     
sebagai indikator untuk mewujudkan konsep Smart City. 
Yakni smart government, smart people, smart environtment, 
smart economy, smart mobility, dan smart living.

Pertumbuhan penduduk yang terus melaju pesat, men-
jadi modal utama bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk 
memoles ide menutupi kekurangan sumber daya alam yang 
dimiliki.

Berdasarkan catatan statistik, pertumbuhan penduduk 
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Kota Investasi Terbaik di Indonesia
SELAMA lima tahun memimpin Kota Pekanbaru, banyak 

keberhasilan yang telah dicapai dan dirasakan oleh 
masyarakat Pekanbaru.

Mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan 
dengan masyarakat yang sejahtera terukur dengan Index 
Pembangunan Manusia atau IPM yang tertinggi di Provinsi 
Riau, serta menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota tujuan 
investasi terbaik di Indonesia.

Sepanjang tahun 2020 saja, ditengah gempuran pandemi 
Covid-19, Pemerintah Kota Pekanbaru mencatatkan realisasi 
investasi naik tiga kali lipat dari periode yang sama tahun 
sebelumnya, yakni mencapai Rp 3,59 triliun. Padahal tahun 
2019 sudah membukukan sebsar Rp 1,26 triliun.

Kenaikan investasi di tengah pandemi terjadi karena Pe-
kanbaru dinilai kota yang aman dan menjanjikan bagi inves-
tor. Selain itu, Pemerintah kota juga memberikan berbagai 
kemudahan dalam perizinan.

Jika dirinci, realisasi investasi terbanyak berasal dari 
penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan nilai Rp2,4 
triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp1,1 
triliun. Adapun negara asal investor PMA adalah Singa-

pura, Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok, Inggris, dan 
Amerika Serikat.

Pesatnya pembangunan dan investasi dari segala sek-
tor adalah bukti nyata bahwa pemikiran dan kebijakan 
kepemimpinan Firdaus-Ayat mampu dan berhasil mem-
berikan peluang dan harapan, rasa aman, nyaman dan 
mudah bagi seluruh pelaku usaha untuk beraktifitas di 
Kota Pekanbaru.

Untuk meningkatkan iklim investasi baik nasional mau-
pun internasional, Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan 
inovasi dalam hal pelayanan publik, yaitu membangun 
Mal Pelayanan Publik (MPP). Dengan menggabungkan 
berbagai jenis pelayanan yang terintegrasi, pada tahun 
2020 terdapat 103 layanan instansi atau lembaga dan 88 
layanan baik perizinan maupun non-perizinan.

Penyederhanaan prosedur untuk memudahkan ma-
syarakat dalam mendapat berbagai jenis pelayanan yang 
lengkap dan terbaik, menjadikan MPP Pekanbaru sebagai 
role model MPP Nasional dan selama 3 tahun berturut-
turut mendapat predikat MPP dengan pelayanan prima.

MPP Pekanbaru diresmikan pada tanggal 06 Maret 

POTONG TUMPENG - Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT memotong tumpeng dalam 
perayaan sederhana HUT ke-237 Kota Pekanbaru.

AMBIL TUMPENG - Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi SSi 
mengambil tumpeng Hari Jadi ke-237 Kota Pekanbaru.

2019 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Syafrudin MSi. Pada tanggal 11 Maret 
2020, pelayanan di MPP Kota Pekanbaru semakin diper-
luas dengan hadirnya Dinas Kependudukan dan Pen-
catatan Sipil.

Pada awal tugas berat mengawali pembangunan Kota 
Pekanbaru, pasangan Firdaus-Ayat mampu mengubah 
pertumbuhan usaha. Jumlah nilai investasi yang masuk 
ke Kota Pekanbaru meningkat pesat setiap tahun hingga 
mencapai 5,191 Triliun (PMA+PMDN) sesudah MPP dan 
4,561 Triliun (PMA+PMDN) disaat Pandemi Covid-19  di 
tahun 2020.

Atas usahanya, pasangan Firdaus-Ayat meraih 71 
pretasi dan penghargaan. Di antaranya Penghargaan In-
novative Government Award, Anugerah Meritokrasi dan 
Penghargaan Pelayanan Prima.

Demikian pula dengan walikota dan wakil walikota 
Pekanbaru yang juga meraih prestasi dan penghargaan 
yang membanggakan. Di antaranya Penghargaan Satya 
Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha dan Penghargaan 
Pembina Pelayanan Terbaik Tingkat Nasional kepada 
Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT.

Dan Penghargaan Satya Lencana Pembangunan 
berupa Pin Emas Hari Koperasi Nasional dan Penghar-
gaan PAUD terhadap pengembangan pendidikan anak 
usia dini kepada Wakil Walikota H Ayat Cahyadi SSi.

Pesatnya pembangunan dan investasi segala sektor 
yang dipersembahkan untuk Kota Pekanbaru adalah bukti 
nyata bahwa pemikiran dan kebijakan kepemimpinan 
Firdaus-Ayat mampu dan berhasil  memberikan peluang 
dan harapan untuk mensejahterakan masyarakat Kota 
Pekanbaru yang Madani. *TIM BERTUAH
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Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) Pekanbaru 
Tertinggi di Riau

PENGHARGAAN - Walikota 
Pekanbaru Dr Firdaus MT 
menyerahkan penghargaan 
kepada kecamatan yang 
beprestasi.

“ Terima Kasih 
Masyarakat 
Pekanbaru “

rumah layak huni yang diberikan kepada masyarakat kurang 
mampu. Berdiri pula pusat perbelanjaan yang megah dan 
modern.

Jumlah hotel yang semula berjumlah 36 unit pada tahun 
2012 kini bertambah menjadi 146 unit di tahun 2020 serta 
pembangunan Kawasan Industri Tenayan (KIT) yang nanti-
nya akan menjadi pusat kegiatan Industri strategis di Kota 
Pekanbaru dengan kemampuan menyerap sebanyak 5.000 
tenaga kerja.

Sektor kesehatan juga telah dibuktikan dengan berdirinya 
Rumah Sakit Madani yang merupakan milik Pemerintah Kota 
Pekanbaru dimana belum pernah ada sebelumnya. Selain itu 
berdiri pula berbagai rumah sakit milik swasta. Serta pening-
katan jumlah klinik dan puskesmas yang sebagian di anta-
ranya naik status menjadi Puskesmas Rawat Inap.

Dalam sektor pendidikan, visi dan misi pasangan Firdaus-
Ayat juga memberikan perhatian utama pembangunan SMP 
Madani milik Pemerintah Kota Pekanbaru serta bertambahn-
ya jumlah fasilitas pendidikan baik milik pemerintah maupun 
swasta.

Hal tak kalah penting adalah terwujudnya pembinaan 99 
masjid sebagai Masjid Paripurna dari berbagai tingkatan, ad-
anya insentif untuk para guru MDTA, adanya insentif untuk 
para imam masjid, serta adanya insentif untuk para ketua 
RW maupun ketua RT.

Dalam peringatan Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-237, 23 
Juni 2021, Walikota Pekanbaru Firdaus mengaku tidak mu-
dah menata kota dengan berbagai aspek persoalan. Namun 
langkah yang telah terlaksana, menjadi semangat untuk 
mencapai keberhasilan.

Keberhasilan pembangunan daerah selama ini tidak 
terlepas dari dukungan dan kerja sama antara pemerintah, 
masyarakat, dunia usaha, serta para cendekiawan. “Kami 
ucapkan terima kasih kepada masyarakat Pekanbaru. Mem-
bangun daerah, pemerintah tidak bisa sendiri. Ini peranan 
bersama sama masyarakat dan pemerintah,” ujar Firdaus.

Dengan luas wilayah yang mencapai 632,26 km2, terdiri 
dari 15 Kecamatan dan 83 Kelurahan. Pekanbaru sangat 
berpotensi untuk dikembangkan. Apalagi letaknya yang 
strategis berada di tengah-tengah Provinsi Riau dan Pulau 
Sumatera serta berdekatan dengan negara tetangga Malay-

sia dan Singapura.
Hal ini menjadikan Kota Pekanbaru sebagai simpul lalu lin-

tas dan jalur perdagangan baik domestik maupun macanega-
ra melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Ia menyebut pemerintah hanya sebagai pendorong dalam 
sebuah pembangunan daerah. Maka dikatakan Walikota 
Firdaus, pelaku pembangunan adalah masyarakat itu sendiri. 
Terutama masyarakat dunia usaha.

Hari Jadi ke-237 Pekanbaru ini akan menjadi kali terakhir 
dipimpin Dr Firdaus-Ayat. Karena, keduanya segera mema-
suki tahun terakhir dalam 10 tahun kepemimpinan di ibukota 
Provinsi Riau. Dr Firdaus mengaku bersyukur dalam kondisi 
Covid-19 ini melahirkan nilai positif dan negatifnya.

Untuk nilai positifnya, ujar walikota, masyarakat menjadi 
kreatif. Mau tidak mau masyarakat dipaksa berinteraksi dan 
menggunakan teknologi (IT) dalam kehidupan sehari-hari 
saat pandemi. Hal ini untuk menghindari tatap muka dalam 
pencegahan penyebaran virus.

“Dan Covid-19 kita tekadkan agar tidak menjadi pengha-
lang dalam meraih cita-cita tersebut. Maka, semangat dan 
tekad agar menjadi dorongan masyarakat Pekanbaru agar 
giat lagi dalam membangun negeri mencapai kemajuan dan 
kesejahteraan,” tegasnya.

Semangat dan tekad ini, sambungnya, penting agar ber-
sama mampu keluar dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi. 
Kekuatan ekonomi kerakyatan harus digiatkan dengan mem-
bangun kekuatan ekonomi rumah tangga. Ekonomi kerak-
yatan terbangun jika pemerintah daerah dan pemerintah 
pusat bersinergi.

Transformasi yang dilakukan melalui revolusi mental dalam 
pembangunan Sumber Daya Manusia hingga saat ini telah 
memperlihatkan hasil. Terlihat pada cara berpikir masyarakat 
Kota Pekanbaru yang semakin modern, maju dan berperada-
ban ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) Kota Pekanbaru.

IPM Kota Pekanbaru dalam 9 tahun terakhir selalu me-
ningkat di tiap tahunnya dan selalu tertinggi di Provinsi Riau. 
Tahun 2020 IPM Kota Pekanbaru sebesar 81,32. Sebagai 
perbandingan IPM Provinsi Riau sebesar 72,71, IPM DKI Ja-
karta 80,77, IPM Nasional 71,94, IPM Malaysia 80,04 dan IPM 
Singapura sebesar 93,50”. *TIM BERTUAH

SELAMA satu dekade kepemimpinan Walikota Dr H 
Firdaus ST MT bersama Wakil Walikota H Ayat Cahyadi 
SSi, perkembangan Kota Pekanbaru semakin 

bertambah pesat. Pada mulanya kota yang ber-
tatus sebagai kota besar ini kini telah menjelma 
menjadi kota metropolitan yang smart.

Kota Pekanbaru menempati urutan pertama 
untuk peredaran uang terbesar di luar Pulau Jawa, 
dan telah mengantarkan Pekanbaru sebagai kota 
tujuan investasi terbaik di Indonesia.

Selama dua periode memimpin, Dr Firdaus-

Ayat telah terbangun berbagai infrastruktur yang turut di-
perjuangkan bersama Pemprov Riau dan Pemerintah Pusat.

Di antaranya 1.506 kilometer jalan aspal, Jalan 
Tol Pekanbaru–Dumai, Jalan Lingkar Outer Ring 
Road, Fly Over, Jembatan Siak 4, Pembangkit 
Listrik Tenaga Uap (PLTU) maupun Pembangkit 
Listrik Tenaga Gas (PLTG) serta Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) yang sangat dirasakan manfaatnya 
oleh masyarakat Kota Pekanbaru.

Dalam sektor lain, properti seperti peruma-
han yang terjangkau oleh masyarakat serta 

FOTO BERSAMA - Walikota dan wakil walikota 
serta unsur Forkopimda foto bersama dengan 
menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Membangun 
daerah, pemerintah 
tidak bisa sendiri. Ini 
peranan kita bersa-
ma, masyarakat dan 
pemerintah

DR FIRDAUS MT
Walikota 
Pekanbaru

LAPORAN
UTAMA & 
KHUSUS

“



13  Bertuah Edisi Juni 202112  Bertuah Edisi Juni 2021

SANTUNAN - Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT memberikan santunan kepada anak 
yatim dari panti asuhan sebagai bentuk syukur Hari Jadi ke-237 Kota Pekanbaru.

BPJS THL - Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan perlindungan kepada Tenaga Harian 
Lepas (THL) berupa jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

masih kata Hamdani, di usia Kota Pekanbaru ke-237 ini, 
juga masih punya PR (pekerjaan rumah) yang belum 
tuntas.

Sementara itu, bersempena Hari Jadi ke-237 Kota 
Pekanbaru, DPRD menggelar rapat paripurna istimewa 
dalam, 23 Juni 2021. Meski digelar sederhana secara 
tatap muka dan virtual, paripurna berjalan sesuai ren-
cana penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Rapat digelar secara tatap muka, sekitar pukul 11.15 
WIB, dipimpin Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani SIP, 

KETUA DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani SIP juga 
mengakui banyak perubahan terjadi selama 10 tahun 
kepemimpinan Firdaus-Ayat Cahyadi Pekanbaru me-

ngalami perkembangan signifikan terutama dalam pem-
bangunan infrastruktur.

“Kita memberikan apresiasi Kota Pekanbaru dalam sepu-
luh tahun terakhir atau selama kepemimpinan Firdaus-Ayat 
kita lihat mengalami perubahan yang signifikan,” kata 
Hamdani.

Diakui politisi PKS ini, dalam dua periode Walikota Pe-
kanbaru Firdaus MT dan Ayat Cahyadi memimpin, pem-

Bantuan bagi Anak Yatim dan Panti Asuhan
bangunan infrastruktur menjadi keunggulannya. Bahkan 
pencapaian paling tinggi adalah pembangunan Perkan-
toran Tenayan Raya, serta pembangunan Kawasan Industri 
Tenayan (KIT).

“Buktinya sekarang kan Kantor Walikota di Jalan 
Sudirman pindah Perkantoran Tenayan. Memang kita akui 
pembangunannya megah,” sebut Hamdani seraya men-
gakui, banyak juga pembangunan infrastruktur seperti 
pembangunan semenisasi jalan, pembangunan drainase, 
sekolah, masjid dan lainnya.

Di samping keberhasilan membangun infrastruktur, 

di dampingi Wakil Ketua Ginda Burnama ST, T Azwendi 
Fajri SE dan Ir Nofrizal MM. Sementara dari Pemerintah 
Kota Pekanbaru diwakili Asisten I Drs Azwan MSi.

Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT dalam sambutan-
nya melalui virtual menyampaikan, bahwa momen hari 
jadi Kota Pekanbaru tahun ini memang digelar secara 
sederhana. Namun tidak menghilangkan rasa khidmat.

