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Dapur 
Redaksi

COVID-19 mungkin beberapa bulan terakhir kata terse-
but sudah tidak asing di telinga kita. Awalnya hanya 
dianggap flu biasa dan akhirnya menjadi pandemi. Su-

dah banyak korban meninggal dunia karena pandemi ini.
Banyak pihak yang menyayangkan lambatnya penanggulangan ka-

sus ini, pemerintah dianggap lambat dalam menangani masalah ini. Akan 
tetapi kita juga tidak bisa serta merta menyalahkan pemerintah, karena 
kasus ini tidak akan bisa diatasi tanpa adanya kerja sama semua pihak.

Masyarakat sendiri awalnya juga menganggap remeh virus 
ini. Mereka menganggap bahwa negeri ini aman-aman saja. Im-
bauan yang diberikan oleh pemerintah juga dianggap angin lalu.

Mereka lebih percaya terhadap berita-berita yang dishare 
melalui media sosial, dan dengan mudahnya ikut menyebar lu-
askannya tanpa proses verifikasi kebenaran dari berita tersebut.

Mendadak semua menjadi dokter, semua menganggap setiap 
berita yang dibaca adalah berita yang valid. Akibatnya mereka sangat 
percaya diri bahwa mereka tidak akan tertular oleh virus tersebut.

Sosial distancing yang digaungkan pemerintah juga tidak 
dianggap. Banyak masyarakat masih berkumpul dengan meng-
abaikan protokol kesehatan. Hal ini menyebabkan peningkatan 
jumlah orang yang terpapar covid-19 semakin hari semakin banyak.

Akan tetapi masyarakat masih belum sadar terhadap ba-
haya virus ini. Sebenarnya pemerintah juga sudah melakukan 
banyak upaya untuk menekan penyebaran virus ini. Sep-
erti mengkampanyekan protokol kesehatan, social distancing, 
pembatasan sosial berskala besar dan terakhir new normal.

Berdasarkan informasi yang dimiliki oleh Kementrian 
Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Co-
vid-19 protokol kesehatan yang wajib ditaati masyarakat.

Pertama yang paling penting adalah menjaga kebersihan 
tangan, tangan adalah media penyebaran virus paling utama, 
bersihkan tangan dengan menggunakan cairan pencuci tan-
gan atau hand sanitizer meskipun tangan tidak terlihat kotor.

Jika tangan kotor bersihkan dengan menggunak-
an sabun. Biasakan mencuci tangan setelah dari lingkun-
gan luar atau memegang sesuatu. Cara mencuci tangan ha-
rus mengikuti aturan standar yang sudah ada, yaitu mencuci 
tangan bagian dalam, punggung, sela-sela dan ujung-ujung jari.

Kemudian yang kedua jangan menyentuh wajah, den-
gan adanya pandemi covid-19 tangan menjadi media pal-
ing mudah terkena virus, usahakan tidak menyentuh wajah, 
menggaruk-garuk wajah khususnya mata, hidung dan mulut.

Tangan kita bisa saja terdapat virus yang diperoleh dari aktivitas yang 
kita lakukan di luar rumah. Jika tangan tidak bersih dan kemudian me-
nyentuh wajah maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh.

Terapkan etika batuk dan bersin, etika saat batuk yaitu me-
nutup mulut dan hidung dengan menggunakan lengan atas 
bagian dalam pada saat batuk atau bersin. Meskipun tidak ada 
virus di tubuh kita etika batuk dan bersin harus tetap diterapkan.

Selanjutnya menggunakan masker, gunakan masker saat 
anda keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Bagi 
anda yang tidak memiliki gejala bisa menggunakan masker 
non medis, namun bagi anda yang memiliki gejala gunakan-

Penting Mematuhi 
Protokol Kesehatan

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

lah masker medis yang dapat digunakan sekali, dan setelah 
digunakan harus dibuang ke tempat sampah yang tertu-
tup kemudian cuci tangan setelah memegang masker tersebut.

Protokol kesehatan selanjutnya yaitu menjaga Jarak, un-
tuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang 
lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain 
minimal 1 meter. Kita dilarang untuk berkumpul dan berkeru-
munan untuk meminimalisir kontak fisik dengan orang lain.

Upaya-upaya tersebut tidak akan ada artinya jika ma-
syarakat tidak mematuhinya. Pandemi ini memang sangat 
berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Terutama san-
gat berdampak kepada perekonomian masyarakat sendiri.

Satu sisi mereka juga takut akan tertular virus ini, tetapi juga mer-
eka berjuang untuk tetap dapat hidup di tengah pandemi ini. Sehing-
ga banyak masyarakat yang saling menyalahkan satu sama lain. Bagi 
yang patuh diam di rumah menyalahkan yang masih keluar di jalan.

Padahal kalau boleh memilih mereka juga mau tinggal diam 
di rumah, akan tetapi mereka tidak punya pilihan tersebut karena 
harus bekerja. Saat ini semua bebas berpendapat dan bebas 
menghakimi orang lain tanpa tahu latar belakang masalahnya.

Kita harusnya melihat di negara lain seperti Taiwan, masyara-
kat sangat sadar akan bahaya virus ini. Mereka menaati setiap 
aturan yang diberlakukan oleh pemerintah setempat. Walau-
pun mereka tidak melakukan lockdown tetapi mereka berhasil 
menekan penyebaran virus ini. Mereka tetap melakukan ke-
giatan sehari-hari seperti biasa, tetapi mereka semua disiplin.

Pemerintah tak henti hentinya mengingatkan untuk selalu jaga 
jarak dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Sebenarnya kita 
juga bisa seperti Taiwan, perlu menanamkan kesadaran di dalam 
diri sendiri untuk selalu mematuhi setiap anjuran yang diberikan.

Kalau masih seperti sekarang sampai kapan pandemi ini akan 
berakhir di Indonesia. Semoga masyarakat segera sadar akan 
bahaya virus ini, Dan semoga pandemi ini segera berakhir, se-
hingga kita bisa hidup normal seperti sedia kala. *BERTUAH



46-47

DAFTAR 
ISI

Pekanbaru Menuju Smart City Madani
BERTUAH

Majalah Internal Pemko Pekanbaru

EDISI JULI 2021

Edisi Juli 2021

Pekanbaru Menuju Smart City Madani

BERTUAH
Majalah Internal Pemko Pekanbaru

BERTUAH
Majalah Internal Pemko Pekanbaru bertuah bisa di baca di     www.pekanbaru.go.idPekanbaru Menuju Smart City Madani

LAPUT
6-9 14-15

AGENDA

Walikota Tinjau Proses PPDB 2021 
Jenjang SD dan SMP Negeri

Pengangkutan Sampah 
Liar Ganggu Sistem

Percepat SMPN Baru 
di Sidomulyo Barat

52-53
UMKM Jaga Kualitas dengan 

Bahan Premium

Usaha Rumahan MY Kitchen

Pengelolaan Sampah di Pekanbaru Lebihi 
Target Nasional

Nyaman Menginap 
Bersama Keluarga

50-51
HOTEL

Angkasa Garden Hotel

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

45  Bertuah Edisi Juli 2021

CAMAT Payung Sekaki Fauzan SSTP MSi melakukan 
aksi nyata dalam mendukung dan menjaga ke-
lestraian alam. Camat beserta jajaran didampingi 

Bhabinkamtibmas melaksanakan penanaman puluhan 
bibit pohon buah-buahan di MI dan MTs Uways Alqorni 
Jalan Wela Jaya, Kelurahan Labuh Baru Barat.

Penanaman bibit pohon dilakukan bersama 
Ketua Yayasan MI dan MTs Uways Alqorni dan 
juga Lurah Labuh Baru Barat. Aksi ini seb-
agai wujud pihak kecamatan dalam menjaga 
lingkungan dan mengedukasi masyarakat akan 
pentingnya menjaga kelestrarian alam.

Tidak hanya itu, gerakan penanaman bibit 
buah ini menjadikan lingkungan menjadi asri 
dan teduh. Kemudian setelah pohon berbuah 
juga bisa dipanen dan menambah asupan gizi peserta 
didik dan guru di lingkungan sekolah tersebut.

Camat Fauzan mengatakan ada berbagai macam jenis 
bibit buah yang ditanam. di antaranya mangga Thailand, 
mahatir, kelengkeng, mata lada, kelengkeng merah, jambu 
kristal merah dan jambu madu.

“Kita berharap ini dapat bermanfaat bagi generasi 
penerus,” katanya seraya mengungkapkan jika sekolah 
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Edukasi Siswa Manfaat Konsumsi Buah
MI dan MTs Uways Alqorni adalah salah satu sekolah yang 
ramah anak dan berprestasi di tingkat Nasional.

“MI dan MTs Uways Alqorni adalah salah satu madrasah 
sekolah ramah anak dan berprestasi di tingkat Nasional. 
Bahkan pernah ikut berlomba di Malaysia. Prestasinya 

adalah sekolah yang ramah anak, mereka itu 
membentuk karakter anak di usia dini melalui 
akhlakul karimah, kedisplinan dan pengetahuan,” 
tambah Fauzan.

Lebih lanjut Fauzan mengatakan, selain mena-
nam bibit pohon buah, ia bersama rombongan 
mengedukasi siswa di sekolah tersebut tentang 
manfaat buah-buahan bagi tubuh.

‘Kita bersama lurah dan juga bhabinkamtib-
mas melaksanakan penanaman bibit pohon buah 

untuk membantu penghijauan pekarangan sekolah ramah 
anak di MI dan MTs Uways Alqorni supaya lebih asri. Dan 
juga memberikan edukasi pengetahuan kepada siswa terkait 
dengan jenis buah-buahan dan manfaatnya untuk kesehat-
an tubuh. Karena sama-sama kita ketahui, di dalam buahan 
itu terdapat banyak nutrisi, dan buahan juga sumber serat 
terbaik yamg bermanfaat untuk pencernaan tubuh kita,” 
ujarnya. *BERTUAH

Camat Payung Sekaki Tanam Bibit Buah-buahan di Sekolah

Warga Antusias Ikut Vaksinasi

TANAM POHON - Camat Payung Sekaki Fauzan SSTP MSi dan jajaran menanam pohon buah-buahan di 
lingkungan MI dan MTS Uways Alqorni di Jalan Wela Jaya, Kelurahan Labuh Baru Barat.

BUS VAKSINASI - Warga Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani antusias mengikuti vaksin Covid-19 
di bus vaksinasi keliling yang mendatangi warga di wilayah itu.

INFO
KECAMATAN

INFO
KELURAHAN

UNTUK mempercepat pelaksanaan vaksinasi, Pemer-
intah Kota Pekanbaru mengerahkan 10 unit bus 
vaksinasi. Program bus vaksinasi keliling ini su-

dah berlangsung sejak beberapa waktu lalu. Ada 10 bus 
vaksinasi yang beroperasi membantu percepatan capaian 
vaksinasi di Kota Pekanbaru.

Bagi warga yang ingin divaksin, cukup mem-
bawa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Bus vaksi-
nasi ini melayani warga suntik vaksin pertama 
maupun dosis kedua. Sebanyak 10 bus vaksinasi 
menyebar di beberapa titik salah satunya ada 
di Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah 
Madani.

Lurah Sialang Munggu Fitri Yati mengung-
kapkan, pihaknya merasa sangat terbantu den-
gan adanya bus vasksinasi keliling tersebut. Sebab dengan 
adanya layanan bus vaksinasi keliling warganya tidak perlu 
jauh-jauh datang ke puskesmas atau rumah sakit untuk 
melaksanakan vakasinasi.

Berdasarkan data pihak Kelurahan Sialang Munggu, 
Kecamatan Tuah Madani sebanyak 112 warga mendapat-

kan pelayanan vaksin dosis pertama dan kedua melalui 
bus vaksinasi keliling. Satu unit bus vaksinasi keliling bisa 
melayani warganya untuk divaksin tahap pertama dan 
kedua. “Untuk pelayanan vaksin tahap pertama sebanyak 
22 orang yang mendaftar, dan berhasil divaksin seban-

yak 21 orang, di antara laki-laki 10  orang dan 
perempuan 11 orang. Kemudian untuk warga 
lanjut usia 60 tahun ke atas tidak ada,” Lurah 
Sialang Munggu Fitri Yati.