Gubernur Riau Drs Syamsuar juga secara virtual 
menyampaikan, bahwa di masa pandemi ini, membuat 
masyarakat harus saling bersatu. *TIM BERTUAH



WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menga-
presiasi kegiatan vaksinasi massal yang ditaja oleh 
Forum Pembauran Kebangsaan. Menurutnya perlu 

kolaborasi dan sinergi dalam menyukseskan gerakan vaksi-
nasi Nasional untuk membentuk kekebalan kelompok atau 
herd immunity.

Vaksinasi massal kali ini digelar di Mal SKA Pekanbaru. 
Selain walikota turut hadir di acara itu Wakil Gubernur Riau 
Edy Natar Nasution. Kedua pemimpin negeri itu datang 
untuk memantau langsung proses pelaksanaan vaksinasi 
massal sekaligus memberi dukungan.

“Hari ini, acara vaksinasi massal disponsori oleh Forum 
Pembauran Kebangsaan. Dengan kolaborasi dan bersinergi 
serta bekerjasama kita akan bisa mensukseskan gerakan 
vaksinasi nasional untuk membentuk kekebalan kelompok,” 
ujar walikota dalam sambutannya.

Walikota menyebutkan, pada hari yang sama tercatat 
ada beberapa tempat vaksinasi massal di Kota Pekanbaru. 
“Kita harapkan, kita bisa dapat mencapai target untuk vak-
sinasi seluruh masyarakat Pekanbaru dan juga Provinsi Riau 
hingga Desember mendatang,” harapnya.

Dipaparkan wako, tercatat sebanyak 730 ribu warga di 
Kota Pekanbaru yang masuk daftar vaksinasi dan ditarget-
kan seluruhnya selesai disuntik vaksin pada Desember 2021. 
Untuk mengejar target itu, mesti ada 100 ribu ribu warga 
yang divaksin dalam satu bulan.

“Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak 
yang telah membantu terutama jajaran Pemprov Riau de-
ngan Tim Satgas kemudian juga Pemko Pekanbaru beserta 
paguyuban,” ujarnya.

Apresiasi dan ucapan terima kasih juga diungkapkan 
Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution kepada Forum 
Pembauran Kebangsaan, serta beberapa komunitas yang 
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TINJAU VAKSINASI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
bersama Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution meninjau 
langsung proses pelaksanaan vaksinasi massal.

TERIMA PENGHARGAAN - Walikota Pekanbaru Dr 
H Firdaus ST MT menerima piagam penghargaan 
dari Forum Pembauran Kebangsaan atas dukungan 
Pemko Pekanbaru dalam kegiatan vaksinasi massal.

BERBINCANG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT ber-
bincang dengan perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Riau di 
sela kegiatan vaksinasi massal Mal SKA Pekanbaru.

DISKUSI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT berdiskusi 
dengan Forum Pembauran Kebangsaan Riau, Fachri Yasin saat 
menghadiri kegiatan vaksinasi massal di Mal SKA Pekanbaru.

Kolaborasi Mempercepat 

Vaksinasi Covid-19

Walikota dan Wagubri Pantau Vaksinasi Massal di Mal SKA

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT foto bersama Wakil Gubernur 
Riau Edy Natar Nasution dan panitia kegiatan vaksinasi massal tajaan FPK Riau.  

telah ikut mendukung vaksinasi guna memutus sebaran 
wabah Covid-19 di Kota Pekanbaru.

“Terima kasih kepada FPK dan beberapa komunitas yang 
telah ikut mendukung vaksinasi di Pekanbaru dalam upaya 
percepatan vaksinasi sesuai dengan arahan Pemerintah 
Pusat,” ucapnya.

Dikatakan wagub, dari informasi yang diterima, ditarget-
kan sebanyak 15 ribu warga disuntik vaksin pada kegiatan 
vaksinasi massal tersebut.

“Harapan kita, target tersebut bisa tercapai. Tentunya 
harapan kita juga, dengan semakin banyaknya masyarakat 
yang divaksin, kita memiliki tingkat kekebalan tubuh yang 
lebih baik dibandingkan dengan sebelum divaksin,” harap-
nya.

Di tempat yang sama, Ketua Forum Pembauran Kebang-
saan Riau Fachri Yasin mengatakan, kegiatan yang dilang-
sungkan hingga 5 Juni 2021 bertujuan menyukseskan pro-
gram Nasional terkait vaksinasi. Selama lima hari, kegiatan 
ini ditargetkan dapat memvaksinasi 15 ribu masyarakat.

“Sasaran sesuai dengan program pemerintah adalah 
lansia serta pelayanan publik. Setiap hari akan ada 3.000 
yang divaksin, dilaksanakan selama lima hari dan ditar-
getkan akan ada 15 ribu orang yang akan divaksin dalam 
kegiatan ini,” ungkapnya.

Dikatakannya, ada 20 tim tenaga kesehatan yang akan 
melaksanakan vaksinasi ini. Masing-masing tim berjumlah 4 
orang. Sementara relawan dari 52 paguyuban yang ada dan 
akan membantu proses vaksinasi diperkirakan mencapai 
100 orang.

“Untuk menghindari antrian panjang, kita sudah atur 
jadwal berdasarkan kupon. Untuk pelaksanaan dilakukan 
dalam dua sesi setiap hari, sesi pertama pukul 08 sampai 
11.30 WIB, kemudian istirahat dan sesi kedua pukul 13.00 
sampai 16.00 WIB,” jelasnya. *BERTUAH
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PROSES VAKSINASI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
melihat langsung proses penyuntikan vaksinasi Covid-19 kepada 
seorang warga di dalam bus vaksinasi keliling.

bersama dengan tim medis RSD Madani. “Keberadaan bus 
vaksinasi keliling ini membantu percepatan vaksinasi Co-
vid-19,” terangnya.

Untuk diketahui, bus vaksinasi Covid-19 milik Pemerintah 
Kota Pekanbaru sudah beroperasi hampir sepekan. Sejauh 
ini, ada 2.647 warga yang sudah divaksin atau memanfaat-
kan fasilitas mobile itu.

Koordinator Bus Vaksinasi Keliling Kota Pekanbaru Khai-
runnas mengatakan jumlah itu terhitung dari tanggal 28 Mei 
hingga 2 Juni 2021.  “Antusias masyarakat untuk datang ke 
bus vaksinasi keliling cukup bagus,” kata Khairunnas.

Dikatakannya, masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin 
hanya membawa kartu identitas diri, seperti KTP. “Vaksinasi 
ini gratis, tidak dipungut biaya. Masyarakat bisa datang ke 
layanan bus vaksin keliling. Kita beroperasi di sejumlah titik 
setiap hari,” jelasnya.

Di dalam bus, lanjut Khairunnas, ada tim medis dari Rumah 
Sakit Daerah Madani Pekanbaru yang siaga. Stok vaksin 
sendiri, menurutnya cukup untuk diberikan kepada masyara-
kat. “Kita membuka layanan di lima titik setiap hari. Layanan 
buka dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB,” jelasnya. 
*BERTUAH

BERBINCANG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT berbincang 
dengan salah satu warga yang mengakses layanan bus vaksinasi kelil-
ing Pemko Pekanbaru.

PROSEDUR LAYANAN 
- Walikota Pekan-
baru Dr H Firdaus ST 
MT mendengarkan 
penjelasan dari tim 
Vaksinasi Keliling ter-
kait prosedur layanan 
bagi masyarakat yang 
ingin mendapatkan 
vaksinasi Covid-19.

AGENDA

Bus Vaksinasi Keliling 
di The Central Plaza

Satu Bus 
Layani Hingga 

150 Orang Sehari

WALIKOTA Pekanbaru Dr H 
Firdaus ST MT mengklaim 
bahwa masyarakat Pekanbaru 

antusias mengakses bus vaksinasi kelil-
ing yang disiapkan Pemerintah Kota 
Pekanbaru. Bus-bus tersebut bahkan 
dapat melayani ratusan orang setiap 
harinya.

Pernyataan itu disampaikan walikota 
usai meninjau bus vaksinasi keliling di halaman The Central 
Plaza Pekanbaru. Menurut wako, satu unit bus vaksinasi 
keliling rata-rata bisa melayani sekitar 100 hingga 150 
orang dalam sehari. “Bahkan ada beberapa bus yang bisa 
melayani 200 orang untuk disuntik vaksin dalam sehari,” 
ujarnya.

“Masyarakat mulai antusias mengakses layanan bus 
vaksinasi keliling. Bus-bus ini melayani masyarakat hingga 
lingkup RT hingga RW. “Maka sekali lagi pusat kontrol kita 
di RT hingga RW, jadi didata juga masyarakat yang sudah 
vaksin dan yang belum,” jelasnya.

Walikota menyebut bahwa data tersebut menjadi dasar 
pendataan vaksin bagi masyarakat. Selain itu, pemerin-
tah kota juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak 
untuk percepatan vaksinasi. “Kita gelar vaksinasi massal, 
bekerjasama dengan pemerintah provinsi, MUI dan sejum-
lah paguyuban,” tuturnya.

Walikota menambahkan, operasional bus vaksin kelil-
ing ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

PERCEPAT VAKSIN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memberikan arahan 
kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tentang rencana mempercepat 
proses vaksinasi melalui bus vaksinasi keliling.

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT foto bersama tim yang 
bertugas pada bus vaksinasl keliling di halaman The Central Plaza Pekanbaru.



PEMERINTAH Kota Pekanbaru melalui PT Sarana Pangan 
Madani (SPM) melakukan penanaman atau on farm 
cabai seluas 10 hektare secara bertahap di Jalan Raja 

Panjang, Kelurahan Tebing Tinggi, Okura, Pekanbaru. Pena-
naman perdana cabai ini langsung dihadiri oleh Walikota 
Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT.

Hadir juga pada acara tersebut, Direktur PT Sarana 
Pangan Madani Ade Putra Daulay MSi, Direktur SPP, per-
wakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, kepala Dinas Ketah-
anan Pangan Kota Pekanbaru, sekretaris Dinas Pertanian, 
perwakilan Polresta, Danramil Rumbai, perwakilan PT Chev-
ron, camat Rumbai Timur, lurah Tebing Tinggi Okura, dekan 
FPP UIN Suska Riau, dekan FP UPP, dan undangan lainnya.

Menurut Direktur PT Sarana Pangan Madani Ade Putra 
Daulay, penanaman cabai yang ditargetkan mencapai 10 
hektare ini sebagai upaya untuk mengendalikan laju inflasi 
daerah di Kota Pekanbaru yang disebabkan oleh komoditi 
pertanian, satu di antaranya dari cabai.

Langkah tersebut, ujarnya, sesuai dengan arahan yang 
pernah disampaikan oleh Walikota Dr H Firdaus ST MT. 
“Iya, kegiatan ini kami lakukan berdasarkan arahan lang-
sung dari Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT,” ujarnya 
yang ditemui seusai kegiatan.

Walikota Pekanbaru menyambut baik upaya dari PT 
Sarana Pangan Madani ini. Selain dapat mengendalikan 
laju inflasi daerah, kegiatan ini menurut Wako Firdaus, juga 
dapat membina masyarakat Pekanbaru, khususnya di sek-
tor pertanian.

Pemerintah Kota Pekanbaru sebelumnya juga telah suk-
ses membina masyarakat yang awalnya berprofesi sebagai 
nelayan tangkap menjadi petani. “Hasilnya, saat ini sudah 
banyak lahan pertanian yang dibangun,” katanya.

Tak hanya menghadiri dan memberi arahan, pada 
kesempatan itu walikota juga menanam langsung bibit 
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PT SPM 
Rancang 

Kebun Cabai 
10 Hektare 

di Okura

cabai yang diharapkan dapat tum-
buh dan berkembang menghasilkan 
cabai berkualitas di masa yang akan 
datang.

Selain melakukan penanaman 
perdana cabai, dalam kegiatan juga 
dilaksanakan penandatanganan 
kerja sama antara PT Sarana Pangan 
Madani dengan mitra, PT Inbio Tani Nusantara dari Provinsi 
Lampung, dan penyambutan peserta program magang 

Walikota Ikut 
Tanam Cabai

TANAM CABAI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT didampingi Direk-
tur PT Sarana Pangan Madani melakukan penanaman perdana cabai di Jalan 
Raja Panjang, Kelurahan Tebing Tinggi, Okura.

ALAT PERTANIAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT me-
nyaksikan penyerahan alat pertanian untuk mendukung terwujud-
nya target on farm cabai 10 hektar yang digagas oleh PT Sarana 
Pangan Madani.

MAHASISWA MAGANG - Walikota Pekanbaru Dr H 
Firdaus ST MT memasangkan tanda peserta kepada 
mahasiswa peserta program magang di PT Sarana 
Pangan Madani. 

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT foto bersama 
usai penandatanganan draf kerja sama antara PT Sarana Pangan Madani 
dengan mitra kerja.  

KERJA SAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyaksikan penandatanganan kerja sama antara PT 
Sarana Pangan Madani dengan PT Inbio Tani Nusantara.

mahasiswa FPP UIN Suska dan Fakultas Pertanian Universitas Pasir 
Pangaraian.

Walikota berharap mahasiswa yang magang di on farm PT 
Sarana Pangan Madani dapat mengaplikasikan ilmu yang diper-
olehnya di bangku kuliah. “Karena jika hanya ilmu saja tidak cukup 
untuk menyongsong persaingan pekerjaan masa depan, khusus-
nya yang ada di Kota Pekanbaru nantinya,” ujar walikota. *BER-
TUAH

Inovasi Meningkatkan Daya Saing



Walikota Lepas Tim 
Penyemprotan Disinfektan
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LEPAS SATGAS - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT melepas keberangkatan Tim Satgas Covid-19 
yang akan melakukan penyemprotan disinfektan 
dari kantor Mal Pelayanan Publik Pekanbaru.

Kita Maksimalkan 
Penanganan 

Covid-19

TIM Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru 
melakukan penyemprotan disinfektan di sepanjang jalan 
protokol yang ada di Kota Pekanbaru. Kegiatan ini sebagai 

langkah antisipasi dalam menekan penyebaran Covid-19.
Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT melepas secara 

resmi keberangkatan Tim Satgas Covid-19 dari depan kantor 
Mal Pelayanan Publik Pekanbaru. Turut hadir dalam kegiatan 
ini Wakil Walikota H Ayat Cahyadi SSi, Ketua DPRD Hamdani 
MS MIP, Kapolresta Kombes Pol H Nandang Mu’min Wijaya SIK 
MH dan Dandim 0301/PBR Kolonel Inf Edi Budiman SIP MIP.

Dalam sambutannya, walikota mengatakan bahwa kegiatan 

LAMBAIKAN TANGAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
melambaikan tangan kepada seluruh anggota Tim Satgas Penanganan 
Covid-19 Kot Pekanbaru yang akan melakukan penyemprotan disin-
fektan.

LAPORAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyimak lapo-
ran yang disampaikan dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kota Pekanbaru, Zarman Chandra.

PENGARAHAN - Wa-
likota Pekanbaru Dr H 

Firdaus ST MT memberi 
sambutan dan pengara-
han kepada Tim Satgas 
Penanganan Covid-19 
Kota Pekanbaru sebe-
lum melakukan peny-
emprotan disinfektan.

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT didampingi 
Wakil Walikota Pekanbaru foto bersama Forkopimda usai pelepasan 
tim penyemprotan disinfektan.

ini merupakan rangkaian acara sempena HUT ke-237 Kota 
Pekanbaru. Ia menyebut satu agenda hari jadi Kota Pekanba-
ru adalah penyemprotan disinfektan. “Kita ingin maksimal-
kan penanganan Covid-19 dengan penyemprotan disinfek-
tan di jalan protokol kota,” terangnya seusai kegiatan.

Dikatakan wako, penyemprotan disinfektan menyasar 
jalan protokol. Satu di antaranya Jalan Jenderal 
Sudirman. Jalur ini sebagai jalur utama penyempro-
tan disinfektan dari daerah Simpang Tiga Bandara 
SSK II hingga Jembatan Siak IV.  

Tim Satgas juga masuk ke ruas jalan-jalan sirip 
untuk melakukan penyemprotan disinfektan. “Mer-
eka juga melakukan penyemprotan di pemukiman 
yang zona merah,” sebut walikota.

Walikota Firdaus mengajak masyarakat untuk 
tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan 
sebagai faktor yang menentukan penyebaran Covid-19. 
“Saat ini masih banyak zona merah, maka lingkungan pemu-
kiman jadi sasaran penyemprotan disinfektan,” tukasnya.

Dalam laporannya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulan-
gan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru Zarman Can-
dra, penyemprotan disinfektan massal dalam rangka HUT 
ke-237 Kota Pekanbaru melibatkan sejumlah instansi terkait. 
Di antaranya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 
Polresta Pekanbaru, BPBD Provinsi Riau, serta BPBD Kota Pe-
kanbaru. Kemudian Basarnas, PT Chevron, Manggala Agni, 
Danlanud Roesmin Nurjadin, Bandara Sultan Syarif Kasim II 

dan personel Alsus Manual.
Untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 

lanjut Zarman, akan melakukan penyemprotan disinfektan 
dengan rute kompleks MPP hingga persimpangan Jalan 
Pangeran Hidayat. “Sementara dari Polresta, rutenya sim-
pang Jalan Pangeran Hidayat sampai dengan simpang Jalan 

Samratulangi,” ujarnya.
Dari pihak BPBD Riau akan melakukan penyem-

protan disinfektan dari simpang Jalan Sam Ratu-
langi memutar di bawah flyover Siak IV dan menuju 
persimpangan Jalan Hasanudin. Selanjutnya BPBD 
Pekanbaru dimulai dari Jalan Hasanudin hingga ke 
persimpangan Jalan Sisingamangaraja. Tim dari 
Basarnas dimulai dari Sisingamangaraja sampai sim-
pang Jalan Gajah Mada.

“Sementara tim PT Chevron dimulai dari persimpangan 
Jalan Gajah Mada hingga persimpangan Jalan Pandan. 
Manggala Agni dari simpang Jalan Pandan memutar di 
bawah flyover Harapan Raya sampai simpang Jalan Pinang 
atau Bulog,” tuturnya.

Lalu, Tim Danlanud Roesmin Nurjadin akan melalukan pe-
nyemprotan dari simpang Jalan Pinang hingga persimpan-
gan Jalan Cempedak. Bandara Sultan Syarif Kasim II dari sim-
pang Jalan Cempedak hingga persimpangan Jalan Nangka. 
“Terakhir personel Alsus Manual penyemprotan disinfektan, 
seluruhnya ditempatkan di Sukaramai Trade Center,” pung-
kas Zarman. *BERTUAH

AGENDA



Lomba Memanah Sempena 
HUT Ke-237 Kota Pekanbaru
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Diikuti Atlet Panahan se-Riau
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Disampaikan wako, sejumlah atlet panahan handal yang 
berasal dari kabupaten/kota di Provinsi Riau ikut ambil 
bagian dalam turnamen kali ini. “Atlet panahan dari Ka-
bupaten Bengkalis tidak datang. Mudah-mudahan, atlet 
panahan Bengkalis ikut bertanding pada tahun berikutnya,” 
ucap wako.

 Dia menambahkan, alasan Pemerintah Kota Pekanbaru 
memilih pertandingan panahan untuk diperlombakan di 
momen HUT ke-237 karena olahraga panahan salah satu 
yang disarankan Nabi Muhammad SAW.

Olahraga memanah, lanjut walikota, juga memiliki 
filosofi yang tinggi yakni membangun kemandirian dalam 
setiap pekerjaan, dan setiap pekerjaan itu haruslah berori-
entasi pada hasil kinerja.

“Fokus menuju sasaran. Dalam olahraga panahan, 
sasaran itu sudah diukur langsung. Kalau bisa mencapai 
inti, maka kita mencapai yang terbaik. Kita jangan bekerja 
seperti palu dan pahat. Dipukul baru bekerja,” ucapnya.

Seusai pertandingan, Walikota Dr H Firdaus ST MT 
berkesempatan mengalungkan medali dan memberikan 
hadiah serta piagam kepada para pemenang, dari berbagai 
kelas yang diperlombakan.  

SITUASI pandemi Covid-19 yang masih melanda tak 
membuat semarak peringatan Hari Ulang Tahun 
Kota Pekanbaru berkurang. Sejumlah kegiatan tetap 

digelar untuk memeriahkan HUT ke-237 Kota Pekanbaru 
tahun ini, termasuk dengan menyelenggarakan turna-
men olahraga. Berbeda dari biasanya, kali ini Pemerintah 
Kota Pekanbaru menaja lomba memanah.

Lomba memanah ini diberi tajuk Walikota Cup Ar-
chery Tournament Pekanbaru. Sesuai namanya, iven ini 
memperebutkan Piala Walikota Pekanbaru. Perlombaan 
dipusatkan di halaman belakang Gedung Utama Kom-
pleks Perkantoran Tenayan Raya.

Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT berkesempa-
tan menghadiri sekaligus meresmikan lomba memanah 
ini. Dalam sambutannya, Wako Firdaus mengatakan 
bahwa lomba memanah digelar dalam rangkaian keg-
iatan HUT ke-237 Kota Pekanbaru.  

“HUT ke-237 Kota Pekanbaru ini momentum yang 
sangat berarti. Di tengah pandemi Corona, kami meng-
gelar rangkaian perayaan HUT Pekanbaru,” kata Datuk 
Bandar Setia Amanah ini di hadapan para atlet dan 
undangan yang hadir.

SAMBUTAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
memberikan kata sambutan sebelum dimulainya lomba 
memanah Walikota Cup Archery Tournament.

SAKSIKAN ATLET - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyaksikan langsung aksi para atlet yang ikut serta pada 
lomba memanah Walikota Cup Archery Tournament.

KALUNGKAN MEDALI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT mengalungkan medali kepada para juara lomba memanah 
Walikota Cup Archery Tournament.

SERAHKAN HADIAH - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT menyerahkan bingkisan hadiah kepada para pemenang 
lomba memanah Walikota Cup Archery Tournament.

KENANG-KENANGAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima 
souvenir kenang-kenangan dari pengurus Perpani.

IKUT MEMANAH - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
ikut serta mencoba 
olahraga memanah 
sebelum dimulainya 
turnamen.

Kepada para pemenang, walikota mengucapkan se-
lamat dan berharap tidak cepat puas dengan hasil yang 
dicapai. Ia berpesan kepada seluruh atlet untuk terus 
mengasah diri untuk menjadi yang terbaik di masa yang 

akan datang. “Bagi para juara saya ucapkan selamat. Kami 
harapkan nanti menjadi yang terbaik. Dengan karakter yang 
sudah terbentuk, kami harapkan menjadi generasi yang ung-
gul,” harapnya. *BERTUAH



WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT bersama 
Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi serta 
Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution menghad-

iri panen raya jagung pipil hibrida di Kelurahan Agrowisata, 
Kecamatan Rumbai Barat.

Panen jagung ini dilakukan di lahan seluas 15 hektare, 
yang merupakan salah satu upaya program ketahanan pan-
gan yang ditaja oleh Koperasi Riau Tani Berkah Sejahtera.

Walikota Dr H Firdaus ST MT dalam pidatonya men-
gatakan, kebun jagung ini berada di Kelurahan Agrowisata, 
Kecamatan Rumbai Barat. Lahan yang dijadikan kebun 
jagung tidak terlepas dari jasa mantan Bupati Kampar Jefri 
Noer.

“Lahan kebun jagung ini sejalan dengan konsep mem-
bangun ketahanan ekonomi dengan konsep lahan pertanian 
yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Lahan jagung ini 
seluas 15 hektare,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul 
Qolbi mengatakan, dirinya sengaja datang ke Pekanbaru un-
tuk menyaksikan panen jagung, dan mengapresiasi program 
ketahanan pangan ini.

Dari cara panennya, ujar wamentan, membuktikan bahwa 

Walikota Pekanbaru Bersama Wamentan 
Hadiri Panen Jagung di Agrowisata
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di Kota Pekanbaru sudah banyak di-
lakukan modernisasi sektor pertanian.

“Selain sawit, komoditas lain yang 
menonjol di Provinsi Riau adalah 
jagung. Mungkin juga komoditas lain 
dapat ditonjolkan di wilayah kabu-
paten dan kota lainnya Riau,” sebut 
Harvick.

Usai berpidato, Walikota Dr H 
Firdaus ST MT menandatangani dokumen perjanjian kerja 
sama antara Pemko Pekanbaru dengan Wakil Ketua Kontak 
Tani Nelayan Andalan Provinsi Riau, Awaldi Hasibuan. Pen-
andatanganan kerja sama ini disaksikan oleh Wamentan 
Harvick.

Kemudian, wako mendampingi rombongan Wakil Men-
teri Pertanian menyaksikan panen raya jagung pipil hibrida 
secara mekanis atau menggunakan mesin oleh Koperasi 
Riau Tani Berkah Sejahtera.

Dengan mesin itu, jagung yang dipanen langsung 
keluar dari mesin dalam keadaan sudah dikupas. Walikota 
bersama rombongan juga menyaksikan pelepasan biji jag-
ung dari bonggolnya menggunakan mesin. Biji-biji jagung 
tersebut kemudian langsung masuk ke karung yang telah 
dipersiapkan. *BERTUAH
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Puji 
Modernisasi 
Pertanian di 
Pekanbaru

AGENDA

GUNTING PITA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyaksi-
kan gunting pita tanda dimulainya panen jagung pipil hibrida oleh 
Wakil Menteri Pertanian RI Harvick Hasnul Qolbi.

PERJANJIAN KERJA SAMA - Walikota Pekanbaru Dr H 
Firdaus ST MT menandatangani perjanjian kerja sama antara 
Pemko Pekanbaru dengan Kontak Tani Nelayan Andalan 
Pekanbaru.

PENGOLAHAN LAHAN - Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT bersama Wamentan me-
nyaksikan pengolahan lahan menjadi sentra 
budidaya jagung di Kelurahan Agrowisata.

PENANDATANGANAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT menyaksikan penandatanganan kerja sama oleh Wakil 
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Provinsi Riau, Awaldi 
Hasibuan.

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
foto bersama dengan Wamentan RI, Wagub Riau serta Kon-
tak Tani Nelayan Andalan Provinsi Riau.
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Tanam 
2.800 Bibit 

Pohon di 
Sungai Ukai

tan industri pariwisata di Okura,” paparnya.
Wako Firdaus menilai, dipilihnya Okura sebagai tempat 

kegiatan sangatlah tepat. Kelurahan ini, ujar Wako, dalam 
konsep pembangunannya dikembangkan untuk wisata 
Sungai Siak dan anak sungai sekitarnya. “Lalu untuk indus-

tri manufaktur,” katanya.
Walikota mengatakan bahwa proses pengem-

bangan lokasi itu dimulai dengan industri pengola-
han pupuk. Ia menyebut dalam rencana induk dari 
kawasan ini termasuk untuk industri makanan dan 
minuman.

Kemudian industri pakaian. Lalu industri yang 
menunjang pembangunan. “Ada juga industri per-
tanian, kita kembangkan ke depan,” jelasnya.

Wako berharap, industri wisata dan manufaktur yang 
akan dikembangkan di Okuran diharapkan bisa memberi 
kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Ia menilai dukun-
gan dari PLN sudah seiring dengan rencana pembangunan 
di kawasan itu. “Kita kembangkan potensi yang ada, lalu 
didukung oleh pelatihan bagi masyarakat,” tuturnya.

Tak hanya itu, walikota menyampaikan juga bahwa 

PLN Wilayah Riau Kepri 
Serahkan Bantuan ke 

Pokdarwis Okura

BIBIT IKAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT melakukan pelepasan 
puluhan ribu bibit ikan ke Sungai Siak yang merupakan bantuan dari PT 
PLN. SERAHKAN BANTUAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 

MT secara simbolis menyerahkan bantuan dari PT PLN kepada 
Ketua Pokdarwis Tebing Tinggi Okura.

TANAM POHON - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
menanam bibit 
pohon di sekitar Der-
maga Sungai Ukai, 
Kelurahan Tebing 
Tinggi Okura.

PROTOKOL KESEHATAN - 
Walikota Pekanbaru Dr H 
Firdaus ST MT mengecek 
suhu tubuh, mengikuti 
protokol kesehatan se-
belum memasuki lokasi 
acara.

AGENDA

WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT meng-
hadiri kegiatan penyerahan bantuan program 
tanggung jawab sosial dan lingkungan dari PT 

PLN Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau kepada 
Kelompok Sadar Wisata (POkdarwis) Kelurahan Tebing 
Tinggi Okura.

Tak hanya menyerahkan bantuan, walikota 
bersama PT PLN juga ikut dalam penanaman 
2.800 bibit pohon di sekitar Dermaga Sungai 
Ukai, Kelurahan Tebing Tinggi Okura. Selain itu 
disebar juga 20 ribu bibit ikan di kawasan terse-
but.

Walikota Dr H Firdaus ST MT mengapresiasi 
langkah PLN yang peduli terhadap lingkungan 
dan masyarakat.Hal ini membuktikan bahwa PLN sebagai 
satu BUMN taat aturan dan regulasi sesuai yang diama-
nahkan negara. Salah satunya dengan melakukan kegiatan 
pembinaan, kepedulian sosial dan pelestarian lingkungan 
dimana tempat PLN melakukan usaha.

“Semoga dengan dukungan PLN dan perusahaan lain 
dengan CSR serta kepeduliannya bisa mendorong percepa-

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
foto bersama usai penyerahan bantuan dari PT PLN kepada 
masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi Okura.

DRAMA MUSIKAL - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyaksikan penampilan aksi drama musikal tradisional sebe-
lum acara.

Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini sedang mengembangkan 
sektor pertanian untuk komoditi cabe. “Oleh karena itu kita 
dukung juga keberadaan program studi pertanian di kampus, 
agar bisa menerapkan ilmunya di kawasan ini,” jelasnya.

Untuk diketahui, program yang dilakukan PT PLN bertajuk 
pelestarian Sungai Siak. Dimana dalam kegiatan ini juga dia-
dakan pelatihan dan edukasi pelestarian lingkungan tentang 
pemanfaatan daur ulang sampah plastik yang didukung oleh 
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru.

Penyerahan bantuan bina lingkungan senilai Rp 82 juta 
terdiri 2.800 bibit mangrove dan tanaman produktif serta 
20.000 bibit ikan baung, patin dan gurami yang ditebar di 
Sungai Siak dan kawasan sekitarnya.

Penyerahan bantuan diserahkan secara simbolis oleh wa-
likota Pekanbaru dan General Manager PT PLN UIWRKR yang 
diwakili Senior Manager Keuangan, Komunikasi dan Umum 
PLN Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, Ambo 
Tuwo, kepada Slamet Amir Hamzah selaku Ketua Kelompok 
Sadar Wisata Kelurahan Tebing Tinggi Okura. *BERTUAH



Dinas LHK Pekanbaru 
Tambah Dua Alat Berat 

di TPA Muara Fajar

AGENDA

TPA akan 
Diawasi 

Kepala UPTD
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kurang. Organisasinya juga kurang,” ucap walikota.  
Oleh karena itu, Wako Firdaus menegaskan akan 

menata kembali organisasinya. Pemko Pekanbaru, ucap-
nya, akan membentuk Unit Pelaksana Teknis 
untuk TPA dan Tempat Pembuangan Semen-
tara. UPT ini akan dipimpin oleh seorang kepala 
bidang di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi-
han.

“Akhir bulan ini, UPT TPA dan TPS sudah 
terbentuk. Saat ini, TPA Muara Fajar dikendal-
ikan pejabat sekelas kepala seksi yang didukung 
oleh staf. Ke depan, pengelolaan sampah di TPA 

Muara Fajar diawasi kepala UPTD,” sebut Firdaus.
Selain itu, saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru juga 

menggunakan tenaga ahli untuk membantu petugas la-
pangan. Tenaga ahli atau konsultan ini guna mengemba-
likan pengelolaan sampai ke sistem sanitary landfill atau 
sampah dilapis tanah yang benar.

Pada kesempatan itu, walikota didampingi Kepala 
Bappeda Kota Pekanbaru Ahmad Ismail dan Plt Kepala 

WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
melakukan pelepasan dua alat berat baru eks-
kavator dan buldoser Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, sekal-
igus meninjau tempat pembuangan sampah di 
TPA Muara Fajar.

Walikota mengatakan pelepasan dua alat 
berat baru ini guna mendukung alat berat lain-
nya yang beroperasi di TPA. “Tambahan dua 
alat berat yang baru ini sudah mencukupi guna 
menormalkan kembali penataan sampah di 
TPA,” ujarnya.

Saat ini, ucap wako, ada empat ekskavator yang 
bekerja di TPA Muara Fajar. Dengan tambahan dua alat 
berat ini, maka pengelolaan sampah akan memadai.

Disampaikan wako, penanganan manajemen pers-
ampahan ini tak hanya dilakukan dengan penambahan 
alat berat. Namun, pengelolaan sampah juga didukung 
dengan sumber daya manusia (SDM). “Sebelumnya ban-
yak kekurangan di TPA Muara Fajar. SDM dan alat berat 

TINJAU TPA - Wa-
likota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
berkeliling melaku-
kan peninjauan seki-
tar lokasi TPA Muara 
Fajar.
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ALAT BERAT - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT melepas secara 
resmi dua alat berat baru yakni ekskavator dan buldoser DLHK Kota Pe-
kanbaru di TPA Muara Fajar.

KONDISI JALAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
didampingi Kepala Bappeda Kota Pekanbaru dan Plt Kadis LHK 
Kota Pekanbaru melihat kondisi jalan di dalam areal TPA Muara 
Fajar.

ALAT BERTUMPUK - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
melihat tempat menumpuknya bahagian dari alat berat yang 
rusak di TPA Muara Fajar.

BERI ARAHAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
memberikan arahan kepada pengelola untuk mengatasi 
penumpukan sampah di bagian depan TPA.

DLHK Marzuki juga melakukan peninjauan di sekitar lokasi TPA 
Muara Fajar.

Di lokasi, wako melihat sejumlah kondisi yang perlu dilaku-
kan pembenahan. Salah satu yang menjadi catatan, masih 
belum meratanya penumpukan sampah di dalam areal TPA 
Muara Fajar. Sampah banyak menumpuk hanya di bagian 
depan. “Situasi di TPA Muara Fajar susah jomplang. Di bagian 
belakang, masih ada yang kosong. Di depan, sampah sudah 
menggunung,” ucap Firdaus.

Hal ini karena jalan ke belakang TPA Muara Fajar ditutup 
oleh alat berat yang rusak, akhirnya dipaksakan dibuang di 
gerbang. Kalau sampah dibuang dekat gerbang, maka Pemko 
Pekanbaru akan mengeluarkan biaya yang lebih untuk memin-
dahkannya lagi.

“Biayanya jadi mahal kalau didorong dengan alat. Kalau 
jalannya dibenahi, truk sampah bisa terus ke belakang. Sehing-
ga, TPA ini rapi. Ini yang saya perintahkan kepada plt kepala 
DLHK, kepala bidang dan penanggungjawab di TPA,” pungkas 
Wako Firdaus. *BERTUAH

SIMAK PENJELASAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyimak 
penjelasan dan keterangan dari pihak pengelola TPA Muara Fajar. 

Wujudkan Pekanbaru Bersih
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WAKIL Walikota Pekanbaru H 
Ayat Cahyadi SSi bersama 
Dunia Melayu Dunia Islam 

(DMDI) menggelar serangkaian acara 
dalam memeriahkan peringatan Hari 
Jadi Pekanbaru ke-237. Rangkaian 
acara berlangsung khidmat dan 
lancar dengan menerapkan protokol 
kesehatan.

Diawali dengan pembacaan Alquran, tahlil dan doa, 
acara dilanjutkan dengan salat ashar berjamaah di Masjid 
Raya Senapelan, ziarah ke kompleks makam pendiri Kota 
Pekanbaru, Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam 
Shah atau Marhum Pekan, serta berkunjung ke Rumah 
Singgah Tuan Kadi.

Wakil walikota seusai kegiatan mengatakan, rangkaian 
acara tersebut bertujuan ingin mengajak seluruh masyara-
kat Kota Pekanbaru. Terutama para pemuda untuk menge-
tahui dan belajar mengenai sejarah Kota Pekanbaru.

“Mari kita belajar dari para pendiri kota, bahwa Pekan-
baru ini adalah kota sejarah. Dimana saksi-saksi sejarah, itu 
ada seperti di Masjid Raya ada kompleks makam Marhum 
Pekan,” ujar Datuk Muda Bandar Setia Amanah ini.

Di san bisa diketahui peran Marhum Pekan dalam 
mendirikan Kota Pekanbaru. Dia merupakan seorang pan-
glima perang yang sangat setia. Dan juga ada makam Said 
Al Jufri, atau disebut juga Tengku Pangeran Kusumadilaga, 
yang berperan dalam membebaskan Indonesia dari penja-
jahan Belanda.

Di tengah pandemi saat ini, pada perayaan hari jadi Kota 
Pekanbaru, Wawako Ayat dan DMDI juga berkesempatan 
mengajak milenial para mahasiswa dari Pattani, Thailand, 

Wakil Walikota dan DMDI 
Kunjungi Kompleks 

Makam Marhum Pekan

Kenalkan Sejarah 
Pekanbaru ke 

Mahasiswa Thailand

MARHUM PEKAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi bersama DMDI melakukan ziarah ke kompleks 
makam Marhum Pekan bersempena HUT ke-237 Kota 
Pekanbaru.

PEMBACAAN YASIN - Wakil Walikota Pekanbaru H 
Ayat Cahyadi SSi memimpin pembacaan Surah Yasin, 
tahlil, dan doa di Masjid Raya Senapelan.

RUMAH SINGGAH - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi menikmati suasana sore di pinggir Sungai 
Siak dari halaman Rumah Singgah Tuan Kadi.  

MARHUM BUKIT - Wakil Walikota H Ayat Cahyadi SSi meli-
hat kondisi makam Sultan Abdul Jalil Alamuddinsyah atau 
dikenal Marhum Bukit.

BACA DOA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
memanjatkan doa sebelum memasuki kompleks makam 
Marhum Pekan.

FOTO BERSAMA 
- Wakil Walikota 
Pekanbaru H 
Ayat Cahyadi SSi 
foto bersama 
para mahasiswa 
Pattani Thailand 
yang ikut ziarah 
kompleks makam 
Marhum Pekan.

AGENDA

yang kuliah di Pekanbaru seperti dari Universitas Islam 
Riau (UIR), Universitas Lancang Kuning (Unilak) dan Uni-
versitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska). “Ini 

bagus sekali, mereka juga semangat untuk belajar sejarah 
Kota Pekanbaru,” ujar Ayat.

Tidak hanya itu, Wawako Ayat juga terus mengimbau 
kepada masyarakat Kota Pekanbaru untuk tetap menjaga 
kesehatan di tengah wabah pandemi Covid-19.

“Selain mengajak masyarakat untuk tetap sehat, tentu-
nya bagi masyarakat yang belum vaksin, untuk bisa ikut 
vaksin. Tetap patuhi protokol kesehatan agar Pekanbaru 
bisa segera terbebas dari penularan virus Corona,” imbuh-
nya.

Serorang mahasiswa Pattani Thailand, Halim berharap 
ke depan Pekanbaru nantinya dapat menjadi pusat dari ke-
budayaan Melayu di Indonesia. “Harapannya ya Pekanbaru 
ini kedepannya bisa menjadi pusat kebudayan Melayu di 
Indonesia,” ujarnya.

Untuk diketahui, ia bersama 29 rekan dari Thailand yang 
mengenyam bangku kuliah di Pekanbaru menyatakan 
bahwa Kota Pekanbaru sangat nyaman. Masyarakatnya 
juga sangat ramah. “Tinggal di Pekanbaru sangat nyaman. 
Semoga Pekanbaru semakin lebih baik untuk kedepannya,” 
ulasnya. *BERTUAH



dan instansi vertikal, para camat dan 
lurah, Forum Wartawan Kota Layak 
Anak, APSAI, Forum Anak, serta 
perwakilan lembaga masyarakat dan 
unsur lainnya.

Wawako H Ayat Cahyadi SSi saat 
memberikan sambutan berharap, 
dengan terselenggaranya kegiatan 
VLH Kota Layak Anak tahun 2021, 
dapat memberikan manfaat yang besar untuk memastikan 
bahwa hak-hak setiap anak dapat terpenuhi.

Wawako juga berharap kegiatan ini menjadi acuan 
dalam membangun komitmen bagi para pembuat kebi-
jakan dalam menyusun kebijakan dan program kegiatan. 
Sehingga kedepannya dapat mewujudkan Kota Layak Anak 
di Kota Pekanbaru melalui koordinasi dan sinkronisasi 
program.

“Semoga Verifikasi Lapangan Hybrid KLA tahun 2021 
dapat memberikan hasil yang terbaik dan meningkat dari 
tahun sebelumnya. Dan Kota Pekanbaru kembali meraih 
penghargaan sebagai Kota Layak Anak,” ujar Ayat Cahyadi.

Lebih lanjut Wawako Ayat menyampaikan, Kota Layak 
Anak merupakan penghargaan dari Presiden RI yang di-
berikan kepada kepala daerah atas prestasi dan kontribusi 
dalam mendukung pemenuhan hak anak dan perlindun-
gan untuk semua anak.

Untuk itu, pihaknya sangat mengapresiasi atas dis-
elenggarakannya VLH Kota Layak Anak oleh Tim Indepen-
den bersama Tim Asisten Deputi Kementerian PPPA.

“Semoga kegiatan ini dapat dijadikan sebagai sarana 
untuk mendukung komitmen pemerintah daerah dalam 
upaya pengembangan Kota Layak Anak. Serta mening-
katkan koordinasi semua pihak dalam upaya pemenuhan 
hak anak serta perlindungan anak yang dilakukan secara 
berkesinambungan dan berkelanjutan,” katanya.

TIM Verifikasi Kota Layak Anak dari Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
melakukan verifikasi lpangan hybrid evaluasi KLA Kota 

Pekanbaru Smart City Madani. Verifikasi di tengah pandemi 
Covid-19 dilaksanakan secara virtual di ruang rapat Mall 
Pelayanan Publik Pekanbaru.

Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi hadir 
dalam kegiatan tersebut. Selain itu turut serta Tim Verifikasi 
Lapangan KLA dari Kementerian PPA, Wakil Ketua Gugus 
Tugas, kepala DP3A diwakili sekretaris, kepala OPD terkait 
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Wawako: 
Kota Layak 

Anak Jadi 
Prioritas

Verifikasi Lapangan 
Hybrid KLA Pekanbaru 

Secara Virtual

VERIFIKASI LAPANGAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menghadiri Verifikasi Lapangan Hybrid KLA Pekanbaru secara virtual oleh 
Tim Verifikasi Kota Layak Anak dari Kementerian PPPA RI.

SAMBUTAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi menyampaikan kata sambutan saat Verifikasi Lapangan 
Hybrid di hadapan Tim Verifikasi KLA secara virtual.

CATAT MASUKAN - Wakil Walikota 
Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi men-
catat sejumlah poin-poin penting 
saat pemaparan Tim Verifikasi Kota 
Layak Anak dari Kementerian PPPA.

SIMAK SARAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menyimak semua saran 
dan masukan dari Tim Verifikasi Kota Layak Anak dari Kementerian PPPA.

FOTO BERSAMA – Tim Verifikasi Lapangan KLA dari Kementerian PPA foto bersama Wakil 
Ketua Gugus Tugas, kepala DP3A, kepala OPD terkait dan instansi vertikal.

Dalam penilaian tahun ini, wawako juga mengharapkan 
tidak banyak kekurangan yang ditemukan dan hasil pe-
nilaiannya lebih baik dibandingkan dengan tahun sebel-
umnya, sehingga predikat penilaian utama kota Pekanbaru 
dapat terwujud.

“Pemko Pekanbaru akan memprioritaskan kota Pekan-
baru menjadi Kota Layak Anak dan memfasilitasi berbagai 
kegiatan untuk penguatan dan ruang partisipasi anak serta 
anggarannya,” lanjutnya.

Menurut wawako, anggaran peruntukan untuk men-
dukung pemenuhan hak anak dinaikkan menjadi Rp 150 
miliar yang sebelumnya hanya Rp 115 miliar. “Anggaran-
nya sudah dinaikkan, tentunya ini sebagai wujud Kota Pe-
kanbaru menjadi Kota Layak Anak,” tuturnya. *BERTUAH

KOMITMEN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menyampaikan komitmen untuk memprioritaskan Pekanbaru 
menjadi Kota Layak Anak kepada Tim Verifikasi Kota Layak 
Anak dari Kementerian PPPA RI.