Selain itu, ada juga warga yang ditunda 
vaksinasi sebanyak satu orang. Warga yang 
ditunda vaksinasinya tersebut bukan karena 
menolak untuk divaksin. Namun karena yang 
bersangkutan terkedala faktor kesehatanya. 
Sebab hasil pemeriksaan petugas medis, warga 

ini diketahui memiliki tensi tinggi.
“Sedangkan untuk vaksin tahap dua sebanyak 90 

orang yang mendaftar, selanjutnya yang berhasil divaksin 
sebanyak 90 orang, diantaranya laki-laki 37 orang dan 
perempuan 50 orang. Untuk lansia usia 60 tahun keatas 
sebanyak tiga orang,” kata Fitri. *BERTUAH

Lurah Sialang Munggu Apresiasi Keberadaan Bus Vaksinasi Keliling 44-45
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BERBEKAL ilmu kepemimpinan yang diperoleh saat 
tercatat sebagai kelompok mahasiswa berprestasi 
di Universitas Gajah Mada tahun 2016, Media 

Nova SSos MSi menjadi lebih percaya diri saat diama-
nahkan menjadi pempimpin wilayah tingkat kelurahan 
di Pekanbaru, tepatnya di Kelurahan Cinta Raja, Keca-
matan Sail.

Kepada Bertuah, Media menuturkan, banyak ilmu 
yang diperolehnya dulu kini bermanfaat dalam kesehar-
ian dalam menjalankan tugas sebagai seorang lurah. 
Semisal bagaimana cara memecahkan masalah dengan 
cepat dan tepat tanpa emosi serta juga bagaimana 
berkomunikasi dan berkoordinasi yang baik dengan 
pihak lain.

Diakui Media, meski ilmu kepemimpinan yang di-
perolehnya tidak sedalam yang dipelajari mereka yang 
kuliah di IPDN, minimal dasar-dasar kepemimpinan 
sudah diketahui.

“Dulu sebelum menjalani ilmu leadership atau kepe-
mimpinan, banyak rangkaian tes yang mesti saya lewati. 
Tidak hanya kemampuan berbahasa asing namun juga 
psikotes, tes tertulis dan juga wawancara. Selain juga 
diuji daya juang kita ketika dihadapkan dengan ma-
salah,” ujar Media, yang masuk 120 mahasiswa terbaik 
dari 5.000 mahasiswa UGM seluruh Indonesia masa itu.

Media juga mengaku tidak pernah membayangkan 
bisa diamanahkan jabatan sebagai kepala wilayah. 
Karena selama ini dimanapun ditugaskan, ia akan beru-
saha memberikan yang terbaik.

Dimasa awal menjadi lurah tidak dipungkiri Media 
ada rasa canggung. Namun seiring berjalan waktu ia 
mulai terbiasa dan menikmati tugasnya sebagai lurah.

“Bagi saya prinsipnya tidak malu bertanya. Kalau saya 
tidak paham dan tidak tahu pasti saya akan bertanya 
kepada yang lebih senior,” tutur Media.

Ditempatkan di kelurahan yang masyarakat berpen-
didikan tinggi dan banyak ditinggali para pejabat serta 
mantan pejabat, bagi Media ini menjadi bonus. Paling 
tidak menurutnya untuk berbagai program pemerintah 
yang harus disampaikan kepada masyarakat, tidak ter-
lalu sulit dan bisa didukung langsung oleh masyarakat.

Media juga mengungkapkan sejauh ini komunikasin-
ya dengan masyarakat juga cukup berjalan lancar dan 
tidak ada hambatan.

Kebijakan apapun itu yang mesti diteruskannya ke-
pada masyarakat, diupayakan tidak menggunakan cara 
memerintah ataupun menyuruh apalagi menggunakan 

Sulit Temukan 
Warga Kurang 
Mampu

Media Nova SSos MSi
Lurah Cinta Raja
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PROFIL
ASN

kata harus. Sebaliknya Media lebih nyaman mendekati ma-
syarakat dengan cara mengajak, sehingga masyarakat bisa 
melakukan dengan sukarela tanpa merasa dipaksa.

“Dalam sosialisasi saya biasa lebih mengajak masyarakat, 
misal menggunakan kata tolong bantu saya ya bapak ibu. 
Bukan dengan kata-kata kalau nanti tidak mau begini akan 
begini,” terang Media yang juga pernah menjabat sebagai 
lurah Selat Panjang Barat.

Banyaknya perkantoran dan sekolah serta instansi vertikal 
lainnya di Kelurahan Cinta Raja, menuntut Media harus bisa 
membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak. 
Hal ini juga menurut Media sudah dilakukannya sejak awal ia 
ditempatkan sebagai lurah Cinta Raja.

“Di kelurahan kami juga ada mapolda, ada makorem juga 
kampus dan beberapa sekolah. Alhamdulillah komunikasi 
dan koordinasi dengan para pihak sangat baik dan mereka 
juga kooperatif meskipun saya masih baru di sini,” sebut 
Media yang juga pernah menjadi ajudan ibu wakil bupati 
Meranti.

“Bagi saya prinsipnya 
tidak malu bertanya. 
Kalau saya tidak paham 
dan tidak tahu pasti 
saya akan bertanya ke-
pada yang lebih senior,”

BIOFILE

Media Nova SSos MSi
Tempat/Tgl Lahir : Selat Panjang, 16 November 1985

Pendidikan:
- SDN 01 Siak
- SMPN 1 Siak
- SMAN 5 Purwokerto
- S1 Fisip UGM
- S2 Fisip Unri

Jabatan :
- CPNS di Kabupaten Meranti 
   tahun 2010
- Kasi Kelembagaan Masyarakat 
  di Badan Pemberdayaan 
   Masyarakat 2014
- Lurah Selat Panjang Barat tahun 2018
- Staf di Kantor Camat Tampan 2019
- Lurah Cinta Raja tahun 2021

Satu hal menurut Media yang cukup menarik di Kelura-
han Cinta Raja, ia kesulitan untuk mencari keluarga miskin. 
Karena tingkat perekonomian warganya terbilang cukup 
baik. Sebab itu pula Media menyimpulkan kategori keluarga 
miskin di Kelurahan Cinta Raja berbeda dengan yang ada di 
kelurahan lain.

“Karena sulitnya mencari orang tidak mampu, akhirnya 
kami memasukkan pensiunan sebagai penerima manfaat 
bantuan. Tapi sebelumnya saya sudah konsultasi dulu den-
gan Kemensos, biar nanti tidak menjadi masalah,” imbuh 
Media.

Lebih jauh, memiliki aktivitas yang cukup sibuk sebagai 
lurah diakui Media menjadi tantangan baginya untuk bisa 
mengatur waktu sebaik mungkin. Karena meskipun seorang 
lurah, sama seperti perempuan lainnya ketika di rumah ia 
hanya seorang istri.  

Karena itu ketika ada waktu luang, ia berusaha menyalur-
kan hobi bertanam bunga atau juga memanfaatkannya se-
maksimal untuk kebersamaan dengan keluarga. *BERTUAH
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SMP Negeri 10 Pekanbaru Antisipasi 
Penyebaran Covid-19

Terapkan Prokes Selama PPDB
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langsung berkas yang asli ke sekolah,” katanya.
Pihaknya mengimbau kepada seluruh masyara-

kat dan orangtua murid nantinya agar tetap mengi-
kuti prokes yang ketat, sesaui arahan dari pemerintah.

“Kami berharap pada PPDB tahun 2021 ini dapat ber-
jalan dengan aman, lancar dan tentunya sukses. Sama-
sama kita bedoa agar wabah ataupun pandemi Covid-19 
dapat segera berakhir di negeri kita ini,” sebut Wijayanti.

Seperti diketahui, pada pengumuman kelulusan siswa 
kelas IX SMPN 10 Pekanbaru yang berjumlah 284 orang, 
seluruhnya dinyatakan lulus 100 persen. Pengumuman ke-
lulusan juga dilakukan secara daring beberapa waktu lalu.

“Kami berharap anak-anak kami yang dinyatakan 
lulus ini dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang 
lebih tinggi lagi sesuai dengan keinginan dan mi-
nat mereka masing-masing,” katanya. *BERTUAH

PROFIL
SEKOLAH

DI tengah pandemi Covid-19, pendaftaran Peneri-
maan Peserta Didik Baru (PPDB) terpaksa harus 
dilaksanakan secara online. Kebijakan ini diambil 

untuk mencegah terjadinya kerumunan di sekolah yang 
bisa berpotensi menjadin kluster penularan virus Corona.

Salah satu sekolah yang menerapkan PPDB online di 
Pekanbaru yakni SMP Negeri 10 Pekanbaru. Sekolah yang 
berada di Jalan Dr Sutomo No 108, Rintis, Kecamatan Lima 
Puluh, Kota Pekanbaru ikut mendukung pemerintah dalam 
menekan angka penyebaran Covid-19 dengan melak-
sanakan PPDB secara online. Sehingga orangtua calon 
peserta didik tidak perlu lagi repot-repot datang ke sekolah.

Kepala SMP Negeri 10 Pekanbaru Hj Wijayanti Sri Utari SPd 
MSi mengatakan, daya tampung untuk penerimaan siswa 
baru pada PPDB tahun ini sebanyak 8 rombongan belajar 
atau rombel. Rinciannya tujuh rombel untuk kelas reguler 
atau umum dan satu rombel untuk kelas khusus olahraga.

“PPDB tahun ini masih di tengah suasana pandemi 
Covid-19 yang masih tinggi khususnya Kota Pekanbaru. 

Tentunya kami berkoordinasi dan ikuti aturan serta ara-
han dari pemerintah melalui Disdik Kota Pekanbaru un-
tuk mekanisme dan SOP PPDB tahun ini,” kata Wijayanti.

Dengan dibuka PPDB secara online ini, pihaknya 
mengimbau kepada orangtua calon peserta didik agar 
melakukan pendaftaran dari rumah masing-masing. 
Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya penu-
laran Covid-19 yang masih tinggi di Kota Pekanbaru.

“Pandemi Covid-19 belum berakhir hingga saat ini, 
orangtua murid bisa mendaftar cukup dari rumah saja. 
Artinya berkas persyaratan untuk mendaftar dapat 
diupload kemudian kirim secara online,” imbuhnya.

Setelah seluruh berkas diupload dan dikirim melalui la-
man yang sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan, maka 
tahapan selanjutnya pihak panitia yang ada di seko-
lah melakukan verifikasi terhadap berkas yang masuk.

“Nantinya panitia PPDB akan memverifikasi berkas 
yang masuk. Jika hasilnya lulus dan layak diterima, 
maka nantinya orangtua siswa dapat mengantarkan 

PPDB tahun ini masih di tengah suasana 
pandemi Covid-19 yang masih tinggi khusus-
nya Kota Pekanbaru. Tentunya kami berkoor-
dinasi dan ikuti aturan serta arahan dari 
pemerintah melalui Disdik Kota Pekanbaru 
untuk mekanisme dan SOP PPDB tahun ini,”

“

Hj Wijayanti Sri Utari SPd MSi
Kepala SMP Negeri 10 Pekanbaru
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KULINER
Sate Bundo Kanduang Pekanbaru

SATE Padang merupakan satu kuliner khas Minang 
yang banyak diminati. Di Pekanbaru, ada sate 
Padang yang terkenal dan termasuk legendaris 

yakni Sate Bundo Kanduang yang terletak di Jalan 
Sudirman, tepatnya depan Sukaramai Trade center 
(STC).

Bagi pecinta kuliner wajib untuk singgah menci-
cipi nikmatnya Sate Bundo Kanduang. Tidak lengkap 
rasanya ke Pekanbaru jika belum menyantap sate 
legendaris ini. Karena itu banyak tamu dari luar kota 
yang berkunjung ke Kota Pekanbaru akan mencari 
Sate Bundo Kanduang.

Sama dengan sate Padang biasa yang berwarna 
kuning, yang membedakan Sate Bundo Kanduang 
dengan sate lain adalah daging yang empuk dengan 
potongannya besar namun tipis.

Daging sate yang disajikan betul-betul daging dan 
tidak ada campuran lemak sama sekali. Sebelum disa-
jikan, daging sate sudah dipanggang maksimal se-
hingga tidak ada lagi rasa amis dan berganti dengan 
harumnya bumbu rempah yang menempel didaging.

Selain itu juga kuah satenya kental dan aroma lebih 
mengundang selera ketika ditaburi bawang merah 
goreng. Untuk kuah satenya juga ada yang kuah kun-
ing atau kuah kacang.

Kuah sate yang kental juga semakin nikmat ketika 
dicampur dengan kerupuk. Banyak pilihan kerupuk 
yang tersedia, mulai dari kerupuk cabe, kerupuk kulit 
atau jangek bahkan juga kerupuk jengkol.

Bagi kamu yang tidak suka sate daging, juga 
tersedia sate ayam. Satu porsi Sate Bundo Kanduang 
dibanderol Rp 20 ribu. Dimana dalam satu porsi ada 
dua ketupat ukuran sedang ditambah sate daging 
enam tusuk. Untuk orang dewasa, porsi yang ada 
sangat cocok sekali. Namun bagi anak-anak mungkin 
agak kebanyakan.