Wujudkan Livable City



TIM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang dipimpin 
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan 

Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Noviana Adrian menin-
jau Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Dinas Kependudukan 
Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

Dari hasil peninjauannya, MPP dan Disdukcapil menjadi 
kebanggaan dan dijadikan rujukan bagi pemerin-
tah daerah lain. Usai peninjauan, Noviana Adrian 
mengatakan bahwa MPP Pekanbaru sudah sesuai 
komitmen kepala daerah dan jajarannya. Namun, 
pelayanan harus terus ditingkatkan.

“Saya sempat berdialog dengan salah seorang 
warga yang mengurus perpanjangan SIM di MPP. 
Mereka perpanjangan SIM di MPP karena nyaman 
dan sejuk. Jadi, mereka senang,” ujarnya didampingi Sekda-
ko Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi saat melakukan 
peninjauan.

Noviana sengaja membawa lima staf guna melihat MPP 

Asdep Kemenpan RB Terkesan 
Pelayanan Disdukcapil Pekanbaru
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nya.
Noviana juga menyatakan mendukung rencana pemban-

gunan kawasan pujasera atau tempat makan dan minum di 
belakang Gedung MPP dan Disdukcapil oleh Pemko Pekan-
baru. Keberadaan pujasera ini menurutnya dapat mengurai 
kerumunan warga di Disdukcapil.

“Saat MPP akan diresmikan, pujasera direncanakan diban-
gun di bagian belakang oleh walikota Pekanbaru. Saya melihat 
rencana itu cocok sekali. Karena, pelayanan Disdukcapil ramai 
sekali. Keramaian ini bisa dipecah agar warga bisa makan dan 
minum di pujasera. Sehingga, mereka tak menumpuk di dalam 
gedung Disdukcapil,” ucap Noviana.

 “Apalagi, saat ini tengah pandemi Corona. Warga juga 
terbantu mencari makanan sembari menunggu pelayanan,” 
kata Noviana lagi.

Sementara Sekdako H Muhammad Jamil MAg MSi men-
gatakan, Pemerintah Kota Pekanbaru senantiasa berkomitmen 
dalam peningkatan layanan publik. Ia menyebut pemerintah 
berencana melakukan pengembangan terhadap MPP. Jamil 
menyebut proses pengembangannya akan digesa pada tahun 
ini.

“Ada rencana kita kembangkan layanan di MPP, agar lebih 
optimal. Tadi juga ada masukan dari tim Kemenpan RB dan 
ada juga pengembangan untuk sejumlah instansi membutuh-
kan ruangan. Semua akan kita tindak lanjuti juga,” jelasnya. 
*BERTUAH
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MPP 
Pekanbaru 

Kebanggaan 
Nasional

yang telah menjadi role model bagi kabupaten dan kota 
lainnya di Tanah Air. Bagi Kemenpan RB, MPP Pekanbaru 
menjadi sebuah kebanggaan di tingkat Nasional. “Seha-
rusnya, warga Pekanbaru bangga telah memiliki MPP,” 
ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan Noviana seusai meninjau 
pelayanan di Disdukcapil Kota Pekanbaru. Dia mengaku 

terkesan dengan pelayanan yang ada di Disduk-
capil Pekanbaru saat ini. “Kini, pelayan Disduk-
capil tetap terjaga dan terus berkembang,” sebut 
Noviana.

 Sebelumnya, tutur Noviana, gedung lama 
Disdukcapil sempit dan panas. Ruangan yang 
sempit dan panas membuat petugasnya tak 
ramah.

“Hasil pantauan tadi, pelayanan di Disdukcapil sudah 
luar biasa. Ruangan menyusui dan toilet terjaga dengan 
baik. Mudah-mudahan tetap terjaga dengan baik, tak 
hanya sarana dan tempat tapi juga pelayanannya,” harap-

AGENDA

SAMBUT KUNJUNGAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi menyambut kunjungan Asdep Koordinasi 
Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II 
Kemenpan RB di MPP Pekanbaru.

GERAI PELAYANAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
mendampingi rombongan dari Kemenpan RB RI saat meninjau satu gerai 
pelayanan yang ada di MPP Pekanbaru.

TINJAU MPP - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi mendampingi Asdep Kemenpan RB berkeliling MPP Pekan-
baru.

LAYANAN ELEKTRONIK - Asisten Deputi Kemenpan RB dan 
rombongan melihat operasional layanan elektronik yang ada di 
MPP Pekanbaru.

BERBINCANG - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi berbincang dengan Asisten Deputi Kemenpan RB di sela 
kunjungan ke MPP Pekanbaru.

FOTO BERSAMA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi foto bersama dengan Asisten Deputi Kemenpan RB dan 
rombongan.

Wujudkan Layanan Prima



DRAF RANPERDA - Ir Nofrizal MM, penanggungjawab Pansus DPRD Pekanbaru yang membahas Ranperda Instalasi Air 
Limbah Domestik menyerahkan draf ranperda kepada perwakilan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR di Jakarta. PANDANGAN FRAKSI - Fraksi-fraksi DPRD Pekanbaru memberikan pandangan 

umum terkait revisi Perda No 5 Tahun 2021, tentang perlindungan masyarakat dari 
penyebaran dan dampak Covid-19.

BAHAS KT - Komisi I DPRD 
Pekanbaru membahas Konsoli-
dasi Tanah (KT) pembangunan 
Jalan Badak-Jalan Lingkar 70 
bersama Dinas Pertanahan dan 
BPN.
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UNTUK menyingkronkan pemba-
hasan Ranperda Instalasi Air Lim-
bah Domestik, Pansus DPRD Pe-

kanbaru melakukan konsultasi ke Dirjen 
Cipta Karya Kementerian PUPR di Jakarta.

Konsultasi langsung dip-
impin penanggungjawab pan-
sus, Wakil Ketua DPRD Kota 
Pekanbaru Ir Nofrizal MM, 
serta jajaran ketua dan ang-
gota Pansus Ranperda In-
stalasi Air Limbah Domestik.

“Kita konsultasi ke Kemen-
terian PUPR pertengahan pe-
kan kemarin. Beberapa ma-
sukan sudah kita dapatkan 
dari pihak kementerian,” ujar Nofrizal.

Dia menjelasnkan, sebenarnya tujuan 
pansus melakukan koordinasi untuk me-
nyingkronkan metode jaringan, penger-
jaan serta pengelolaan sistem air limbah 
domestik ini. Termasuk halnya dengan 

DPRD Kota  Pekanbaru  te rus 
mengebut pembahasan revisi 
Perda No 5 Tahun 2021, ten-

tang perlindungan masyarakat dari 
penyebaran dan dampak Covid-19.

Setelah penyampaian perda ke-
marin,  DPRD Pekanbaru langsung 
menggelar  rapat  par ipurna pan-
dangan umum fraksi, tentang revi-
si Perda No 5 Tahun 2021 tersebut.

Rapat paripurna dipimpin Ketua 
DPRD Pekanbaru Hamdani SIP, di-
dampingi Wakil  Ketua Ginda Bur-

KONSOLIDASI Tanah (KT) di  Ja-
lan Badak-Jalan 70 Tenayan Raya, 
Pekanbaru masih dibahas DPRD 

Pekanbaru. Yakni Komisi I dengan Di-
nas Pertanahan Pekanbaru dan BPN.

Kepala Dinas Pertanahan Pekanbaru 
Dedy Gusriadi mengatakan bahwa su-
dah lebih 86 persen warga yang me-
nyelesaikan KT dan sudah diproses 
oleh kecamatan. “Jadi ini sudah men-
jadi program pemerintah kota dan ha-
rus didukung semua pihak,” kata Dedy.

Sekretaris Komisi I DPRD Pekanbaru 
Muhammad Isa Lahamid mengatakan, 
hearing tersebut membahas persoalan 
sengketa lahan, ganti rugi lahan war-
ga di Kawasan Industri Tenayan (KIT).

Singkronkan Pengelolaan Air Limbah

Sejumlah Fraksi Tolak Penerapan Sanksi

Cari Solusi Agar Warga Tak Keberatan
AGENDA

LEGISLATIF

regulasi yang akan diterapkan nantinya.
Sehingga saat akan diserahkan ke 

pemerintah daerah, tidak menim-
bulkan pertanyaan lagi. Sebab, oleh 
pemerintah selaku pengelola nantinya, 

akan membentuk UPTD.
Di  Kota  Pekanbaru 

saat ini, sedang diker-
jakan instalasi air limbah 
atau IPAL. Tiga kecamatan 
yakni Kecamatan Suka-
jadi, Pekanbaru Kota dan 
Kecamatan Lima Puluh, 
yang merupakan dae-
rah penggalian IPAL ini.

“Pengerjaan IPAL di 
Pekanbaru ini merupakan proyek 
Nasional. Sampai sekarang penger-
jaannya masih berproses. Makanya, 
kami rencanakan mengundang 
kontraktor pelaksananya, termasuk 
kontraktor yang akan menger-

Pansus DPRD Pekanbaru Konsultasi ke Kementerian PUPR

DPRD Pekanbaru Gesa Ranperda Perlindungan Masyarakat Terhadap Covid-19

Komisi I DPRD Pekanbaru Bahas Pengerjaan Jalan 70 Tenayan

jakan di wilayah Kecamatan Lima 
Puluh, sebagai aliran terakhir pem-
buangan,” lanjut politisi PAN ini.

Nofrizal yang juga wakil ketua DPRD 
Pekanbaru menambahkan, pemanggi-
lan kontraktor pelaksana proyek IPAL 
dengan tujuan ingin berkonsultasi saja.

Sebab dalam ranperda yang diba-
has DPRD Pekanbaru saat ini, ada 
regulasi dan retribusi. Apalagi limbah 
domestik ini hanya untuk rumah 
tangga bukan untuk perusahaan.

“Termasuk nanti kita ingin tahu, 
bahwa limbah ini nanti mau sulap 
jadi apa. Karena nggak mungkin 
dialihkan ke Sungai Siak. Kan bisa 
tercemar Sungai Siak,” imbuhnya.

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui 
Dinas PUPR selaku leading sektornya 
pengelolaan IPAL ini akan melakukan ka-
jian lebih dalam. Karena akan menggu-
nakan anggaran dari APBD. *BERTUAH

nama ST dan I r  Nofr i za l  MM.
Sementara dari Pemerintah Kota Pe-

kanbaru dihadiri Asisten II Setdako Pe-
kanbaru El Syabrina, para camat, BUMD, 
dan pejabat di lingkungan pemko.

Pada penyampaian pandangan 
umum dari 7 Fraksi DPRD Pekanbaru, 
langsung dibacakan perwakilan juru 
bicara. Dari Fraksi PKS dibacakan 
Mulyadi, Pangkat Purba dari Fraksi De-
mokrat, Indra Sukma dari Fraksi PAN, 
Ruslan Tarigan dari Fraksi PDI Perjuan-
gan, Zulfahmi Fraksi Hanura-NasDem, 

Tarmizi Muhammad dari Fraksi Golkar.
Sedangkan dari Fraksi Gerindra 

Plus, tidak membacakan pandangan 
umumnya mengenai revisi Perda No 5 
Tahun 2021 ini. Perwakilannya langsung 
menyerahkan berkas ke meja pimpinan.

Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani 
MS SIP mengatakan dari hasil pe-
nyampaian pandangan umum fraksi 
ini, sebagian besar fraksi kurang setuju 
atas sanksi yang akan diterapkan.

Baik itu sanksi bagi pelanggar pro-
tokol kesehatan, serta sanksi bagi ma-

Tapi tanahnya itu ditabung sedikit demi 
sedikit dari pekerjaan mereka sebagai 
buruh bata di daerah sana,” paparnya.

dewan mencatat sekitar 20 orang 
lebih warga telah mengadu terkait 
masalah sengketa lahan atas pem-
bangunan Jalan Badak-Jalan Lingkar 
70 yang berada di kawasan Tenayan.

Lebih lanjut disampaikan, keselu-
ruhan warga yang mengadu terse-
but telah menandatangani surat per-
nyataan tidak menyetujui program KT.

“Keh i l angan  tanah  30  per sen 
itu menjadi beban besar bagi war-
ga. Jadi, di sini itu mereka menun-
tut agar tanah 30 persen itu diganti 
dengan uang,” ujarnya.*BERTUAH

Hal ini berawal dari keluhan tanah 
milik warga yang terkena dampak 
pembangunan 30 persen, untuk pem-
bangunan Jalan Badak-Jalan Lingkar 
70. “Dari laporan warga, banyak warga 
yang tidak menyetujui KT ini,” sebutnya.

Dari laporan yang diterima Komisi 
I DPRD, Isa mengungkapkan bahwa 
86 persen warga tersebut bukan di-
dapat dari adanya persetujuan. Namun, 
warga seolah merasa ditakut-takuti 
agar menyerahkan 30 persen tanahnya.

“Warga banyak yang punya tanah 
itu sangat kecil ukurannya. Jadi kalau 
dikurangi lagi 30 persen, khawatir tidak 
layak ditinggali. Bagi mereka, tanahnya 
itu bukan tanah dikasih atau pemberian. 

syarakat yang menolak vaksinasi Covid-19.
“Masing-masing Fraksi sudah mem-

pelajari isi penyampaian perubahan pe-
rubahan Perda No 5 Tahun 2021 pada 
Senin kemarin,” terangnya usai paripurna.

“Alhamdulil lah, sejauh ini,  proses 
berjalan dengan baik. DPRD akan me-
minta masukkan dari masyarakat dan 
stakeholder lainnya. Termasuk beberapa 
elemen masyarakat juga, sudah ada 
yang menyurati DPRD dalam memberi-
kan masukkan,” tambah politisi PKS ini.

Lebih lanjut disampaikannya, setelah 
pandangan umum fraksi, DPRD akan segera 
membentuk panitia khusus (pansus), guna 
membahas dan mencari jalan keluar yang 
terbaik, mengenai sanksi bagi masyara-
kat yang menolak vaksinasi Covid-19.

“Jadi begini, untuk sanksi vaksinasi itu 
kita juga baru lihat. Tentu ini akan men-
jadi pertimbangan bagi pansus nantinya. 
Karena sebagian besar fraksi tidak meny-
etujui. Sanksi itu juga dipermasalahkan oleh 
sebagian masyarakat. Tentu ini menjadi 
pertimbangan bagi pansus,” tegasnya lagi.

Secara aturan perundang-undangan 
diatur, bahwa pelayanan publik adalah 
kewajiban bagi pemerintah tanpa ha-
rus dikait-kaitkan dengan vaksinasi.