Untuk proses pemesanan sampai tiba di meja tidak 
terlalu lama. Karena memang banyak karyawan yang 
disiagakan untuk menjamu para tamu yang masuk. 
Kira-kira jarak orderan sampai sate datang tidak sam-
pai 10 menit.

Sate Legendaris Paling 
Dicari Pelancong

Selain sate Padang juga tersedia aneka minuman 
untuk menemani makan sate. Semua jus buah terse-
dia di sini. Di antaranya jus melon, jus alpikat, buah 
naga, jeruk dan sebagainya.

Sate Bundo Kanduang mulai buka sejak pagi 
hingga malam hari. Untuk keamanan dan kenyaman-
an makan di tempat selama masa pandemi Covid-19 
ini, pihak pengelola sudah mengatur jarak tempat 
duduk.

Sehingga kita tidak perlu khawtair akan berkeru-
mun saat makan. Begitu juga di pintu masuk sudah 
tersedia air untuk mencuci tangan.

Sate Bundo Kanduang juga melayani orderan take 
away melalui Gojek. Sehingga pembeli tidak perlu 
repot harus datang ke gerai Sate Bundo Kanduang, 
cukup menikmati di rumah saja. *BERTUAH
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Pengelolaan Sampah 
di Pekanbaru Lebihi 
Target Nasional

Pengangkutan 
Sampah Liar 
Ganggu Sistem

BERDASARKAN data sistem informasi pengelo-
laan sampah Nasional, pengelolaan sampah yang 
dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru me-

lalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) 
terbilang sangat baik. Jika dibandingkan dengan Kota 
Medan dengan persentase sampah yang tidak terkelola 
sebesar 37,10 persen, Kota Pekanbaru terbilang bagus.

Menurut Pelaksana tugas (Plt) Kepala DLHK Kota 
Pekanbaru, Marzuki, sampah yang tidak terkelola atau 
tidak terangkut ke tempat pembuangan di Kota Pekan-
baru hanya sebesar 5,32 persen.

“Kita melihat, secara Nasional, Kota Pekanbaru ini su-
dah melebihi target. Contoh, pengelolaan sampah atau 
pengurangan sampah, target Nasional itu baru 16,12 
persen, kita sudah 23,14 persen. Kan sudah di atas itu,” 
terang Marzuki.

Terakhir sampah yang tidak terkelola atau yang tidak 
terangkut oleh DLHK, Kota Pekanbaru untuk tahun 2020 
hanya 5,32 persen yang berserakan.

“Maka ini artinya apa, Kota Pekanbaru ternyata secara 
Nasional sudah baik pengelolaan sampahnya. Con-
toh Kota Medan, itu sampah tidak terkelola saja 37,10 
persen oleh pemerintah, artinya berserakan dimana-
mana. Tetapi kenapa tidak ribut,” ujarnya.

Dengan polemik tumpukan sampah yang sempat 
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LAPORAN
UTAMA

DLHK harus lebih 
cermat dalam menga-
wasi pengelola sampah 
oleh pihak ketiga. 
Mereka harus mengawa-
si proses pengangkutan 
sampah

DR FIRDAUS MT
Walikota Pekanbaru

“

LEBIHI TARGET - Salah 
satu sudut Jalan 
Sudirman Kota Pekan-
baru yang terlihat bersih 
dan asri dari sampah. 
Pengelolaan sampah 
di Pekanbaru melebihi 
target Nasional.

Kemudian penanaman rumput di atas tanah penut-
up, pemasangan pipa gas, meratakan timbunan sam-
pah yang sudah menggunung, pengerukan lumpur di 
bak anaerobik di IPL, perbaikan jembatan timbang dan 
perbaikan pagar.

Untuk pembuatan jalan operasi di atas sel sampah, 
DLHK membutuhkan dua model alat berat yakni ekska-
vator dan bulldozer untuk memindahkan sampah den-
gan jarak paling pendek serta menggunakan lengannya 
untuk jarak yang panjang.

Ia berharap mekanisme penanganan sampah di TPA 
Muara Fajar akan tertata lebih baik kalau tahapan-taha-
pan perbaikan bisa dimaksimalkan. “InsyaAllah akan 
tertata lebih baik dan TPA Muara Fajar nantinya akan 
terkelola dengan sempurna,” tegasnya.

Ia juga mengharapkan dukungan masyarakat Kota 
Pekanbaru agar pola penanganan sampah di TPA bisa 
berjalan dengan baik dan sesuai harapan. “Harapan kita 
seperti itu sehingga penanganan sampah di hilir bisa 
tertata dengan baik dan bisa mengeliminir penumpu-
kan seperti pola sanitary landfill,” tambahnya.

Hendra menyebutkan, konsep sanitary landfill di 
Indonesia yang saat ini terbaik penanganannya, ada di 
Balikpapan atau tepatnya di TPA Mandar. “Saat ini kita 
mengacu seperti halnya TPA Mandar,” katanya.

Ia juga berharap penanganan TPA Muara Fajar den-
gan pola Sanitary Landfill akan memperbesar peluang 
Kota Pekanbaru bakal mendapatkan Piala Adipura. “Ha-
rapan DLHK Kota Pekanbaru di masa akhir kepemimpi-
nan H Firdaus ST MT, Kota Pekanbaru mendapatkan 
Adipura yang selama ini kita impikan,” pungkasnya.

Semakin Terkendali
Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyebut-

kan, persoalan tumpukan sampah yang terjadi sejak 
awal Januari lalu, saat ini sudah mulai terkendali.

Dari hasil pemantauan yang dilakukan pada sejum-
lah titik, sudah tidak ditemukan lagi adanya tumpu-
kan sampah khususnya kawasan pinggir-pinggir jalan 
dalam kota. “Dari hasil pantauan terlihat bahwa kondis-
inya sangat baik dan terkendali,” ucap walikota.

Namun demikian, walikota tetap mengingatkan 
kepada dua perusahaan swasta selaku rekanan yang 
bertugas melakukan pengangkutan sampah tahun 
2021 ini untuk lebih memaksimalkan penanganan di 
lapangan. “Penanganan sampah harus optimal, jangan 
sampai gagal lagi pengelolaannya,” pinta dia.

Kemudian kepada Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan (DLHK), walikota juga memerintahkan agar 
meningkatkan pengawasan sehingga pihak rekanan 
bisa bekerja sesuai poin yang ada dalam kontrak kerja 
sama.

“DLHK harus lebih cermat dalam mengawasi penge-
lola sampah oleh pihak ketiga. Mereka harus menga-
wasi proses pengangkutan sampah di dua zona yang 
dalam pengelolaan swasta,” pesannya.

Hak terpenting, lanjut walikota, Dinas LHK harus 
mencegah adanya tumpukan sampah yang tidak 
terangkut. Para pengelola angkutan sampah mesti bisa 
mengatur sampah domestik dari rumah, pasar dan dan 
badan usaha harus terangkut semua. *TIM BERTUAH

“Kalau saya lihat sekarang ini persoalannya adalah 
sampah ilegal tadi itu. Mereka mengangkut mengganggu 
sistem kami. Tapi kami sudah arahkan ke camat, dan juga 
vendor, PT GTJ (Godang Tua Jaya) dan PT SHI (Samhana 
Indah). Tolong dijaga TPS itu, tolong disisir lagi, sehingga 
mereka mengangkut dari pukul delapan pagi sampai pu-
kul 12 malam,” jelas Marzuki.

Bahkan untuk memaksimalkan 
pengelolaan sampah di Kota Pe-
kanbaru, Marzuki menyebut telah 
mengekspos kepada media nomor 
kontak pribadinya dengan tujuan 
menyikapi pengaduan masyarakat 
terkait tumpukan sampah.

“Kalau ada pengaduan masyara-
kat kepada kami, itu akan kami 
langsung eksen. Sampai hari ini, itu 

kan saya sudah ekspos, ini nomor WA saya. Sampai hari 
ini tidak ada yang menyampaikan (pengaduan). 70 persen 
masih dikuasai oleh pengangkut ilegal,” tutupnya.

Diketahui, untuk wilayah pelayanan Zona I dilakukan 
oleh PT GTJ. Dengan masa kontrak terhitung dari 18 Ma-
ret  hingga 23 Desember 2021. Dengan jumlah armada, 
becak motor 8 unit, pick up 9 unit, dump truck 40 unit, 
dump truk besar 2 unit, becholoader 1 unit, dengan jum-
lah SDM sebanyak 200 orang.

Potensi pengangkutan sampah ke TPA 355,29 ton per 
hari. Wilayah Kecamatan Bina Widya, Kecamatan Tuah 
Madani, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Mar-
poyan Damai.

Untuk pelayanan wilayah Zona 2 dilakukan oleh PT SHI. 
Masa kontrak terhitung dari 18 Maret hingga 23 Desem-
ber 2021. Dengan jumlah armada, becak motor 7 unit, 
pick up 8 unit, dump truk 34 unit, dump truk besar 2 unit, 
becholoader 1 unit, dengan jumlah SDM sebanyak 150 
orang. Potensi pengangkutan sampah ke TPA 314,03 ton 
per hari. Wilayah di Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan 
Lima Puluh, Sail, Pekanbaru Kota, Tenayan Raya, Kulim, 
Sukajadi, dan Kecamatan Senapelan.

Sementara untuk wilayah pelayanan Zona 3 dilaku-
kan swakelola oleh Bidang Pengelolaan Sampah DLHK. 
Dengan jumlah armada, pick up 4 unit, dump truk 18 unit, 
SDM 90 orang. Wilayah di Kecamatan Rumbai, Kecamatan 
Rumbai Barat dan Kecamatan Rumbai Timur.

Kepala Bidang Persampahan DLHK Kota Pekanbaru 
Hendra Afriadi menyatakan saat ini pihaknya fokus 
membenahi TPA Muara Fajar agar pembuangan sampah 
semestinya terkoneksi dengan baik dari hulu menuju hilir 
secara terpadu agar tidak lagi terkendala seperti sebelum-
nya.

“Pembenahan tersebut antara lain perbaikan TPA 
Muara Fajar. Ada sejumlah penanganan yang tengah kita 
lakukan. Insya Allah kalau semua berjalan dengan lancar. 
Hilir pembuangan sampah di Kota Pekanbaru bisa tertata 
dengan baik,” jelasnya.

Fokus penanganan TPA Muara Fajar ada beberapa 
tahapan seperti pembuatan jalan operasi di atas sel sam-
pah, perbaikan saluran lindi yang tersumbat, pembentu-
kan lereng sampah dekat bangunan penunjang, penutu-
pan tanah di atas lereng sampah yang terbentuk.

viral beberapa waktu lalu, Marzuki menilai ada kompetisi 
politik yang terjadi.

“Jadi ini yang pertama kalau saya melihat, memang 
ada kompetisi politik. Namun kebenarannya tidak tahu-
lah saya. Yang kedua, memang dalam hal ini, DLHK itu 
salah satunya adalah kelemahan sumber daya. Optimal-
isasinya kurang, baik mengenai pengangkutan sampah, 
maupun tentang pengelolaan sampahnya,” sebutnya.

Ia menyebutkan 70 persen pengelolaan sampah pe-
rumahan atau pemukiman masyarakat dilakukan secara 
ilegal. Dari jumlah itu 40 persen di antaranya pengelo-
laan sampah dilakukan secara mandiri atau oleh kelom-
pok oknum masyarakat yang membuang ke TPS liar. 
Dan 30 persen lagi pengelolaan sampah di pemukiman 
masyarakat dibuang ke TPS/Trans Depo.

Sementara 30 persen lagi sampah pemukiman pen-
duduk dikelola secara resmi. Dengan rincian 5 persen 
sampah pasar atau pusat perbelanjaan diangkut oleh 
DLHK bersama mitra kerja dan dibuang ke TPA Muara 
Fajar.

Sedangkan 25 persen lagi sampah yang ada di pe-
rumahan atau pemukiman penduduk diangkut dan 
dibuang ke TPS/ Trans Depo. Dan kemudian DLHK ber-
sama mitra kerja mengangkut dan membuang sampah 
ke TPA Muara Fajar.

Wujudkan Pekanbaru Bersih
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Bentuk BLUD Retribusi Sampah
DALAM masterplan dan rencana aksi persampahan 

Kota Pekanbaru Dinas Lingkungan Hidup dan Keber-
sihan (DLHK), ada solusi jangka pendek, menengah 

hingga solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah.
Solusi jangka pendek terkait dengan pengangkutan. Pada 

poin pertama disebutkan penetapan lokasi TPS berdasarkan 
usulan dari kecamatan ada 112 TPS (SK Kadis LHK No 52 
Tahun 2021), dengan rincian Zona I 30 TPS, 2 Trans Depo. 
Zona 2 ada 57 TPS, 2 Trans Depo. Sementara untuk Zona 3 
ada 25 TPS.

Poin kedua, DLHK menyosialisasikan pola manajemen 
pengangkutan sampah pada masyarakat di 3 zona. Poin 
ketiga, pendampingan dari Kejari Pekanbaru (surat nomor: 

PRINT-79/L.4.10/Gph.2/04/2021 tanggal 26 April 2021).
Poin keempat disebutkan penggunaan aplikasi dalam 

rangka monitoring, pengawasan, dan pengendalian peng-
angkutan sampah. Poin kelima, penertiban dan peninda-
kan pengangkutan sampah ilegal.

Kemudian berkaitan dengan retribusi pelayanan 
persampahan. Poin pertama disebutkan, sosialisasi pola 
manajemen pemungutan retribusi pelayanan persampah-
an kepada masyarakat. Kedua, meningkatkan pendapatan 
retribusi daerah dengan memanfaatkan aplikasi e-Retribu-
si sampah.

Ketiga, pendampingan dari Kejari Pekanbaru (surat 
nomor: PRINT-83/L.4.10/Gph.2/04/2021 tanggal 28 April 

KOTA BERSIH - Sudut lain dari Kota Pekanbaru juga bebas dari tumpukan 
sampah dan lebih bersih. Hal ini satu modal kembali merebut Piala Adipura.

TPA SAMPAH - 
Walikota Pekan-
baru Dr H Firdaus 
ST MT melakukan 
peninjauan tempat 
pembuangan akhir 
(TPA) sampah di 
Muara Fajar.

AWASI VENDOR - Walikota menginginkan agar persoalan 
pengelolaan sampah teratasi dengan baik. DLHK diminta 
mengawasi vendor atau pihak ketiga dalam pengangkutan 
sampah.

PERENCANAAN TPA - Walikota Pekanbaru 
Dr Firdaus ST MT melihat perencanaan 
penataan dan pengelolaan sampah di TPA 
Muara Fajar serta pengembangannya.

2021). Poin keempat, mengefektifkan dan mengoptimal-
kan tim yustisi (DLHK, Satpol PP, kejaksaan, kepolisian, 
dan TNI) dalam penegakan disiplin dalam pengelolaan 
sampah.

Poin kelima, penertiban dan penindakan pemungutan 
retribusi ilegal. Poin keenam, pembentukan UPT untuk pe-
mungutan retribusi. Poin ke tujuh, menyiapkan rancangan 
BLUD pemungutan retribusi.

Selanjutnya mengenai penguatan kelembagaan. Mem-
bentuk UPT pengelolaan TPA, membentuk UPT retribusi 
pelayanan persampahan, persiapan perubahan UPT men-
jadi BLUD retribusi pelayanan persampahan, memproses 
tahapan lelang jasa angkutan sampah tahun 2022, sosia-

LAPORAN
UTAMA

lisasi dan edukasi masyarakat tentang pemanfaatan dan 
pengelolaan sampah.

Pengurangan sampah dengan prinsip 3R, pengolahan 
sampah (kerja sama badan usaha). Dalam hal ini disebut-
kan beberapa poin.

Di antaranya sosialisasi dan edukasi masyarakat ter-
hadap prinsip 3R, pembinaan dan pengembangan bank 
sampah secara profesional, pembinaan dan pengemba-
ngan rumah kompos, penerapan aplikasi Bank Sampah 
Basada (Bank Sampah Serba Ada), pengolahan sampah di 
TPA (kerja sama dengan badan usaha swasta). Kemudian 
disebutkan revisi masterplan persampahan Kota Pekan-
baru.

“Sementara untuk solusi jangka menengah yakni op-
timalisasi manajemen persampahan, penguatan kelem-
bagaan pengangkutan sampah dengan membentuk 
lembaga atau badan layanan unit daerah (BLUD) pemun-
gutan pelayanan retribusi persampahan,” kata Plt Kepala 
DLHK Kota Pekanbaru, Marzuki.

Kemudian pengembangan TPA sampah Muara Fa-
jar, pembangunan TPA regional di Kabupaten Kampar 
untuk melayani Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. 
Pemanfaatan sampah menjadi sumber energi melalui 
kerja sama dengan PT Sungan Ent. Sampah diolah men-
jadi bahan baku pembangkit listrik. “Pilot project sudah 
dibangun di TPA Muara Fajar I sejak bulan November 
2020,” terangnya.

Untuk solusi jangka panjang Marzuki menyampaikan, 
pengembangan sampah menjadi sumber energi (waste 
to energy) melalui penerapan inovasi teknologi tepat 
guna di sumber sampah. *TIM BERTUAH

“Sementara untuk solusi 
jangka menengah yakni 
optimalisasi manajemen 
persampahan, penguatan 
kelembagaan pengangkutan 
sampah dengan membentuk 
lembaga atau badan layanan 
unit daerah (BLUD) 
pemungutan pelayanan 
retribusi persampahan,”

“

Marzuki
Plt Kepala 
DLHK Kota 
Pekanbaru
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OPD Terkait Berkolaborasi 
Turunkan Angka Stunting 
di Pekanbaru

CEGAH STUNTING - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT dan Wakil Walikota Ayat Cahyadi menghadiri aksi 
konvergensi percepatan penurunan dan pencegahan 
stunting Kota Pekanbaru tahun 2021.

Benahi 
Lingkungan 
dan Gizi 
Masyarakat

didominasi lingkungan. “Dengan sudah dipetakan perma-
salahannya, dalam program jangka pendek, insya Allah 
Pekanbaru 2024 zero stunting,” ucapnya.

Walikota meminta OPD terkait dalam pembenahan ling-
kungan, seperti, Dinas PUPR, Perkim dan DLHK untuk turun 
melihat permasalahan lingkungan di 15 Kelurahan yang ada 
di Pekanbaru.

“Sebenarnya upaya-upaya pembenahan lingkungan 
sudah dilakukan, baik program dari Nasional, provinsi, dan 
pemerintah kota sendiri melalui kotaku. Contohnya, penye-
diaan air bersih, salah satunya dengan sumur bor air dalam, 
tapi ini merupakan program jangka pendek,” jelas walikota.

Untuk jangka panjang, walikota mencontohkan ada pro-
gram dari peningkatan layanan PDAM Tirta Siak, yang siap 
menambah 55.000 sambungan ke rumah warga. Selain itu, 
Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemkab Kampar dan Pemprov 
Riau akan membangun instalasi air bersih, yang melayani 
tiga kecamatan di Kota Pekanbaru dan dua kecamatan di Ka-
bupaten Kampar. “Instalasi air bersih ini adalah air siap mi-
num dengan kecepatan 1.000 liter per detik,” sebut walikota.

Dari segi gizi, walikota meminta OPD teknis seperti Dinas 
Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan serta Dinas Pertanian 
dan Peternakan memanfaatkan program-program yang 
sudah ada.  

“Ada 15 kelurahan harus ditingkatkan kualitas pangannya. 
Kita minta OPD teknis berkolaborasi untuk menyusun pro-
gram meningkatkan kualitas pangan dan kesehatan di Kota 
Pekanbaru,” imbuhnya.

Kepaduan program bidang lingkungan dan bidang gizi, 
kata walikota, itu sudah baik untuk dipertahankan dan terus 
ditingkatkan. “Namun perlu diingat semua program jangka 
pendek, jangka panjangnya adalah membangun smart 
people. Untuk mewujudkannya, kita harus membangun 
SDM, SDM unggul tercipta jika sudah tak ada stunting di 
Pekanbaru,” pungkasnya.

Adapun prevalensi balita stunting tertinggi dari 15 kelu-
rahan itu antara lain adalah Sukamulia, Melebung, Tanjung 
Rhu, Bencah Lesung, Pesisir, Rejosari, Rumbai barat, Tuah 
Negeri, Bambu Kuning, Okura, Air Dingin, Lembah Sari dan 
Limbungan Baru.

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mengungkapkan bahwa 
436 anak bawah lima tahun (balita) yang mengalami stunting 
pada 15 kelurahan tersebut.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita 
yang diakibatkan kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang 
yang terjadi terutama pada periode Seribu Hari Kehidupan 
(HPK) yaitu pada masa janin dan anak usia dua tahun.

Pelaksana tugas Kepala Dinkes Kota Pekanbaru dr Ar-
naldo Eka Putra mengatakan, sebanyak 21 puskesmas sudah 
melakukan pendataan penimbangan balita pada 83 kelura-
han. Data tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi E-PPGBM 
pada Februari 2020.

“Dari 83 kelurahan, terdapat 15 kelurahan yang menjadi 
prioritas lokus stunting. Jumlah balita yang mengalami stunt-
ing sebanyak 436 orang dengan prevalensi 5,43 persen,” 
ungkapnya.

Indikator penentuan dalam lokus stunting yaitu dari kelu-
rahan dengan prevalensi tertinggi dan cakupan layanan yang 
rendah. Akhirnya, Dinkes menetapkan 15 kelurahan yang 
menjadi prioritas lokus stunting pada 2021.

Sementara itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana (Disdalduk KB) mencatat persoalan stunting Kota 
Pekanbaru tahun 2021 per Januari lalu ada sekitar 1.248 kasus.

“Daerah-daerah yang ditunjuk oleh pusat untuk stunting 
itu tentu berkombinasi juga dan bersinergi juga dengan Dinas 
Kesehatan,” ujar Kepala Disdalduk KB Kota Pekanbaru Mu-
hammad Amin.

Untuk itu ada program yang dilaksanakan pada tahun 
2021 melalui salah satu bidang, namanya bidang ketahanan 
keluarga. “Bidang ketahanan keluarga itu di dalamnya ada 
satu Kasi, yaitu Kasi Bina Keluarga Balita dan Keluarga Lansia,” 
ungkap Amin.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III Direk-
torat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam 
Negeri (Ditjen Bangda Kemendagri) Budiono Subambang 
menyampaikan, peran pemerintah provinsi dan kota sangat 
penting dalam penurunan angka stunting.

“Rembuk stunting adalah komitmen kesepakatan rencana 
kegiatan dari OPD terkait. Karena, cegah stunting itu penting 
untuk Kota Pekanbaru,” ucapnya. *TIM BERTUAH

WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT meng-
hadiri kegiatan aksi konvergensi percepatan 
penurunan dan pencegahan stunting 

Kota Pekanbaru tahun 2021 di Aula Lantai VI Ge-
dung Utama Komplek Perkantoran Tenayan Raya.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, Kota 
Pekanbaru berhasil menurunkan angka stunting 
dari 18 persen, menjadi 12,24 persen pada tahun 
2020 lalu. Walikota Pekanbaru mengucapkan 
terima kasih kepada Tim Terpadu dari instansi 
vertikal, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pe-

kanbaru dan masyarakat.
Walikota mengatakan, OPD telah menghimpun data 

mengenai permasalahan stunting di Kota 
Pekanbaru. Terdapat sekitar 15 kelurahan yang 
terdapat 569 anak balita mengalami stunting. 
“Stunting penyebabnya 30 persen gizi dan 70 
persen lingkungan. Saat ini permasalahan sudah 
dipetakan berdasarkan wilayahnya, tinggal di-
lakukan pembenahan,” kata walikota.

Datuk Bandar Setia Amanah ini menekankan, 
stunting bukan hanya permasalahan gizi, tapi 

PROGRAM PKK - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menghadiri 
kegiatan Pencanangan gerakan TP PKK Kota Pekanbaru dalam menu-
runkan angka stunting di Aula Metropolitan Kecamatan Rumbai Barat.

Dengan sudah di-
petakan permasala-
hannya, dalam pro-
gram jangka pendek, 
insya Allah Pekanbaru 
2024 zero stunting

DR FIRDAUS MT
Walikota 
Pekanbaru

LAPORAN
KHUSUS

“
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SATGAS STUNTING - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (Disdalduk) KB 
Muhammad Amin bersama Kepala Perwakilan BKKBN Riau, Mardalena Wati Yulia 
menghadiri pembentukan Satgas Peduli Stunting dikalangan remaja.

mendapat akses bahan pangan 
hingga layanan kesehatan. “Kita 
berupaya agar pada tahun 2022 
sudah zero stunting,” ujarnya.

Walikota mengaku bahwa 
Pemerintah Kota Pekanbaru pu-
nya keterbatasan anggaran dalam 
menangani kasus stunting. Ia 

menilai perlu melakukan rembuk agar bisa mengajak 
semua pihak ikut serta dalam upaya mencegah kasus 
stunting.

Dia mengajak lembaga dan berbagai pihak ikut 
membantu upaya menurunkan angka stunting. Ia me-
nyebut anggarannya bisa bersumber dari CSR dunia 
usaha, hibah, infak, wakaf dan kegiatan lainnya dalam 
meningkatkan akses layanan kesehatan dan layanan 
sanitasi.