“Tentunya kita akan melihat usu-
lan pemko itu dengan aturan yang 
ada. Begitupun, Perpres Nomor 14 

Tahun 2021 yang juga dipersoalkan 
oleh masyarakat. Kita akan amati bet-
ul bagaimana aturannya secara hu-
kum. Kemudian kita akan mengamati 
bagaimana masukan-masukan dari 
masyarakat terkait vaksinasi dan sanksi 
administratif itu,” janjinya. *BERTUAH
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HARI PANCASILA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT bersama 
Forkopimda mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual 
yang dipimpin langsung Presiden RI Ir H Joko Widodo.

GALERI KEGIATAN
WALIKOTA 

PEKANBARU 
DR H FIRDAUS ST MT

AUDIENSI PKB - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima 
kunjungan audiensi Pengurus Cabang PKB Kota Pekanbaru di ruang rapat 
lantai 5 Perkantoran Tenayan Raya.

RAKOR COVID - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memimpin 
rakor penguatan peran camat dan lurah dalam penanganan Covid-19 dan 
vaksinasi Covid-19 menuju herd imunity.

PERSIAPAN HUT - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memimpin 
Rapat Persiapan Hari Jadi Pekanbaru ke-237 di Aula Lantai 6 Kompleks 
Perkantoran Tenayan Raya.

BUS VAKSINASI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT melepas bus 
tambahan untuk optimalisasi vaksinasi keliling di halaman Gedung 
Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

SILATURAHMI OJK - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyambut 
silaturrahmi kepala OJK Riau di Ruang Kerja Walikota Pekanbaru, Kom-
pleks Perkantoran Tenayan Raya.

EVALUASI SPBE - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memimpin 
rakor percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan 
Rencana Evaluasi Pelaksanaan SPBE Tahun 2021 di Kota Pekanbaru.

AUDIENSI PERTAMINA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menerima audiensi dirut Pertamina Rokan Hulu dan kepala Perwakilan 
SKK Migas Sumbagut di Ruang Kerja Walikota Pekanbaru.

IMPLEMENTASI SMART CITY - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
mengikuti rapat virtual tinjauan lapangan implementasi smart city pada 
Evaluasi Gerakan Smart City Indonesia di Ruang Rapat Walikota Pekanbaru.

TANAM KURMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT bersama 
Forkopimda melakukan penanaman pohon kurma dalam rangka HUT ke-
237 Pekanbaru di Islamic Center Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

PEKANBARU RAYA FAIR - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menekan 
tombol di layar LED tanda diresmikannya Pekanbaru Raya Fair dan Expo 2021 
dalam rangka HUT ke-237 Kota Pekanbaru di Atrium Mal Pekanbaru.

NOTA KESEPAHAMAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT meneken 
nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama empat perguruan tinggi 
yang ada di Pekanbaru di Aula Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

PENGURUS LAM - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT melakukan 
pertemuan dengan pengurus Lembaga Adat Melayu Kota Pekanbaru di 
Rumah Dinas Walikota Jalan Ahmad Yani Pekanbaru.

TERIMA PLAKAT - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima plakat 
kenang-kenangan dari walikota Padang dalam kunjungan di Lantai 6 Komplek 
Perkantoran Tenayan Raya.

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT foto bersama 
Pimpinan Cabang BRI Pekanbaru usai silaturahmi di Ruang Kerja Walikota 
Pekanbaru.
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PERSIAPAN HUT - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi memimpin 
Rapat Persiapan Hari Jadi Pekanbaru ke-237 bertempat di Kantor BPBD 
Kota Pekanbaru.

DIALOG RRI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menjadi nara-
sumber Program Dialog Interaktif Lintas Pekanbaru Pagi di Studio Pro 1 FM 
RRI Pekanbaru.

PELATIHAN AREN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi mem-
buka Pelatihan Menanam Pohon Aren bertempat di Lantai 5 Perkantoran 
Tenayan Raya.

DIALOG RTV - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi bersama wa-
likota menjadi pembicara dialog bersama Hari Jadi Pekanbaru ke-237 dan 
10 tahun kepemimpinan Firdaus-Ayat di Studio Riau Televisi.

TANAM KURMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi ikut serta 
melakukan penanaman pohon kurma di areal Islamic Center Pekanbaru di 
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru.

VAKSIN CENTER - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menghadiri 
peresmian Operasionalisasi Vaksin Center RS Bhayangkara Polda Riau yang 
diresmikan oleh Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi SH SIK 
MSi.

VIDEO CONFERENCE - Wakil Walikota 
Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi bersama 
Walikota Pekanbaru dan Forkopimda 
mengikuti video conference bersama 
Menko Bidang Perekonomian, Kapolri 
dan Panglima TNI dari Ruang Rapat 
MPP Pekanbaru.

RAPAT IPHI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi yang juga Ketua 
Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Riau rapat bersama pengurus 
IPHI Kota Pekanbaru di Lantai 3 Mal Pelayanan Publik Pekanbaru. 

PAKAR AREN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi bersama wa-
likota melakukan pertemuan serta ramah tamah dengan Pakar Budidaya 
Tanaman Aren bertempat di Pondok Patin HM Yunus.

TALKSHOW TVRI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi bersama 
Walikota Pekanbaru mengikuti talkshow tentang Hari Jadi Pekanbaru ke-
237 dan 10 tahun kepemimpinan Firdaus-Ayat di Studio TVRI Pekanbaru.

HARI PANCASILA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
mendampingi walikota mengikuti peringatan Hari Lahir Pancasila secara 
virtual yang dipimpin Presiden RI Ir H Joko Widodo.

DISKUSI PANEL - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi mengikuti 
diskusi panel daring bersama DMDI Kota Pekanbaru dalam rangka HUT ke-
237 Kota Pekanbaru di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

AUDIENSI BSN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menerima 
audiensi Badan Standarisasi Nasional (BSN) di Ruang Kerja Wakil Walikota 
Lantai 4 Perkantoran Tenayan Raya.

RAPAT PARIPURNA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi foto 
bersama dengan Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru usai menghadiri Rapat 
Paripurna DPRD Pekanbaru.

SILATURAHMI RRI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi meneri-
ma kunjungan silaturahmi Pimpinan Radio Republik Indonesia Kota Pekan-
baru di Lantai 3 Mal Pelayanan Publik Pekanbaru.

GALERI KEGIATAN 
WAKIL 

WALIKOTA 
PEKANBARU 

H AYAT CAHYADI SSI
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EVALUASI VAK-
SINASI - Sek-
dako Pekanbaru 
H Muhammad 
Jamil MAg MSi 
memimpin Rapat 
Evaluasi Program 
Vaksinasi di Kota 
Pekanbaru di 
Ruang Rapat MPP 
Pekanbaru Lantai 3.

DISKUSI - Sekdako Pe-
kanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi berdis-
kusi dengan Walikota 
Pekanbaru dan Kabag 
Prokopim Setdako 
Pekanbaru disela rapat 
persiapan Hari Jadi 
Pekanbaru ke-237.

KUNJUNGAN KE-
MENPAN - Sekdako 
Pekanbaru H Muham-
mad Jamil MAg MSi 
mendampingi walikota 
menerima kunjungan 
Tim Kedeputian Bi-
dang Pelayanan Publik 
Kemenpan RB RI di 
Perkantoran Tenayan 
Raya.

EVALUASI SPM - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi memimpin rapat evaluasi laporan penerapan SPM Tahun 2020 
melalui zoom meeting di Ruang Rapat MPP  Pekanbaru.

BUS VAKSINASI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi mendampingi walikota saat pelepasan bus tambahan vaksinasi 
keliling di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

TINJAU VAKSINASI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi bersama walikota meninjau vaksinasi Covid-19 perso-
nel Dishub Kota Pekanbaru yang akan bertugas di bus vaksinasi 
keliling.

WORKSHOP MPP - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi menjadi narasumber Workshop Monitoring Evaluasi 
Penyelenggaraan MPP secara virtual di Ruang Rapat Sekdako 
Lantai 4 Perkantoran Tenayan Raya.

FOTO BERSAMA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi foto bersama usai mendampingi walikota mengikuti dialog 
sempena Hari Jadi Pekanbaru ke-237 dan 10 tahun kepemimpinan 
Firdaus-Ayat di Studio Riau Televisi.

BERBINCANG - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
berbincang dengan walikota dan wakil walikota Pekanbaru sebelum 
menjadi narasumber dialog Hari Jadi Pekanbaru ke-237 di Riau 
Televisi.

PEMAPARAN INSPEKTORAT - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi menyimak pemaparan dari Kepala Inspektorat Kota 
Pekanbaru saat penilaian BLUD Puskesmas Sapta Taruna.  

PERSIAPAN HUT - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi mendampingi walikota memimpin rapat persiapan Hari Jadi 
Pekanbaru ke-237 di Aula Lantai 6 Komplek Perkantoran Tenayan 
Raya.

VERIFIKASI KLA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi memimpin Rapat Persiapan pelaksanaan Verifikasi Lapangan 
Hybrid Evaluasi KLA Tahun 2021 di Lantai 5 Perkantoran Tenayan 
Raya.

PENILAIAN BLUD - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi mengikuti penilaian Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas 
Sapta Taruna di Jalan Perkutut Tangkerang Utara Kecamatan Bukit 
Raya.

Galeri Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru H. Muhammad Jamil M.Ag M.Si
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PERSOALAN stunting masih menjadi pekerjaan rumah 
yang harus diselesaikan secara bersama. Stunting 
merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebab-

kan kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, 
sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada 
anak yakni tinggi badan anak lebih rendah 
atau pendek (kerdil) dari standar usianya.

Guna menekan kasus stunting di wilayahn-
ya Camat Kulim Marzali SSos melakukan 
pencanganan Gerakan Tim Penggerak Pember-
dayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) 
Kecamatan Kulim dalam menurunkan angka 
stunting.

Kegiatan ini diharapkan mampu menyadar-
kan semua pihak akan pentingnya asupan gizi 
bagi balita guna mendukung tumbuh kembang si buah 
hati. Sebab mereka adalah generasi penerus banggsa 
yang harus tercukupi asupan gizinya agar kedepan bisa 
menjadi generasi yang cerdas dan mampu berdaya saing.

Pada kegiatan pencanganan Gerakan Tim Penggerak PKK 
Kecamatan Kulim dalam menurunkan angka stunting juga 
turut dihadiri Ketua TP PKK Kecamatan Kulim Hemyati AMd 
Keb, Lurah Mentangor Bismihayati SH, kepala puskesmas dan 
staf, ketua PKK Kelurahan Mentangor dan ketua RW 17.
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Ibu Hamil Diberikan Makanan Tambahan
Tidak hanya itu, dalam kegiatan ini pihak Kecamatan Ku-

lim juga menghadirkan orangtua bayi, balita dan ibu hamil. 
Mereka sengaja diundang untuk hadir langsung dalam 
kegiatan ini sebagai penerima Pemberian Makanan Tamba-
han (PMT). Camat Kulim Marzali SSos mengatakan, stunting 

merupakan masalah kekurangan gizi kronis karena 
kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup 
lama, sehingga menyebabkan gangguan pertum-
buhan pada anak seperti tinggi badan yang lebih 
rendah dari standar usianya.

“Oleh karena itu, dihimbau kepada ibu-ibu 
untuk memperhatikan gizi dan pertumbuhan 
anaknya,” kata Marzali mengajak para ibu-ibu 
yang ada di wilayah kecamatan Kulim agar peduli 
terhadap tumbuh kembang anaknya sehingga 

terhindar dari stunting.
Tidak hanya sekadar acara seremonial saja, lewat keg-

iatan pencanangan gerakan TP PKK ini, pihak kecamatan 
melakukan aksi nyata dalam mendukung pemerintah 
menekan angka stunting.

Yakni dengan membagikan sejumlah paket makanan 
berupa biskuit, kacang hijau, gula dan Susu UHT kepada 
orangtua bayi, balita dan ibu hamil yang hadir dalam keg-
iatan tersebut. *BERTUAH

Camat Kulim Canangkan TP PKK Cegah Stunting

Laporkan Keluhan Melalui Aplikasi PAK Camat

CEGAH STUNTING - Camat Kulim Marzali SSos meresmikan pencanangan TP PKK 
Kecamatan Kulim dalam menekan angka stunting.

REGISTRASI LAYANAN - Pihak Kantor Kecamatan Bukit Raya menyediakan komputer untuk registrasi 
layanan serta umpan balik dari warga atas layanan yang diberikan.

INFO
KECAMATAN

MEMBERIKAN pelayanan prima kepada masyara-
kat merupakan satu komitmen dan tekad jajaran 
pegawai di lingkungan Kecamatan Bukit Raya. 

Agar pelayanan di kantor camat ini bisa berjalan sesuai 
dengan harapan masyarakat, pihak kecamatan membuka 
diri menerima masukan, saran dan keluhan dari masyara-
kat. Untuk mempermudah masyarakat dalam menyampai-
kan aspirasinya, pihak Kecamatan Bukit Raya menyiapkan 
aplikasi khusus yang diberinama PAK Camat.

Lewat aplikasi ini masyarakat dapat memberikan pe-
nilaian atas pelayanan yang diterima. Masyarakar dapat 
memberikan tanggapan langsung melalui aplikasi ini jika 
merasa kurang puas, atau sudah puas hingga sangat puas.

Adanya interaksi langsung dengan masyarakat terkait 
kepuasan atas layanan di kantor camat merupakan satu 
inovasi dalam Aplikasi Kecamatan atau PAK Camat. Kantor 
Camat Bukit Raya menerapkan aplikasi ini guna melihat 
kepuasan masyarakat atas layanan publik.

“Kita ingin melihat kepuasan masyarakat atas layanan 
di kantor camat, sehingga jadi catatan agar bisa membe-
nahi pelayanan bagi masyarakat,” kata Camat Bukit Raya, 

Tengku Ardi Dwisasti.
Masyarakat yang ingin mengakses layanan PAK Camat 

cukup mudah, hanya dengan smartphone saja. Namun 
sebelum menggunakan layanan ini, masyarakat diminta 
untuk mendaftarkan identitas dan tujuan kedatangan ke 
kantor camat lewat komputer yang tersedia di lobi Kantor 
Kecamatan Bukit Raya.

Setelah proses registrasi selesai, masyarakat dapat 
langsung mengakses layanan sesuai tujuan. Masyarakat 
bisa memberi tanggapan atas layanan dengan melakukan 
scan QR Code. “Jadi kita bisa melihat kepuasan masyara-
kat atas layanan di kantor camat,” ujar Tengku Ardi.

Dia mengatakan bahwa penilaian terhadap pelayanan 
kantor camat termasuk item dalam aplikasi PAK Camat. 
Item ini juga mempermudah dalam pengawasan atas 
layanan publik.