Tahun 2022 mendatang Pemerintah Kota Pekanbaru 
mengalokasikan anggaran sebesar Rp 82 miliar untuk 
mencegah kasus stunting. Upaya mencegah stunting ini 
melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 
OPD yang terlibat yakni Dinas Pendidikan, Dinas Ke-
sehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR dan Dinas 
Perkim, Dinas Sosial, Disdalduk KB, DP3AM, Bappeda dan 
Disdukcapil Kota Pekanbaru. Rembuk ini bertujuan untuk 

PEMERINTAH Kota Pekanbaru menggelontorkan ang-
garan mencapai Rp 35 miliar untuk mendukung upaya 
mencegah kasus stunting pada balita. Alokasi angga-

ran terbanyak untuk bidang kesehatan. Jumlah anggaran 
penanganan stunting pada sektor kesehatan mencapai 
Rp 21 miliar lebih. Kebanyakan untuk mendukung layanan 
kesehatan bagi ibu dan balita.

Pemko Kurangi Angka Stunting

memastikan adanya upaya penurunan kasus stunting secara 
terintegrasi. Ada juga komitmen bersama dalam menurun-
kan kasus stunting.

Kasus stunting di Kota Pekanbaru mengalami penurunan 
dari tahun 2019 sebesar 18,58 persen. Lalu pada tahun 2020 
turun menjadi 2,24 persen. * TIM BERTUAH

Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menilai cara 
mencegah kasus stunting yakni meningkatkan pela-
yanan gizi bagi ibu hamil dan balita. Mereka juga mesti 

LAPORAN
KHUSUS

KOMITMEN BERSAMA 
- Walikota Pekanbaru, 
Dr Firdaus MT ber-
sama sejumlah kepala 
OPD menandatangani 
komitmen bersama 
mencegah dan menu-
runkan kasus stunting 
di Kota Pekanbaru.

Dari 83 kelurahan, terdapat 15 kelurahan 
yang menjadi prioritas lokus stunting. 
Jumlah balita yang mengalami stunting 
sebanyak 436 orang dengan prevalensi 
5,43 persen,” 

“

dr Arnaldo Eka Putra
Kepala Dinkes Kota 
Pekanbaru 



WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT didampingi 
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Ismardi 
Ilyas, meninjau proses pendaftaran hari kedua 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP dan SD. 
Sejumlah sekolah di Kota Pekanbaru dikunjungi di antaranya 
SMPN 25, SMPN 42, SMPN 37, SMPN 35 hingga ke SDN 42.

Menurut walikota, secara umum pendaftaran PPDB berja-
lan lancar. Meski jumlah peserta didik semakin membludak, 
pelaksanaan PPDB tetap berjalan baik. “Jumlah pertumbuhan 
peserta didik sangat tinggi. Jadi kita ingin pastikan pelaksa-
naan Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2021-2022 
berjalan lancar. Alhamdulillah, hingga hari ini tidak ada ken-
dala yang berarti,” ujar walikota.

Satu sekolah yang menjadi perhatian walikota adalah 
SMPN 42 Pekanbaru yang terletak di wilayah perbatasan Kota 
Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar.

Hingga hari kedua pelaksanaan PPDB, walikota menjelas-
kan bahwa jumlah peserta didik baru yang mendaftar di 
SMPN 42 sudah mencapai 320 orang. Sementara kapasitas 
daya tampung yang tersedia hanya 192 untuk peserta didik 
baru. “Artinya calon peserta didik baru yang mendaftar sudah 
dua pertiga dari kapasitas sekolah yang tersedia,” jelasnya.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekanbaru berencana 
mendirikan sekolah baru di wilayah Kelurahan Sidomulyo 
Barat, Kecamatan Tuah Madani, pada tahun ini. Dengan ad-
anya SMPN baru nantinya diharapkan mampu menampung 
peserta didik baru yang hendak melanjutkan pendidikan ke 
jenjang sekolah menengah pertama.

Menurut walikota, gedung SMPN baru sedang dibangun 
tahun ini. Tapi sekolah baru yang dinamakan SMPN 47 sudah 
bisa menerima peserta didik baru. Bahkan hingga saat ini su-
dah ada 30 peserta didik yang mendaftar. “Untuk sementara 
peserta didik baru nanti akan belajar di gedung SMPN 42, 
sampai gedung sekolah baru itu bisa kita fungsikan,” ujarnya.

Walikota mengakui tipelogi masyarakat yang ada di 
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SISTEM KOMPUTERISASI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT melihat proses komputerisasi yang diterapkan oleh 
sekolah dalam PPDB 2021.

ISI FORMULIR - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
melihat langsung proses pengisian formulir yang dilakukan 
seorang wali murid saat PPDB 2021.

MOTIVASI SISWA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyerahkan poster kata-kata motivasi bagi para siswa di 
salah satu sekolah yang dikunjungi.

RUANGAN PPDB - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
berjalan menuju ruangan tempat pelaksanaan PPDB didam-
pingi kadisdik dan kepala sekolah.

PETUGAS PPDB - Walikota 
Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT berbincang dengan 
petugas PPDB di satu seko-
lah yang dikunjungi.

Percepat SMPN Baru 
di Sidomulyo Barat

Walikota Tinjau Proses PPDB 2021 Jenjang SD dan SMP Negeri

BERPAMITAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
didampingi kadisdik berpamitan dengan sejumlah guru 
seusai kunjungan.  

perbatasan Pekanbaru-Kampar sangat berbeda. Selain itu, 
sarana dan prasarana diakuinya juga masih terbatas dalam 
menghadapi PPDB dengan sistem online.

“Seperti jaringan internet di sini masih sedikit terbatas, ini 
menjadi perhatian kita. Dengan sekolah baru ini nanti kita 
harapkan akan mampu menjawab semua kendala tersebut,” 
kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 
Ismardi Ilyas memastikan proses PPDB 2021 berjalan dengan 
lancar, walau ia mendapat laporan sejumlah orangtua calon 
peserta didik tingkat SMP masih kesulitan mengakses laman 
resmi PPDB Kota Pekanbaru. “Kalau secara umum sangat 
baik, memang ada sejumlah orangtua masih terkendala saat 
mendaftar,” ujarnya.

Menurutnya, tim dari dinas sudah memantau proses 
PPDB. Mereka mendapati sejumlah orangtua calon peserta 
didik di Kota Pekanbaru masih terkendala saat melakukan 
PPDB tahun 2021. Mereka bingung saat proses pendaftaran 
online lewat ppdb.pekanbaru.go.id. “Kita dapat laporan 
masih ada orang tua yang belum memahami proses PPDB 
online,” terangnya.

AGENDA

Kepada orangtua yang terkendala, Ismardi menyarank-
an untuk mendatangi langsung sekolah. Mereka bisa me-
minta informasi perihal PPDB tahun ini, namun harus tetap 
menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Di sekolah 
telah disiapkan petugas bantu yang berada di depan seko-
lah untuk membantu para orang tua yang ingin mendaft-
arkan anaknya namun menemui kendala.

Hal ini juga diakui Kepala SMPN 42 Pekanbaru Hj 
Misrawati. Menurutnya kendala teknologi salah satu yang 
terjadi dalam PPDB kali ini.

“Kendala lain termasuk seperti terbatasnya teknologi, 
contoh orang tua yang belum memiliki handphone ke-
mudian ingin mendaftarkan anaknya, padahal di sisi lain 
dilakukan dengan online, maka terdapat pihak petugas 
pembantu yang berada di depan sekolah,” ucapnya.

Seperti diketahui, jumlah kuota peserta didik dalam 
PPDB tahun ini mencapai 21.120 peserta didik. Mereka 
menyebar di SD dan SMP negeri Kota Pekanbaru. Kuota 
untuk peserta didik di SD negeri sebanyak 12.000 orang. 
Sedangkan untuk tingkat SMP sebanyak 9.120 orang. 
*BERTUAH
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LEPAS ATLET - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT melepas secara virtual 
keberangkatan perenang putri andalan Pekanbaru Azzahra Permatahani yang akan 
berlaga di Olimpiade Tokyo 2020. “Tentunya juga bagi daerah kita yang akan mengharum-

kan nama kota kita Pekanbaru dan provinsi kita Riau. Serta 
insya Allah mengharumkan nama bangsa dan negara,” tutur 
walikota.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru 
juga memberikan dana pembinaan kepada Azzahra seni-
lai Rp 10 juta yang diberikan secara simbolis oleh walikota 
Pekanbaru. “Itu adalah sebagai ucapan terima kasih kami 
dan juga bersyukur serta memberikan semangat. Kalau dili-
hat nominalnya, mungkin sedikit. Namun dilihat maknanya 
sebagai cinta kasih di antara kita. Semoga juga ini memberi-
kan dorongan bagi Azzahra dalam memacu prestasi meng-
harumkan nama bangsa dan negara,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, walikota juga mendoakan Az-
zahra selalu dalam lindungan Allah SWT dan juga diberikan 
kemudahan dan kekuatan dalam perjalanan serta dalam 
melaksanakan kegiatan olahraga yang akan ditempuh ini. 
Serta mudah-mudahan Olimpiade ini bisa berjalan lancar di 
tengah pandemi Covid-19.

“Doa kita masyarakat Pekanbaru, Riau dan tentunya Indo-
nesia kepada Azzahra semoga diberi kekuatan dan kesehat-
an dan kembali ke Indonesia dengan prestasi dan kesehatan 
yang baik,” harapnya.

Sementara Ketua KONI Pekanbaru Anis Murzil me-

BERI ARAHAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyam-
paikan sambutan dan arahan kepada Azzahra Permatahani sebelum 
berangkat menuju Olimpiade Tokyo 2020.

TERIMA KASIH - Azzahra Permatahani secara virtual mengucapkan 
terima kasih kepada Walikota Pekanbaru dan Ketua KONI Pekanbaru 
serta memohon doa dan dukungan.

AGENDA

Atlet Pekanbaru Wakili Indonesia 
di Olimpiade Tokyo

Walikota Serahkan 
Uang Pembinaan 

Rp 10 Juta

AZZAHRA Permatahani, atlet 
andalan Kota Pekanbaru men-
jadi perwakilan Indonesia pada 

Olimpiade Tokyo 2020. Keberangkatan 
perenang putri andalan Provinsi Riau 
menuju Olimpiade Tokyo 2020 itu 
dilepas secara virtual melalui aplikasi 
zoom oleh Walikota Pekanbaru, Dr H 
Firdaus ST MT.

Seperti diketahui, Olimpiade Tokyo awalnya dijadwal-
kan berlangsung pada 24 Juli-9 Agustus 2020 lalu. Namun 
karena pandemi Covid-19, pesta olahraga multicabang 
dunia ini baru bisa digelar tahun ini terhitung 23 Juli-8 
Agustus 2021. Dan Azzahra akan berlaga di olimpiade 
pada cabang olahraga renang.

Walikota pun menyatakan kebahagiaannya. Menurut 
Walikota Firdaus, Kota Pekanbaru patut berbangga hati 
karena adanya anak asal Bumi Lancang Kuning yang bisa 
bertanding di ajang olahraga terbesar di dunia.

“Alhamdulillah, Adinda Azzahra telah diberikan keper-
cayaan oleh bangsa dan negara kita menjadi duta untuk 
negara ini untuk bertanding di Tokyo dalam olimpiade 
cabang olahraga renang,” ucap walikota.

Dia mengatakan, peran orangtua dalam melihat potensi 
yang dimiliki Azzahra sejak kecil bisa menjadi contoh bagi 
lainnya untuk memberikan dorongan, bimbingan serta 
motivasi pada anak untuk menggali potensi diri dan juga 
bakat yang ada pada mereka sehingga menjadikan hasil 
yang baik.

“Bagaimana kita tadi mengetahui bahwa Azzahra sudah 
dilatih renang sejak usia empat tahun. Artinya, orangtua 
melihat potensi yang ada pada anak itu dan dapat dikem-
bangkan. Itulah orangtua seharusnya bagaimana kita bisa 
secara cerdas melihat potensi dari anak kita dan memberi-
kan dorongan pada anak untuk mengembangkan dirinya 
dan potensi yang ada di dirinya,” ujar walikota.

Namun tentunya semangat dan kecerdasan orangtua 
dalam melihat potensi anak tidak cukup sampai disitu 
saja. Tentunya dukungan dari banyak pihak, terutama dari 
pelatih dalam proses yang panjang dengan semangat dan 
doa, maka jadilah Azzahra sebutir mutiara bagi bangsa dan 
negara.

UANG PEMBINAAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memberikan dana 
pembinaan untuk Azzahra senilai Rp 10 juta secara simbolis.

KONI RIAU - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT berkesempatan berbincang dengan pengurus KONI Provinsi 
Riau yang ikut serta dalam pelepasan Azzahra Permatahani ke Olimpiade Tokyo 2020.

nyatakan jika Azzahra memang sudah tak terhitung lagi 
mengharumkan nama Pekanbaru. Baik itu di level lokal, 
regional, nasional bahkan hari ini Azzahra mengharumkan 
nama Pekanbaru di kompetisi olahraga tertinggi dunia yaitu 
Olimpiade.

“Ini atlet pertama Kota Pekanbaru yang lulus olimpiade dan 
diusia dini. Menurut informasi, Azzahra juga tercatat sebagai 
atlet termuda di seluruh peserta olimpiade di Tokyo nantinya,” 
sebut Anis.

Anis juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah 
Kota Pekanbaru melalui walikota bahwa perhatian pemerintah 
terhadap perkembangan olahraga di Pekanbaru sangat baik.

“Perhatian kepada atlet berprestasi baik itu lokal, regional, 
nasional maupun internasional selalu kita berikan dalam 
bentuk pelepasan atlet secara formal dan kemudian juga kita 
berikan sedikit tambahan uang saku sebagai tanda cindera-
mata Pemko Pekanbaru kepada atlet yang bersangkutan,” 
kata dia.

Azzahra dalam kesempatan tersebut menyampaikan uca-
pan terima kasih kepada Walikota Pekanbaru dan juga Ketua 
KONI Pekanbaru. “Zahra disini mohon doanya untuk semuan-
ya. Semoga Zahra nanti di Olimpiade Tokyo bisa memberikan 
yang terbaik untuk Riau serta untuk Indonesia juga,” ucapnya. 
*BERTUAH



WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT membuka 
secara resmi Konferensi Luar Biasa Persatuan Guru 
Republik Indonesia (PGRI) Kota Pekanbaru tahun 

2021 di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya. Kegiatan ini 
bertemakan mewujudkan PGRI Kota Pekanbaru sebagai 
rumah bersama guru dan tenaga kependidikan yang solid, 
dalam meningkatkan kualitas pendidikan menuju Smart 
City Madani.

Dalam sambutannya, Walikota Dr H Firdaus ST MT 
mengapresiasi inovasi di bidang digitalisasi oleh para guru 
Pekanbaru. Hal ini, menurut walikota sesuai dengan julukan 
Kota Pekanbaru sebagai Kota Digital. “Digitalisasi adalah 
kebutuhan bangsa dan negara. Ini sesuai arahan Presiden 
Republik Indonesia pada awal tahun 2021 ini,” kata Datuk 
Bandar Setia Amanah ini.

Walikota berharap dengan adanya Konferensi PGRI 
Pekanbaru, dapat mewujudkan keinginan secara bersama-
sama untuk Indonesia Maju dengan Sumber Daya Manusia 
unggul. “Jadi kita juga berharap peran guru dalam mem-
bangun negeri ini. Karena mewujudkan SDM yang unggul, 
tak lepas dari peran guru,” kata Walikota.

Terakhir, walikota mengucapkan terima kasih kepada 
para guru yang telah melakukan tugas mulia.

“Terima kasih para guru, terus melakukan inovasi. Kami 
tau tugas guru sangat berat, apalagi dalam kondisi saat ini. 
Tapi kami yakin, para guru punya strategi untuk mendidik 
anak muridnya ke arah yang positif,” ungkapnya.

Tak hanya membuka Konferensi Luar Biasa PGRI Kota 
Pekanbaru, pada kesempatan itu, Walikota Dr H Firdaus ST 
MT juga meresmikan peluncuran Televisi Bantu Guru.

Televisi ini merupakan produk digitalisasi organisasi 
PGRI Riau yang sudah dapat dipergunakan oleh guru, baik 
di Provinsi Riau maupun Nasional. Televisi Bantu Guru akan 
menjadi TV streaming khusus untuk guru dan siswa di 
seluruh Indonesia.

Walikota Dr H Firdaus ST MT mengapresiasi inovasi ini. 
Dalam peluncuran dan penandatanganan prasasti, walikota 
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AGENDA

Apresiasi 
Inovasi 

Digitalisasi 
Guru

mengatakan atas nama Pemerintah 
Kota Pekanbaru mendukung tele-
visi Bantu Guru sebagai terobosan 
luar biasa ini. Pihaknya mengaku 
akan memberikan suport penuh dan 
berharap inovasi ini akan dapat me-
ningkatkan SDM, terutama di Kota 
Pekanbaru.

“Sudah ada sarana, tinggal PGRI Kota Pekanbaru terus 
bergerak melayani guru-guru kita, apalagi gedung PGRI 
Kota Pekanbaru waktu periode awal saya menjadi Walikota 
kita bangun,” tuturnya.

Sementara Ketua PGRI Riau Dr Muhammad Syafii SPd 
MSi yang turut hadir pada konferensi kali ini mengimbau 
kepada seluruh pengurus PGRI Kota Pekanbaru agar terus 
bergerak, maksimalkan potensi yang ada dan menggu-
nakan teknologi untuk melayani anggota.

Walikota Hadiri 
Konferensi Luar Biasa 
PGRI Kota Pekanbaru

KONFERENSI PGRI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menghadiri 
pembukaan Konferensi Luar Biasa PGRI Kota Pekanbaru tahun 2021.

TELEVISI BANTU GURU - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT melakukan penandatanganan prasasti peluncuran Televisi 
Bantu Guru, produk digitalisasi PGRI Riau yang dapat diper-
gunakan oleh guru.

PENANDATANGANAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT menyaksikan penandatanganan prasasti peluncuran 
Televisi Bantu Guru oleh Ketua PGRI Provinsi Riau, Dr Mu-
hammad Syafii SPd MSi.

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
foto bersama dengan pengurus PGRI Provinsi Riau dan PGRI 
Kota Pekanbaru seusai pembukaan konferensi.

PESERTA KONFERENSI - Anggota PGRI Kota Pekanbaru ber-
semangat mengikuti Konferensi Luar Biasa PGRI Kota Pekan-
baru yang digelar di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya. 

SAMBUTAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
memberikan sambutan pada pembukaan Konferensi Luar 
Biasa PGRI Kota Pekanbaru.

“Berikan layanan terbaik untuk perlindungan, kebutuhan 
dan peningkatan kompetensi guru kita. Dan alhamdulil-
lah kita sudah punya teknologinya, seperti aplikasi Bantu 
Guru yang merupakan produk kita yang digunakan seluruh 
Indonesia,” jelasnya.

Syafii juga meminta seluruh pengurus PGRI Kota Pe-
kanbaru nantinya akan dapat membuat program yang 
bermanfaat dan serta menyentuh kepada anggota, serta 
bermitra strategis dengan Pemerintah Kota Pekanbaru 
menuju pendidikan Smart City Madani.

Terkait Televisi Bantu Guru, Syafii mengatakan bahwa 
televisi  dengan tagline Enjoy With Teaceher Broadcast ini 
merupakan pengembangan dari aplikasi Bantu Guru, guna 
menyiarkan program kreatifitas guru dan siswa berben-
tuk iven, seperti olahraga, seni dan lainnya, yang ditonton 
dengan skenario broadcast yang akan menarik oleh guru 

dan siswa.
“Alhamdulillah, tim IT Bantu Guru dan pengurus sudah 

bekerja membuat suatu produksi digital, salah satunya 
diberi nama televisi Bantu Guru yang ditandangani prasas-
tinya oleh Walikota Pekanbaru sebagai bentuk peluncuran 
televisi kebanggaan guru Indonesia ini,” sebutnya.

Untuk tahap awal, lanjut Syafii, televisi Bantu Guru akan 
menyiarkan pertandingan olahraga seperti siaran langsung 
Teacher United Indonesia FC yang berlaga di liga III, dan 
juga dalam waktu dekat ada kompetisi sepakbola ber-
gengsi internal PGRI Riau dengan nama Daihatsu Teacher 
Super League Piala Gubernur Riau.

“Mengapa harus televisi, karena ini adalah inovasi 
yang luar biasa agar guru dan siswa mendapatkan konten 
belajar, berkompetisi dan menghibur dalam televisi kita ini, 
Insya Allah,” pungkasnya. *BERTUAH



Pemko Pekanbaru Salurkan 
Bantuan Beras PPKM
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BANTUAN BERAS - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
bersama Gubernur Riau Drs H Syamsuar menyalurkan bantuan 
beras PPKM secara simbolis kepada masyarakat di Kelurahan 
Labuh Baru Barat, Pekanbaru.

Kawal 
Penyalurannya 

Agar Tepat 
Sasaran

PEMERINTAH Kota Pekanbaru akhirnya menyalurkan 
bantuan beras bagi masyarakat yang terkena dampak 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 

di Kota Pekanbaru. Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyalurkan bantuan ini secara simbolis bersama Gubernur 
Riau Drs H Syamsuar. Proses penyaluran berlangsung di Kantor 
Lurah Labuh Baru Barat.

Walikota Firdaus mengatakan, alokasi beras yang disalurkan 
bagi masyarakat di Kota Pekanbaru mencapai 342,94 ton. Ban-
tuan ini diperuntukkan bagi 34.294 keluarga penerima manfaat. 
Menurut Wako, kebanyakan masyarakat yang menerima beras 
bantuan PPKM merupakan penerima bantuan sosial tunai. 
“Selain itu ada juga yang merupakan peserta program keluarga 
harapan atau PKH,” ucapnya.

Walikota Dr H Firdaus ST MT menyebut bahwa proses pe-
nyaluran bantuan beras dilakukan secara bertahap di seluruh 
kecamatan. Proses penyaluran yang dilaksanakan dengan 
menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

BERSAMA GUBRI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyi-
mak sambutan dan pemaparan yang disampaikan Gubernur Riau Drs 
H Syamsuar saat kegiatan penyerahan secara simbolis bantuan beras 
PPKM bagi masyarakat.

DIHADIRI FORKOPIMDA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT bersama Gubernur Riau dan Forkopimda di sela-sela kegiatan 
penyaluran bantuan beras PPKM bagi masyarakat.

BERDISKUSI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT berdis-
kusi dengan Gubernur Riau Drs H Syamsuar di sela-sela kegiatan 
penyaluran bantuan beras PPKM bagi masyarakat.

TURUN KE LOKASI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
mendampingi Gubernur Riau saat turun ke lokasi penyaluran 
bantuan beras di Kelurahan Labuh Baru Barat, Pekanbaru.

Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
menyapa salah ma-
syarakat penerima 

manfaat bantuan 
beras PPKM di Kan-

tor Lurah Labuh Baru 
Barat.

Dikatakannya, bantuan beras PPKM ini bertujuan untuk 
meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19. 
Agar bantuan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Makanya 
Pemko Pekanbaru mengajak semua pihak untuk mengawal 
penyaluran bantuan ini agar bisa tepat sasaran. “Kita bakal 
kawal penyalurannya agar tepat sasaran,” paparnya.

Walikota menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Pekan-
baru tidak memasang target penyaluran. Ia mengatakan, tim 
yang telah ditugaskan akan segera menyalurkan 
bantuan beras PPKM ini langsung ke masyarakat 
dengan secepatnya.

Sementara Camat Payung Sekaki Fauzan SSTP 
MSi berharap bantuan beras yang disalurkan oleh 
Pemerintah Kota Pekanbaru kepada masyarakat 
Kelurahan Labuh Baru Barat dapat meringankan 
beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

“Harapan bantuan beras PPKM 2021 yang dis-
alurkan dapat meringankan beban warga masyarakat kita di 
tengah pandemi ini,” ujar Fauzan.

Camat Fauzan juga mengajak masyarakat untuk bersama-
sama menekan penyebaran wabah Covid-19 dengan dis-
iplin menerapkan protokol kesehatan. “Kita juga berharap 
masyarakat bersatu padu dalam menjalankan kebijakan 
pemerintah, menerapkan protokol kesehatan, sehingga kita 
terhindar dari wabah Covid-19 ini. Kita juga harus bersinergi 
dalam menekan wabah Covid-19 ini,” ucapnya.

Lanjutnya, pembagian beras PPKM dilakukan secara 
simbolis kepada penerima PKH. “Pembagian di Kantor Lurah 
Labuh Baru Barat. Tadi launching, dan kita undang secara 

simbolis untuk penerima dari PKH, perwakilan saja, karena 
situasi pandemi. Sementara teknis penyaluran oleh Dinas 
Sosial,” terangnya.

Ditanya data penerima bantuan beras PPKM, Fauzan me-
nyebutkan bahwa penerima manfaat tersebut adalah mereka 
yang terdata melalui DTKS. “Teknisnya di Dinas Sosial, yang 
kami tau untuk jumlah kita sesuai dengan yang terdata me-
lalui DTKS, baik itu penerima bantuan melalui PKH dan BST,” 

sebutnya.
Sebelum di Labuh Baru Barat, bantuan beras juga 

telah disalurkan sejumlah tempat seperti di Kelura-
han Cintaraja, Kecamatan Sail. Kegiatan penyaluran 
itu juga dihadiri Gubernur Riau Drs H Syamsuar dan 
Asisten 1 Pemerintah Kota Pekanbaru H Azwan, ber-
sama Kalaksa BPBD Kota Pekanbaru Zarman Chan-
dra, Camat Sail Fachrudin Panggabean dan Lurah 
Cintaraja Media Nova.