Sehingga semua pelayanan yang dilakukan oleh jaja-
ran pegawai di lingkungan kantor camat bisa mendapat-
kan umpan balik langsung dari masyarakat. “Kita ingin 
mengoptimalkan pelayanan dan mempermudah penga-
wasan layanan publik,” katanya. *BERTUAH

Kecamatan Bukit Raya Terbuka Terima Kritik Masyarakat
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TEMPAAN mental dan fisik yang kuat saat menjadi praja di Sekolah 
Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), berpengaruh besar 
bagi pribadi dan perjalanan karier Murdinal Guswandi SSTP MM, 

Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

Di antaranya disiplin menggunakan waktu, jeli membaca potensi 
dan terus berinovasi. Kepada Bertuah, Murdinal menuturkan, pen-
galaman organisasi sekaligus menjadi pemimpin dimulai saat ia 
terlibat langsung sebagai komando yunior di STPDN.

 Kala itu ia mendapat kepercayaan untuk menggali potensi 
yang ada pada praja yunior untuk diarahkan sesuai minat 
dan bakat yang dimiliki. Masa itu pula, Murdinal termasuk 
komando yang paling aktif dan sangat disegani oleh yunior 
maupun teman seangkatan.

“Ada kebanggan tersendiri bisa dipercaya sebagai ko-
mando yunior saat itu. Karena merupakan hasil seleksi yang 
ketat oleh Manggala Praja sebagai organisasi kemahasiswaan 
STPDN. Saya sebagai anak daerah dan juga merupakan angkatan 
kedua perwakilan dari Kabupaten Pesisir Selatan yang bisa masuk 
STPDN ternyata bisa bersaing dengan praja dari daerah lain di Indo-
nesia,” kenang Murdinal yang dilepas dengan suka cita oleh kerabat 
ketika akan masuk kampus STPDN tahun 1995.

Usai menjalani pendidikan di STPDN tahun 1999, Murdinal sempat 
mengabdi di Kebupaten Tanah Datar, Provinsi  Sumatera Barat sebagai 
ajudan wakil bupati dan Kepala Seksi Pemerintahan. Kemudian berlan-
jut menjabat Sekretaris Camat di Kecamatan Batipuh Selatan. Murdinal 
juga sempat menggawangi tim dayung Kabupaten Tanah Datar untuk 
berlaga diberbagai pertandingan dan meraih kemenangan.

Setelah itu dia memutuskan untuk mengabdi di tanah kelahirannya 
Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2008 supaya bisa menjaga  orangtua 

Demi Keluarga 
Rela Lepaskan 
Karier Cemerlang

Murdinal Guswandi SSTP MM bligh akbar guna meningkatkan ketaqwaan 
masyarakat.

Satu setengah tahun menjadi Camat 
Lengayang, Kedekatan emosional den-
gan masyarakat sudah sangat erat. Bah-
kan Murdinal juga tidak canggung untuk 
berbaur langsung di tengah masyarakat. 

Baginya apapun program kerja yang akan dibuat, tidak akan 
ada artinya tanpa keterlibatan masyarakat.

Karena sudah merasa dekat dan memiliki, warga sempat 
menolak dan mengumpulkan tandatangan penolakan ketika 
Murdinal dimutasikan ke kecamatan lain yakni Kecamatan 
Sutra.

“Saya tidak tahu siapa yang menggerakkan, ada lebih dari 
653 tandatangan dari warga yang disampaikan kepada dewan 
agar saya tidak dimutasi. Namun masa itu saya tentu turut 
kebijakan bupati selaku atasan saya,” ucap Murdinal yang akh-
irnya tetap dimutasi.

Ditempatkan di kecamatan baru, tidak perlu waktu lama 
bagi Murdinal untuk mulai bergerak. Baginya potensi wilayah 
tetap harus digali sebagai penentu kebijakan untuk rencana 
pembangunan ke depan.

Diakui Murdinal, di Kecamatan Sutra saat itu infrastruktur 
masih sangat minim. Dampaknya masyarakat kesulitan untuk 
membawa hasil pertanian seperi gambir. Ia sendiri juga pernah 
terjebak berada di kebun gambir karena tidak bisa menye-
berangi jembatan akibat banjir.

Murdinal berpikir keras bagaimana caranya jembatan bisa 
dibangun permanen dan petani gambir tidak kesulitan lagi. 
Menurut masyarakat, usulan pembangunan infrastruktur di 
wilayah tersebut telah sering disampaikan namun tidak pernah 
diakomodir.

“Dibantu masyarakat dan semua pihak, saya menyamakan 
persepsi bagaimana caranya bisa membangun kecamatan. 
Akhirnya dengan modal gotong royong tanpa dukungan APBD 
jalan dan jembatan bisa terbangun. Total ada 6,3 kilometer 
pembukaan jalan baru yang berhasil dibangun dengan dana 
swadaya masyarakat,” imbuh Murdinal yang menelurkan lima 
langkah strategis membangun Kecamatan Sutra dengan Panca 
Sutra.

Gubernur Sumatera Barat masa itu Irwan Prayitno yang 
memiliki hobi trabas trail sempat menguji jalur berbukit di 
Kecamatan Sutra. Saat itu, gubernur juga terkesima dengan 
pembangunan kecamatan yang pesat tanpa bantuan APBD.

Ini juga akhirnya yang sukses mengantarkan Murdinal seb-
agai camat terbaik bidang pembangunan se-Provinsi Sumatera 
Barat dalam lomba kompetensi camat tahun 2014
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PROFIL
ASN

“Saya mendapat hadiah umroh dari gubernur dan itu 
sudah sangat luar biasa walaupun keberangkatan sempat 
tertunda dari jadwal seharusnya,” cetus Murdinal.

Sukses di Kecamatan Sutra, Murdinal kembali dimutasi 
ke kecamatan lain yang merupakan kampung halaman 
bupati, Linggo Sari Baganti. Selaku kepala daerah, bupati 
ingin tangan dingin Murdinal juga bisa mengembangkan 
kecamatannya.

Setelah banyak persoalan yang dapat diselesaikan, selan-
jutnya Murdinal dipercaya menjabat Sekretaris DPMPTSP 
Kabupaten Pesisir Selatan. Tak lama bertugas di tempat 
baru, karena alasan keluarga, Murdinal memilih untuk pin-
dah bertugas di Pekanbaru.

 Keputusan pindahnya ini sendiri sempat ditolak oleh 
bupati. Namun Murdinal harus memilih antara keluarga dan 
karier. Sebab sang istri dr Berlian Ade Putri yang berdomisili 
di Pekanbaru juga tidak bisa meninggalkan tugasnya 
karena dalam proses pengangkatan sebagai PNS di Dinas 
Kesehatan Kabupaten Kampar.

Sebagai dokter muda dr Berlian Ade Putri ditempatkan 
di Puskesmas Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, 
Kabupaten Kampar. Sementara untuk pulang pergi dari 
Pekanbaru ke Pesisir Selatan juga sangat jauh.

Apalagi selama masa itu, istrinya yang wara-wiri  Pekan-
baru-Gunung Sari sempat mengalami empat kali ke-
celakaan lalu lintas.

“Akhirnya saya bulatkan tekad memilih keluarga, meng-
abdi di kampung halaman atau juga di sini, sama saja. Yang 
penting bisa membangun negara,” kata Murdinal yang 
mengakhiri perjalanan karirnya yang sedang terbuka.

Baginya karier tidak lagi menjadi prioritas, karena 
keluarga adalah yang utama. Ditempatkan dimana saja, 
bagi Murdinal tidak ada masalah. Termasuk ketika ia harus 
memulai perjalanan karier kembali dari awal saat ber-
gabung di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

“Dimana pun ditempatkan saya akan bekerja semaksi-
mal mungkin dan ikhlas, biarlah orang lain yang menilai 
bagaimana kerja saya. Biarkan alam yang bergerak, ketika 
Allah berkehendak mengangkat derajat seseorang. Saya 
akan berusaha memberi arti akan kehadiran saya supaya 
suatu saat nanti akan dikenang dengan rasa cinta dan 
hormat,” sebut Murdinal yang menggagas berbagai inovasi 
pelayanan di Disdukcapil Pekanbaru. *BERTUAH

yang dalam kondisi sakit.
Mendapat kepercayaan menjadi camat tentu merupakan wujud 

dari mimpi besar jebolan STPDN. Begitu juga halnya Murdinal yang 
sempat menjabat camat di beberapa wilayah Kabupaten Pesisir 
Selatan.

“Hal pertama yang saya lakukan ketika ditunjuk sebagai camat 
adalah memetakan potensi kecamatan. Apa saja yang bisa dilaku-
kan untuk mengembangkan kecamatan ini. Saya juga merangkul 
pihak-pihak yang bisa membantu pembangunan kecamatan,” tutur 
Murdinal yang menyukai hobi yang bersentuhan langsung dengan 
alam.

Di Kecamatan Lengayang yang merupakan wilayah tugas perta-
manya ketika diangkat sebagai camat tahun 2011, Murdinal sukses 
menghidupkan kegiatan “Alek Lengayang” sebagai iven tahunan 
budaya lokal yang bertujuan untuk mengikat emosional masyarakat 
dengan pemerintah.

Tidak hanya itu, Murdinal juga berhasil menghidupkan acara ta-
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PARIWISATA
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Di lokasi tersebut, banyak tersedia aneka spot foto cantik 
dan menarik bagi para pengunjung. Selain itu, juga banyak wa-
hana permainan yang bisa memacu adrenalin pengunjungnya.

Ada banyak wahana yang dipersiapkan, sebagai daya tarik 
bagi para pengunjung yang ingin menikmati keindahan se-
jumlah lokasi ikonik di Asia. Jadi ini yang membuat kita ber-
beda dengan lokasi objek wisata lainnya di Pekanbaru.

Di sini, para pengunjung bisa menikmati sejumlah lo-
kasi ikonik di Asia seperti Tembok China, Litle Kyoto, Jeju Is-
land, Floating Market, Rainbow Split atau perosotan pelan-
gi, paintball area, sirkuit motor mini traile dan bersepeda.

Tidak hanya tempat berfoto, Asia Heritage juga me-
miliki makanan khas negaranya seperti Jepang, Korea, Chi-
na, dan Indonesia. Dan masih banyak lagi wisata lainnya.

Untuk masalah fasilitas di tempat wisata budaya ini, tak perlu diragu-
kan lagi. Tentu kenyamanan pengunjung sudah menjadi prioritas. Fasilitas 
yang dimiliki di antaranya area parkir, toilet, spot foto, prokes, resto. Ke-
mudian banyak tersedia tempat duduk, mushola dan masih banyak lagi 
fasilitas yang disediakan oleh pihak pengelola Asia Heritage Pekanbaru.

Lokasi wisata Asia Heritage Pekanbaru bisa Anda temukan di daerah 
Jalan Yos Sudarso Km 12, Muara Fajar, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru.

Untuk Anda yang dari luar kota atau masih asing dengan 
jalan di Pekanbaru Riau, khususnya daerah Rumbai. Saran 
kami Anda menggunakan navigasi dari Google Maps saja. 
Hal ini akan mempermudah Anda cepat sampai lokasi wisata.

Sedangkan untuk akses menuju ke titik lokasi wisata Asia 
Heritage Pekanbaru cukup bersahabat. Anda bisa menjumpai 
tempat ini dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun 
roda empat. Wisata Asia Heritage jarak dari pusat Kota Pekan-
baru, kurang lebih sekitar 14 km dengan waktu tempuh 30 menit.

Asia Heritage buka mulai dari pukul 08:00 hingga 18:00 
WIB untuk tiket masuk Rp 30.000 hingga Rp 50.000. Info se-
lengkapnya bisa cek akun resmi @asiaheritage.id. *BERTUAH

BAGI warga Pekanbaru yang ingin menikmati suasana liburan ber-
sama keluarga kini tak perlu lagi jauh-jauh keluar kota. Sebab saat 
ini sudah banyak objek wisata yang ada di Pekanbaru yang tentu-

nya tidak kalah menarik dibanding tempat wisata yang ada di luar kota.
Salah satunya yang sekarang lagi booming adalah Asia Heri-

tage. Siapa yang tidak kenal dengan objek wisaya yang satu ini. 
Objek wisata yang berada Jalan Yos Sudarso Km 12, Muara Fajar, 
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru ini memang sedang naik daun.

Setiap akhir pekan selalu ramai dikunjungi oleh para 
wisatawan. Tida hanya dari Pekanbaru namun dari sejum-
lah daerah di Riau juga banyak yang berlibur ke lokasi ini.

Asia Heritage adalah wisata objek yang bertemakan bu-
daya Asia Timur. Ada empat konsep negara yang ada di 
Asia Timur yaitu Chinatown, Little Kyoto Jepang, Ko-
rea, Little Jeju Korea, dan floating market Indonesia.

“Luas yang dimiliki Asia Heritage sekitar 16 hektare den-
gan moto fun, food and selfie,” kata HRD Asia Heritage, Lisma.

Asia Heritage menyedia kostum untuk miniatur negara seperti China 
(Cheongsam), Jepang (Kimono), Korea (Hanbok). Untuk berkeliling Asia 
Heritage bisa menggunakan kereta dan kapal yang disediakan pengeloa.

Asia Heritage, wisata baru yang viral di Pekanba-
ru dibangun pada lahan seluas 16 hektare siap memberi-
kan pengalaman tak terlupakan bagi setiap pengunjungnya.

Asia Heritage Miniatur Empat Negara

Sediakan Spot Foto Menarik
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HOTEL Dafam Pekanbaru merupakan hotel berbin-
tang 3 dengan 107 kamar yang memberikan nuansa 
eksklusif untuk keperluan bisnis dan liburan keluarga. 

Hotel Dafam terletak di Jalan Sultan Syarif Kasim No 150, 
Pekanbaru.

Hotel Dafam dapat dicapai dalam waktu lima menit 
menggunakan mobil dari Pekanbaru Mall dan Masjid 
Agung An-Nur. Bandara Sultan Syarif Kasim II dapat dicapai 
dalam waktu 20 menit. Area parkir kendaraan juga tersedia 

di hotel ini.
Hotel ini juga berada dikawasan bisnis dan pusat 

pemerintahan. Semua aksesnya dapat dijangkau dengan 
cepat dan mudah. Seperti kantor Pemerintah Provinsi Riau, 
Mall Pelayanan Publik Pekanbaru serta sejumlah perbank-
an.

Karena berada di pusat kota, hotel juga sangat dekat 
dengan berbagai tempat hiburan. Disamping bagi Anda 
yang suka berburu kuliner, cocok menjadikan Hotel Dafam 

Hotel Dafam Pekanbaru

HOTEL

sebagai tempat menginap.
Karena tidak perlu jauh untuk menikmati kuliner 

Pekanbaru dimalam hari. Seperti halnya kuliner 
yang berada di sepanjang Jalan Kuantan, Jalan 
Sudirman atau Jalan Gatot Soebroto. Beragam 
kuliner menarik tersedia malam hari dengan harga 
yang terjangkau. Menikmati malam di Pekanbaru 
tentu akan lebih berkesan lagi.

Kamar-kamar Hotel Dafam Pekanbaru yang 
menghadap ke kota didekorasi dengan warna 
cokelat nan elegan dan pencahayaan hangat. 
Fasilitas di kamar meliputi TV satelit layar datar, 
ketel listrik, dan lemari es. Anda dapat bersantai di 
area tempat duduk. Masing-masing kamar mandi 
menyediakan perlengkapan mandi gratis dan 
shower.