Lurah Cintaraja Media Nova menyambut baik kegiatan 
tersebut. “Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
Pemerintah Indonesia melalui Bulog yang telah menyalur-
kan bantuan yang sangat membantu masyarakat, terlebih 
masyarakat Kelurahan Cintaraja, khususnya ekonomi lemah,” 
ujar Media Nova.

Ia menyebut, banyak masyarakatnya yang menggan-
tungkan hidup dengan berjualan makanan di pusat kuliner 
bundaran Tugu Keris Jalan Diponegoro ujung ataupun men-
jadi penjual lemang di seputaran Jalan Jenderal Sudirman. 
“Bantuan beras sebanyak 10 kg ini dirasakan sangat berarti 
bagi mereka,” sebutnya. *BERTUAH

AGENDA
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PENGECORAN JALAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT ikut serta melakukan pengecoran jalan lingkungan 
yang menjadi satu target dari Karya Bakti TNI.

BERBINCANG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
berbincang dengan Dandim 0301/Pbr Kolonel Inf Moham-
mad Musafag di sela-sela kegiatan Karya Bakti TNI.

PERKANTORAN TENAYAN - Walikota Pekanbaru Dr H 
Firdaus ST MT menunjukkan kawasan Perkantoran Waliko-
ta Tenayan Raya yang berada tak jauh dari lokasi kegiatan 
Karya Bakti TNI. 

ADUKAN SEMEN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
mendorong gerobak yang berisi adukan semen yang akan 
dimanfaatkan untuk perbaikan jalan lingkungan di lokasi Karya 
Bakti TNI.

TERAPKAN PROKES - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menerapkan protokol kesehatan yakni membersihkan tangan 
dengan hand sanitizer yang diberikan oleh seorang personel 
TNI.

BERI ARAHAN - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
memberi arahan ke-
pada Kepala Dinas 
PUPR Kota Pekan-
baru Indra Pomi ST 
di lokasi kegiatan 
Karya Bakti TNI.

karya bakti seperti yang dilakukan TNI tersebut sangat 
membantu masyarakat. Pasalnya, kegiatan ini merupakan 
kegiatan padat karya. Selain itu, kegiatan yang dilakukan 
disesuaikan kebutuhan masyarakat. Melalui karya bakti ini 
didorong membangun lingkungan yang sehat.

“Program karya bakti ini betul-betul menyentuh ma-
syarakat. Kegiatannya berapa renovasi musala dan jalan 
lingkungan,” ujarnya.

Kegiatan Karya Bakti TNI memperbaiki infrastruktur di 
tingkat RW. Kegiatan seperti ini satu upaya meningkatkan 
kualitas lingkungan. “Karena, 70 persen kualitas lingkun-

gan berpengaruh kepada kesehatan masyarakat. Jadi ma-
syarakat unggul adalah masyarakat yang sehat jasmani dan 
rohani,” ungkap walikota.

Apalagi saat kegiatan, personel TNI terlibat langsung 
dalam kegiatan Karya Bakti ini bekerja sama dengan Pemer-
intah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang, serta melibatkan masyarakat setempat.

“Sehingga, kegiatan ini dapat membuka lapangan peker-
jaan untuk warga setempat. Pengadaan bahan material juga 
menggerakkan perekonomian di tengah pandemi saat ini,” 
imbuh Walikota Firdaus. *BERTUAH

KARYA BAKTI TNI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menghadiri 
pembukaan kegiatan Karya Bakti TNI yang dipusatkan di halaman Masjid Al 
Muzahidin, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru.

Walikota Pekanbaru Hadiri 
Pembukaan Karya Bakti TNI AGENDA

Program Ini Sangat 
Membantu Masyarakat

yang selalu didukung oleh pemerintah daerah, termasuk 
Pemerintah Kota Pekanbaru.  

Walikota menambahkan, dalam pidato Danrem 031 Wi-
rabima Brigjen TNI M Syech Ismed yang dibacakan Kasrem 
Kolonel Junaidi, disebutkan bahwa kunci kegiatan Karya 
Bakti TNI ini adalah menumbuhkan semangat persatuan 
dan kesatuan. “Sehingga, masyarakat mencintai TNI. Se-
baliknya, TNI juga mencintai rakyat dan mengayomi,” ujar 
walikota usai pembukaan kegiatan.

Disampaikan wako, di tengah pandemi saat ini, kegiatan 

WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT meng-
hadiri pembukaan kegiatan Karya Bakti TNI 
yang dipusatkan di halaman Masjid Al Muzahi-

din, Jalan Tenayan, Kelurahan Bencah Lesung, Kecamatan 
Tenayan Raya, Pekanbaru. Kegiatan ini dinilai bermanfaat 
bagi warga setempat karena dapat membuka lapangan 
pekerjaan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Komandan Korem 031/WB, 
Brigjen TNI M Syech Ismed SE MHan, diwakili Kasrem Kol 
Inf Junaidi Mawardi SSos MSi. Hadir juga Dandim 0301/
Pbr Kol Inf Mohammad Musafag, Kapolresta Pekanbaru 
Kombes Pol H Nandang Mu’min Wijaya SIK MH, Wakil 
Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ir Nofrizal, Camat Tenayan 
Raya Indah Vidya Astuti SSTP, dan Kadis PUPR Kota Pe-
kanbaru Indra Pomi ST MSi.

Dalam sambutannya, Kasrem Kol Inf Junaidi Mawardi 
SSos MSi mengatakan kegiatan yang dilakukan oleh 
Korem 031/WB melalui Kodim 0301/Pbr bekerjasama 
dengan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai bentuk 
karya bakti TNI terhadap masyarakat, sebab TNI hadir 
sebagai pengayom terhadap bangsa dan negara.

“Selain itu, kegiatan Karya Bakti TNI yang bekerjasama 
dengan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk meningkat-
kan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari di masyara-
kat. Ini juga bukti kepedulian TNI kepada masyarakat. 
Harapannya, karya bakti ini tetap berkelanjutan setiap 
tahun. Akan tetap diprogramkan karena ini imbauan dari 
Danrem,” ujar Kolonel Inf Junaidi sembari membacakan 
amanat Danrem 031/WB.

Sementara Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyambut baik kegiatan ini. Menurut walikota kegiatan 
karya bakti itu merupakan program tahunan TNI AD 



WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT bersama 
Kapolda Riau Irjen Pol Irjen Pol Agung Setya Imam 
Effendi berkomitmen untuk terus mengoptimalkan 

penanganan Covid-19, khususnya di Kota Pekanbaru. Komit-
men ini disampaikan usai menggelar pertemuan bersama di 
Mako Polda Riau, Jalan Pattimura Pekanbaru.

Menurut walikota kedatangannya bersama dengan Tim 
Satgas Covid-19 Kota Pekanbaru ke Mako Polda Riau untuk 
berdiskusi dengan Kapolda Riau sebagai pembina dalam 
penanganan Covid-19. Dalam diskusi itu ada upaya untuk 
memperketat sejumlah aspek yang dinilai masih belum 
optimal.

Walikota Dr H Firdaus ST MT mengatakan pihaknya akan 
terus mendorong pos Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) Mikro di tingkat RW untuk bisa lebih 
optimal. Selain itu juga dibahas kendala selama pengetatan 
PPKM darurat.

“Kita bahas kendala dalam penyediaan kelengkapan dan 
kebutuhan selama pengetatan PPKM mikro,” ujar Walikota 
Firdaus seusai pertemuan.

Tak hanya itu, walikota menyebut bahwa pertemuan itu 
juga membahas langkah antisipasi lonjakan kasus. Hal itu 
membuat Kota Pekanbaru harus bersiap menerapkan PPKM 
darurat. Bahasan lainnya dalam pertemuan itu, yakni evaluasi 
pengetatan PPKM mikro.

“Petugas kesehatan juga harus segera mendapat vaksin 

Pertemuan Walikota Pekanbaru 
dengan Kapolda Riau
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Komitmen 
Optimalkan 
Penanganan 

Covid-19

AGENDA

BERTEMU KAPOLDA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menggelar 
pertemuan bersama Kapolda Riau Irjen Pol Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi 
bertempat di Mako Polda Riau, Jalan Pattimura Pekanbaru.

PLAKAT KENANGAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT menyerahkan plakat kenang-kenangan kepada Kapolda 
Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi.

LANGKAH 3T - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memaparkan 
langkah-langkah terkait 3T yaitu testing, tracking dan treatment yang telah 
dilakukan Pemko Pekanbaru dalam upaya penanganan Covid-19.

SERAHKAN BUKU - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyerahkan buku Pekanbaru Madani kepada Kapolda Riau 
Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi. 

ANTISIPASI KASUS - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT mempresentasikan sejumlah upaya yang akan dilakukan 
untuk antisipasi lonjakan kasus Covid-19 di Kota Pekanbaru.

ARAHAN KAPOLDA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT menyimak arahan yang disampaikan oleh Kapolda 
Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi dalam upaya 
penanganan Covid-19.

ketiga. Mereka harus mendapat vaksin 
guna mencegah terjadinya gelombang 
kenaikan kasus. Kita antisipasi dari 
awal, kota kita ini kan persinggahan 
dan kota keluar masuk, maka kita ha-
rus siap dengan antisipasi,” paparnya.

Sementara itu, Kapolda Riau Irjen 
Pol Agung Setya Imam Effendi men-

egaskan pihaknya bakal memperkuat kerja sama dengan 
Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengoptimalkan 
penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru. Ia menilai kerja 
sama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru sudah terjalin 
dalam upaya bersama menangani kasus Covid-19.

Agung menyebut kerja sama ini akan terus berlanjut 
untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Kedua 
belah pihak, ucap kapolda sudah sepakat dalam upaya 
mengoptimalkan penanganan Covid-19. “Kita tentu beru-
paya memberi penanganan terbaik bagi masyarakat yang 
terpapar Covid-19, sembari mencegah penularan,” jelas-
nya.

Kapolda Agung juga mengatakan bahwa pertemuan ini 
membahas upaya mengoptimalkan penanganan Covid-19. 
Ia menyebut bakal menyiapkan skenario untuk mencegah 
lonjakan kasus. “Kita tentu ingin Kota Pekanbaru bisa ter-
tata dalam penanganan Covid-19,” ujarnya lagi.

Tak hanya membahas tentang penanganan Covid-19, 
dalam pertemuan itu juga dibahas terkait sejumlah perma-
salahan yang ada di Kota Pekanbaru. “Kita bedah mencari 
akar sejumlah permasalahan di Kota Pekanbaru. Kita juga 
cari solusi bersama,” ucap Kapolda.

Pada pertemuan dengan Kapolda Riau, Walikota Dr 
H Firdaus ST MT didampingi Sekda Kota Pekanbaru H 
Muhammad Jamil MAg MSi, Asisten I Setdako Pekanbaru 
Azwan, Kepala Inspektorat Kota Pekanbaru Syamsuir.

Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru Iwan Simatupang, Plt 
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dr Arnaldo Eka 
Putra, Kepala BPKAD Syoffaizal, dan Kepala Dinas Komu-
nikasi Informasi Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru 
Firmansyah Eka Putra. *BERTUAH
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Patuhi 
Prokes Agar 

Perekonomian 
Tumbuh

Wawako H Ayat Cahyadi dalam sambutannya men-
gapresiasi kegiatan Pekanbaru Raya Fair dan Expo 2021 
yang digelar di dua tempat yakni Mal Pekanbaru dan Mal 
Ciputra Seraya. Kegiatan ini dinilainya sebagai upaya dalam 
rangka membangkitkan perekonomian. “Dengan dilak-

sanakannya ekspo ini, diharapkan bisa meningkat-
kan aktivitas usaha dan perdagangan,” ucapnya.

Dikatakan wawako, di tengah suasana pandemi 
Covid-19 ini, perekonomian harus tetap tumbuh. 
Namun demikian, protokol kesehatan tetap harus 
selalu diterapkan. Sehingga pelaksanaan iven ini 
bukan saja harus sukses dalam gelarannya untuk 
meningkatkan minat usaha masyarakat, tapi juga 
harus menjaga protokol kesehatan.

“Ya, perekonomian harus tumbuh, tapi karena kita ma-
sih dalam situasi pandemi, protokol kesehatan, menerap-
kan 3M itu tetap harus diperhatikan,” imbaunya.