Tersedia juga akses Wi-Fi gratis di seluruh arean-
ya. Selain menawarkan layanan meja depan 24 jam, 
hotel ini menyediakan layanan binatu, penyewaan 
mobil, dan antar-jemput bandara dengan biaya 
tambahan. Anda dapat memeriksa e-mail di pusat 
bisnis dan menitipkan bagasi di bagian penerima 
tamu.

Kebebasan untuk memilih kamar untuk perokok 
atau kamar bebas rokok merupakan keuntungan 
bagi tamu. Beberapa ruang pertemuan yang terse-
dia di hotel menambah pilihan untuk mengadakan 
acara khusus.

Restoran di Hotel Dafam Pekanbaru menawar-
kan sajian lezat dan layanan dalam suasana yang 
nyaman. Beragam sajian lezat yang disiapkan den-
gan bahan berkualitas terbaik akan memuaskan 
selera Anda. Chef yang profesional akan memberi-
kan Anda sajian dengan rasa yang layak dikenang. 
*BERTUAH

Nikmati Malam Sambil 
Berburu Kuliner
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TOKO roti jadul yang konon su-
dah berusia ratusan tahun masih 
tetap memproduksi roti kuno. 

Tentu saja rasanya lembut, empuk 
dan manis alami. Kota Pekanbaru 
dikenal sebagai kota dengan ratusan 
kedai kopi yang menyuguhkan kopi 
lokal nan nikmat dan murah. Buat te-
man ngopi, banyak yang suka menik-
matinya dengan jajanan termasuk roti.

Di tengah maraknya jajanan kekinian dan beragam roti 
versi baru, Pekanbaru masih punya toko roti legendaris. 
Toko roti sederhana ini bernama ‘Senapelan’, mengambil 
nama Jalan Senapelan tempat toko berdiri.

Toko roti ini merupakan usaha keluarga yang telah di-
jalankan secara turun temurun. Konon sudah sejak ratusan 
tahun silam. Meskipun mulai populer pada era 1950-an. 
Ini terlihat dari papan namanya yang tak pernah berubah 
‘Usaha Roti Senapelan’.

Tidak ada resep, atau metode pembuatan roti yang di-
ubah. Semuanya masih mempertahankan tradisi dan cara 
pembuatan roti tradisional sehingga rotinya merupakan 
roti kuno dengan metode biang roti.

Bukan hanya cita rasanya saja yang masih sama, toko 
roti satu ini juga masih menggunakan etalase roti kayu 
dan lemari kaca tua, sehingga semakin menggambarkan 
suasana tempo dulu yang khas.

“Semua roti yang dibuat, masih menggunakan cara 
tradisional dengan resep turun temurun dari keluarga 
saya. Kita juga masih menggunakan oven tungku, se-
hingga rasa dan kualitas roti tetap terjaga,” ujar Ayi sang 
pemilik roti Senapelan.

Meski sudah berusia ratusan tahun, rupanya Ayi dan ke-
luarga memilih untuk tidak membuka cabang di manapun. 
Termasuk menjual roti keliling dengan sepeda atau motor.

Alasannya cukup sederhana, Ayi dan keluarganya ingin 
terus menjaga nama dan kualitas dari roti Senapelan. 
Sehingga mereka selalu membatasi produksi roti setiap 
harinya.

Roti Legendaris 
Resep Turun 

Temurun

Usaha Roti 
Senapelan
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“Kita tidak menggunakan bahan pengawet sama sekali. 
Semua roti di sini hanya tahan tiga hari saja, “ lanjut Ayi.

Untuk roti andalan, di sini terkenal dengan Roti Otoy 
yang bentuknya oval panjang seperti Long John. Roti ini 
diisi dengan selai homemade segar, seperti kelapa, srikaya, 
dan cokelat. Tekstur rotinya empuk lembut dengan serat 
roti halus memanjang khas roti kuno. Ada juga pilihan roti 
tawar, roti keju, roti pandan, hingga roti bantalnya yang 
manis, legit, dan lembut.

Harga roti Senapelan sangat terjangkau. Untuk satu roti 
bantal berisi dela[an potong, dibanderol dengan harga Rp 
12.000. Sementara roti otoy dihargai Rp 10.000.

Selain roti, toko roti ini menjual meisjes, aneka selai srika-
ya dan kacang, margarin hingga susu buatan sendiri. Semua 
produk roti dan makanan buatan Senapelan, telah terdaftar 
dalam Dinas Kesehatan dan dijamin halal. *BERTUAH
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saus padang, nasi goreng, mie goreng, mie sagu 
dan kwetiau. Ada pula ikan kerapu saus padang, 
mie sagu dan menu makanan lain.

Bukan hanya menu makanan, pemilik Warkop 
Kudeta juga menyediakan cemilan unggulan yang 
dapat dinikmati oleh pengunjung  Di antaranya, 
aneka roti bakar, pisang coklat keju, kentang gore-
ng, ubi goreng, nugget goreng dan sosis goreng.

Beranjak ke menu minuman, di Warkop Kudeta, 
pengunjung juga dapat memesan aneka minuman 
panas dan dingin. Mulai dari kopi, teh, capuc-
cino, milo, ginseng, aneka jus dan masih banyak 
minuman lain yang enak diseruput saat berdiskusi 
dengan lawan bicara anda.

Menu paling favorit untuk minuman di Kudeta 
adalah teh telur. Karena memang diolah dari telur 
segar dan bisa disajikan dalam waktu yang tidak 
lama. Sehingga begitu sampai dimeja tamu juga 
masih dalam kondisi hangat dengan buih yang 
berlimpah.

Warkop Kudeta Cafe & Resto memiliki fasilitas 
ruangan khusus bernyanyi, toilet, parkir memadai, 
televisi dan iringan musik.

Hal ini akan membuat pengunjung dan calon 
konsumen betah menjadikan kafe sebagai tem-
pat nongkrong. Bukan hanya bagi warga sekitar 
namun juga untuk kawula muda yang akan meny-
elesaikan tugas maupun sekadar ngobrol.

Warkop Kudeta juga menerima pesanan per-
nikahan, ulang tahun, arisan dan lainnya melalui 
nomor WhatsApp 0852-6434-4057. *BERTUAH

KULINER

Menu Andalan 
Empek-empek 

Dijamin Beda

Warkop Kudeta 
Cafe & Resto Belakangan ini banyak 

pilihan tempat nongkrong 
seperti kafe dan restoran di 

Pekanbaru. Salah satunya adalah 
Warkop Kudeta Cafe & Resto di 
Jalan Merak/Abdul Muis Nomor 
03, Kelurahan Cinta Raja, Keca-
matan Sail.  

Warkop Kudeta yang tak jauh dari SMA Negeri 8 
Pekanbaru ini menyediakan berbagai fasilitas yang 
membuat pengunjung betah berlama-lama.

Didukung dengan area yang memadai, War-
kop Kudeta Cafe & Resto dilengkapi pula dengan 
fasilitas wifi gratis untuk muda-mudi yang doyan 
berselancar di dunia maya dan bermain game on-
line. Konsep yang diusung lebih kepada keluarga, 
sebab ada menu yang dibuat dengan resep dari 
olahan sendiri.

Berbagai menu yang ditawarkan diijamin dapat 
memanjakan lidah pengunjung dan tak kalah 
penting tak akan membuat kantong bolong sebab 
ditawarkan dengan harga kaki lima.

Salah satu menu makanan andalan yang ter-
dapat di Wakop Kudeta adalah empek-empek 
krispy. Bisa dipesan dengan tiga pilihan rasa sesuai 
dengan selera pengunjung. Ada rasa barbeque, 
rasa balado dan rasa jagung bakar.

Menariknya di Warkop Kudeta pemilik juga 
sengaja menghadirkan menu yang diberi nama 
empek-empek kapal selam.

Selain empek-empek, masih ada beberapa 
menu andalan lain yang siap disajikan di Warkop 
Kudeta dengan rasa berbeda dari yang biasa disa-
jikan di tempat lain.

Di antaranya ayam geprek, kentucky cabe hijau/
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KULINEREs Cendol Pak Jenggot BOLEH disebut Es Cendol Pak Jenggot di Jalan Muhammad 
Yamin termasuk kuliner legendaris di Kota Pekanbaru. 
Karena sudah familiar bagi warga dan minuman yang me-

nyegarkan ini sudah ada sejak tahun 1984 lalu.
Pada awalnya, Es Cendol Pak Jenggot dijual dengan cara 

berkeliling. Baru pada tahun 1993, Pak Jenggot menempati 
lokasi sekarang, di Jalan M Yamin (samping Bank Permata) 
Pekanbaru.

Meski terbilang legendaris dan banyak penggemar, Es Cen-
dol Pak Jenggot masih dijual secara sederhana, yakni dengan 
sebuah gerobak pinggir jalan. Selebihnya, ada deretan meja 
dan kursi dari kayu yang diletakkan di lorong sebuah ruko.

Hanya berlokasi di emperan ruko, namun Es Cendol Pak 
Jenggot laris manis setiap hari. Sedikitnya 300 porsi es cendol 
ludes setiap hari. Apalagi ketika kondisi cuaca cenderung pa-
nas, tentu lebih segar ketika menyeruput es cendol.

Apa yang membedakan Es Cendol Pak Jenggot dengan es 
cendol lainnya? Es Cendol Pak Jenggot disajikan dengan rasa 
yang pas di lidah. Paduan cendol beras, cendol sagu, tape sing-
kong, ketan dan gula merah serta sedikit kacang merah benar-
bebar pas.

Selain juga yang menggugah selera, adanya campuran dan 
buah durian. Begitu Es Cendol Pak Jenggot disajikan, aroma 
durian menyeruak dan pastinya membuat Anda tidak sabar 
untuk menikmatinya.

Bagi yang ingin menikmati langsung Es Cendol Pak Jenggot 
tersedia tempat makan yang berada dalam gang diantara satu 
ruko dengan ruko lainnya di tempat mangkal Es Cendol Pak 
Jenggot tersebut.

Karena tempat yang terbatas, tentunya pengunjung juga 
harus sabar menunggu antrian untuk bisa menikmati minuman 
legendaris ini.

Tidak hanya itu, bagi yang membawa kendaraan juga harus 
lebih jeli mencari tempat parkir di sekitar Es Cendol Pak Jeng-
got. Berada tepat di tengah kota, kawasan perkantoran dan 
bisnis tentunya tempat parkirannya tidak pernah sepi.

Tapi bagi yang tidak ingin lelah menunggu antrian dan tidak 
mau kepanasan, Es Cendol Pak Jenggot juga bisa dipesan me-
lalui aplikasi Grab Food atau Goshop. Es Cendol Pak Jenggot 
buka mulai pukul 10.00 WIB hingga 18.00 WIB. Untuk harga per 
cup saat ini dibandrol Rp 17 ribu. *BERTUAH

Minuman Segar 
saat Cuaca Terik
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KONDISI cuaca Pekanbaru yang 
cenderung panas menjadi salah 
satu alasan bagi banyak pelaku 

usaha di Pekanbaru untuk membuka 
usaha minuman. Sepertinya halnya 
Frido yang merintis usaha minu-
man kemasan produk rumahan yang 
diberi nama “Cair”.

Frido mengungkapkan, meski 
banyak usaha yang sama yang sudah duluan eksis mere-
but hati konsumen, namun dia optimistis produk minu-
man Cair juga bisa bersaing merebut pasar.

“Kami menjanjikan rasa yang berkelas seperti minu-
man ala kafe dengan bahan-bahan premium dan 

berkualitas,” sebut Frido kepada 
Bertuah.

Frido juga menambahkan  
sebelum hasil produk minuman 
Cair dipasarkan ia juga melaku-

kan beberapa kali uji rasa. 
Setelah akhirnya mendapat-

kan rasa dan formula yang 
tepat dan disukai banyak 
orang, baru kemudian  
dipasarkan.

Untuk saat ini ada 
beberapa aneka minu-
man produk Cair 
yang banyak diminati 
konsumen. Antara 
lain Mango Splash 
(250ml) dibandrol 
dengan Rp 8.000, 
Lychee Tea (350ml) 
Rp 10.000. Sweet 
Lemon Tea (350ml) 
Rp 10.000. Green Thai 
Tea Jelly (250ml) Rp 
8.000. Original Thai 
Tea Jelly (250ml) Rp 
8.000

“Sejauh ini ada 
lima menu yang kami 
sediakan, kedepan-
nya  kami akan coba 
kreasi rasa minuman 
lain. Dan tentunya 

dengan motto kami 
“smooth and rich”. 

Dari semua itu yang pal-
i n g  l a r i s adalah mango splash dan sweet 
lemon tea. Dikarenakan ini minuman dengan pasar yang 
bisa dikatakan tinggi dan cocok pada semua lidah orang 
Indonesia,” jelas Frido.

Lanjut Frido, kandungan setiap menu minuman untuk 
mango splash terdiri dari saripati buah mangga premi-
um, yang dipadukan bersama jelly. Sedangkan ice lychee 
tea mengandung teh premium yang dipadukan bersama 
syrup lychee dan buah lychee yang manis.

Sweet lemon tea merupakan lemon tea dengan rasa 
asam yang segar dan manis. Sementara green thai tea 
dihasilkan dari bubuk teh hijau premium yang dipadukan 

dengan susu yang menyegarkan dan jelly yang manis.
Kalau original thai tea juga merupakan kombinasi dari 

bubuk teh premium dan jelly manis yang pas dilidah ban-
yak orang.

Lebih jauh Frido menjelaskan, usaha minuman ini 
menurutnya masih sangat menjanjikan di  Pekanbaru. 
Apalagi bila kemasan menarik dan harga terjangkau. Selain 
juga tentu bisa menjadi alternatif bagi konsumen untuk 
memenuhi kebutuhan gizi dimasa pandemi Covid-19. 
Karena kandungan vitamin C dari saripati buah segar juga 
bisa menambah imun tubuh.

Untuk pemasaran sendiri, sejauh ini Frido mengungkap-
kan masih mengandalkan kekuatan media sosial. Ini menu-
rutnya cukup efektif, apalagi disaat semu orang sudah 
memiliki akun media sosial.

Dampak positifnya, wilayah pemasaran bisa menjadi leb-
ih luas dan menembus semua kalangan masyarakat. Tapi 
kedepannya Frido berencana membuka outlet Cair. Supaya 
konsumen bisa menikmati minuman langsung ditempat 
sambil nongkrong.

Sementara untuk menghindari diri agar tidak terpapar 
Covid-19, Frido mengajak konsumen untuk tetap berada di 
rumah dan cukup memesan produk minuman Cair melalui 
akun Instagram @cair.idn. Atau bisa chat WA admin yang 
tertera di akun Instagram. *BERTUAH
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Tawarkan 
Aneka 

Minuman 
ala Kafe

Produk Usaha 
Rumahan Cair
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