 Selain menutup secara resmi Pekanbaru Raya Fair 

Wakil Walikota Tutup 
Pekanbaru Raya Fair 

dan Expo 2021

PENUTUPAN EXPO - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menghadiri penutupan Pekanbaru Raya Fair dan Expo 2021 di Atrium 
Mal Pekanbaru.

PENGHARGAAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi memberikan sertifikat penghargaan kepada Kecamatan 
Tuah Madani sebagai Stand Kecamatan Terbaik di acara Pekan-
baru Raya Fair dan Expo 2021.

AGENDA

KEGIATAN Pekanbaru Raya Fair dan Expo 2021 resmi 
ditutup. Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menghadiri langsung penutupan acara yang digelar 

dalam rangka Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-237 di Atrium 
Mal Pekanbaru. Rangkaian acara penutupan berlangsung 
meriah.

Hadir pada penutupan Asisten I Setdako 
Pekanbaru Azwan, Kalaksa BPBD Kota Pekanbaru 
Zarman Candra sekaligus Ketua Panitia Hari Jadi 
Kota Pekanbaru, Kadis Perindag Ingot Ahmad 
Hutasuhut.

Kadis Pariwisata Nurfaisal, Ketua DPD LPM 
Pekanbaru Sarjoko, serta puluhan pelaku usaha, 
UMKM, perbankan, dan perwakilan perkantoran 
pemerintah. Selain itu hadir juga Bupati Limapuluh Kota, 
Sumatera Barat, Safaruddin Datuk Bandaro Rajo bersama 
rombongan yang membuat acara penutupan semakin 
spesial.

PEMENANG PROKES - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi foto bersama dengan para pengurus rumah 
ibadah yang menjadi pemenang lomba penerapan protokol 
kesehatan rumah ibadah.

SAMBUTAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
memberikan sambutan di acara penutupan Pekanbaru Raya 
Fair dan Expo 2021.

SERAHKAN HADIAH - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi memberikan piagam dan hadiah kepada 
pemenang pertama Lomba Foto Berlatar Belakang Per-
kantoran Tenayan Raya.

POSTER KENANGAN - Wakil Walikota Pekanbaru H 
Ayat Cahyadi SSi membuka selubung poster sebagai 
kenang-kenangan dari Panitia Hari Jadi Kota Pekanbaru 
ke-237. 

STAND FAVORIT - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi memberikan sertifikat penghargaan kepada LPM Pekan-
baru sebagai Stand Favorit Kategori Pemberdayaan Ekonomi 
Kerakyatan di acara Pekanbaru Raya Fair dan Expo 2021.

dan Expo 2021, pada kesempatan itu Wawako H Ayat Ca-
hyadi juga menyerahkan piagam dan hadiah kepada para 
pemenang lomba dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota 
Pekanbaru yang ke-237.

Di antaranya, lomba penerapan protokol kesehatan di 
rumah ibadah, lomba festival dekorasi kantor pemerintah, 
swasta, perbankan, pusat perbelanjaan atau perhotelan. Serta 
lomba foto berlatar belakang perkantoran Tenayan Raya 
sekaligus berulang tahun 23 Juni bertepatan dengan hari jadi 
Kota Pekanbaru.  

 Selain itu diberikan juga penghargaan kepada stand 
kecamatan terbaik, stand favorit kategori edukasi, dan stand 
favorit kategori pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Wawako Ayat Cahyadi mengucapkan selamat kepada para 
pemenang lomba yang diadakan  dalam rangka memeriahkan 
Hari Jadi Kota Pekanbaru yang ke-237. Seperti lomba penera-
pan protokol kesehatan rumah ibadah yang ada di Kota 
Pekanbaru sesuai kategori rumah ibadahnya. “Untuk kategori 
masjid, tadi ada beberapa masjid yang juara. Salah satunya 
dari Masjid Raudatul Jannah yang menjadi juara pertama,” 
ujarnya.

Ayat pun mengucapkan terima kasih kepada para pengu-
rus masjid, para ustaz, dan jemaah. Begitu juga kepada pen-
gurus rumah ibadah lainnya, seperti gereja dan vihara, yang 
terus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Karena ini adalah ikhtiar kita sebagai manusia bagaimana 
agar tidak terkena Covid-19 ini. Terus berdoa mudah-mudah-
an Covid-19 ini segera berlalu,” ucapnya.

Menurut Ketua Panitia Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-237, 
Zarman Candra, lomba penerapan protokol kesehatan rumah 
ibadah ini sengaja digelar untuk membantu pemerintah 
dalam penanganan Covid-19 di Pekanbaru. Dengan adanya 
lomba ini, ia berharap ada kesadaran masyarakat dalam 
menerapkan protokol kesehatan (prokes).

“Kita harapkan dengan lomba ini bisa membantu pemer-
intah dalam menyelesaikan persoalan Covid-19,” jelasnya. 
*BERTUAH
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Ia juga berharap melalui kegiatan ini, selain stok darah 
yang akan kembali terisi oleh para pendonor, usaha yang 
dijalankan oleh para pendonor juga akan memperoleh 

untung.
Kepada pihak panitia, Wawako Ayat juga 

meminta untuk tetap memperhatikan protokol 
kesehatan selama kegiatan berlangsung. Hal 
ini dikatakan Ayat perlu terus diingatkan untuk 
menekan angka penyebaran Covid-19 di Kota 
Pekanbaru

“Tentunya dalam kesempatan ini saya ingin 
menyampaikan kepada masyarakat mari kita 

taati protokol kesehatan dan banyak doa. Karena akhir-
akhir ini memang terjadi peningkatan orang yang terpa-
par. Mari kita terus berdoa agar bisa menurunkan angka 
kasus Covid-19,” ajaknya.

Di tempat yang sama, Kepala Kanwil DJP Riau Farid 
Bachtiar menyebutkan, donor darah dalam rangka Hari 
Pajak 2021 berlangsung selama tiga hari terhitung 16 
hingga 18 Juli 2021. “Kegiatan ini kita gelar dalam rangka 

WAKIL Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menghadiri kegiatan donor darah yang ditaja 
oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) Riau dan Relawan Covid-19 serta Palang 
Merah Indonesia (PMI) Kota Pekanbaru dalam 
rangka Hari Pajak 2021 yang dipusatkan di 
Transmart, Jalan Soekarno Hatta.

Wawako Ayat mengapresiasi kegiatan ini, 
apalagi dilakukan di masa pandemi Covid-19. 
Oleh karena itu, wawako mengucapkan terima 
kasih kepada Direktorat Jenderal Pajak atas 
kegiatan donor darah yang diselenggarakan ini.

Menurut wawako, di masa pandemi kegiatan donor 
darah sangat penting dan dibutuhkan. Apalagi dengan 
tingginya permintaan terhadap donor plasma konvale-
sen. “Kadang masyarakat kita ada yang perlu, apalagi 
kalau ada yang bisa donor plasma konvalesen, itu sangat 
penting sekali,” ucapnya.

Dikatakan Ayat, kegiatan tersebut juga sangat mem-
bantu PMI dalam upaya memenuhi ketersediaan darah. 

PETUGAS MEDIS 
- Wakil Walikota 
Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi berbin-
cang dengan petugas 
medis yang bertu-
gas dalam kegiatan 
donor darah tajaan 
Kantor Wilayah DJP 
Riau.
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DONOR DARAH - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi meninjau 
pelaksanaan kegiatan donor darah yang ditaja Kantor Wilayah DJP Riau bersama 
Relawan Covid-19 dan PMI Kota Pekanbaru dalam rangka Hari Pajak 2021.

ANTRE PENDONOR - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi berbincang dengan seorang pendonor yang tengah menung-
gu antrian untuk melakukan donor darah.

FOTO BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
didampingi Dandim 0301/Pbr Kolonel Inf Mohammad Musafag 
foto bersama panitia pelaksana kegiatan donor darah sempena 
Hari Pajak 2021.

memperingati Hari Pajak yang jatuh pada tanggal 14 Juli,” 
ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Farid mengucapkan terima kasih 
kepada seluruh pihak yang terkait. Terkhusus juga untuk Wakil 
Walikota Pekanbaru, Dandim yang menyempatkan hadir pada 
kegiatan kali ini. “Kita juga sampaikan terima kasih kepada 
Relawan Covid-19 dan juga PMI Pekanbaru yang sudah terlibat 
langsung dalam kegiatan amal kita ini,” ucap Farid.

Ia mengatakan, kegiatan donor darah yang merupakan 
rangkaian Hari Pajak ini sebagai upaya DJP Riau untuk ikut 
berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan masyarakat di 
Kota Pekanbaru.

“Dengan peningkatan kesehatan masyarakat Kota Pekanbaru 
harapannya juga ekonomi tetap berjalan. Karena kalau ekono-
mi sampai tidak berjalan, penerimaan pajak juga tidak masuk. 
Kalau penerimaan pajak tidak masuk, biaya untuk pembelian 
vaksin dan lain-lain seperti pengobatan masyarakat yang terpa-
par Covid pemerintah juga akan terseok-seok,” ujarnya.

RELAWAN COVID - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menyapa sejumlah panitia dari Relawan Covid-19 dan mengucapkan 
terima kasih atas partisipasinya pada kegiatan donor darah ini.

Lebih jauh disampaikan Farid, kegiatan donor darah itu 
menargetkan sebanyak 1.500 pendonor. “Harapannya yang 
menjadi target kita ini bisa tercapai,” tukasnya.

Sementara itu, Dirmanto Chang selaku Ketua Pelaksana 
Relawan Peduli Covid-19 Riau mengatakan pihaknya diper-
caya oleh Kanwil DJP Riau untuk mengadakan bakti sosial 
dalam hal ini adalah donor darah.

“Kami juga sangat termotivasi karena kembali dipercaya 
untuk melakukan kegiatan bakti sosial. Ditambah lagi hari 
ini wakil walikota serta Dandim turut hadir. Ini suatu keper-
cayaan bagi kami dan akan berusaha semaksimal mungkin 
agar target bisa tercapai yakni 1.500 pendonor selama tiga 
hari,” tuturnya.

Harapannya darah bisa terkumpul dan bisa digunakan 
untuk PMI dalam membantu masyarakat yang membutuh-
kan. Karena saat ini banyak masyarakat yang membutuhkan 
darah. *BERTUAH
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WAKIL Walikota Pekanbaru 
H Ayat Cahyadi SSi meng-
hadiri kegiatan penandatan-

ganan dan penyerahan Surat Pem-
beritahuan Pajak Terutang Pajak Bumi 
Bangunan Perkotaan dan Pedesaan 
(SPPT PBB-P2) untuk Tol Pekanbaru-
Dumai. Kegiatan ini dilaksanakan 
di Aula Gedung Utama Kompleks 
Perkantoran Tenayan Raya Pekanbaru.

Dihadiri sejumlah kepala daerah kabupaten kota yang 
dilalui oleh Tol Pekanbaru-Dumai atau Tol Permai maupun 
perwakilannya beserta kepala Bapenda masing-masing. Di 
antaranya Walikota Dumai Paisal SKM MARS, Bupati Kam-
par Catur Sugeng Susanto, Wakil Bupati Siak Husni Merza 
dan Bupati Bengkalis diwakili Asisten III Setdakab Tengku 
Zainudin.

Dalam sambutannya, Wawako Ayat menyampaikan 
bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyepakati nilai 
PBB-P2 Tol Permai sebesar Rp 1,4 miliar. Nilai tersebut 
berdasarkan panjang jalan Tol Permai yang masuk wilayah 
Kota Pekanbaru yakni 3,3 kilometer.

“Tol Permai sudah diresmikan oleh Presiden Joko 
Widodo pada tahun lalu. Setelah itu, kami menerbitkan 
SPPT PBB Tol Permai,” ujar Wakil Walikota Ayat Cahyadi 
seusai penandatanganan dan penyerahan SPPT PBB-P2 Tol 
Permai.

Wawako mengapresiasi besaran potensi pendapatan 
PBB di lima kabupaten kota di Riau, khususnya ruas Tol 
Pekanbaru-Dumai. Wawako juga berjanji memberikan in-
sentif PBB-P2 sebesar 15 persen khusus Kota Pekanbaru.

“Diharapkan setelah ruas Tol Pekanbaru-Dumai ini, kita 
akan nikmati kemudahan akses tol Pekanbaru-Padang, 
dimana ruas Pekanbaru-Bangkinang akhir tahun ini bisa 
dinikmati,” ujar Wawako Ayat.

Menurut dia kehadiran jalan tol Permai yang mempunyai 
panjang total 131,5 kilometer, sangat bermanfaat bagi Kota 
Pekanbaru.

Penandatanganan dan 
Penyerahan SPPT PBB-P2 

Tol Permai

Pemko Pekanbaru 
Tagih Pajak 

Rp 1,4 Miliar

SPPT PBB - Wakil Walikota 
Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menyerahkan SPPT PBB-P2 untuk 
Tol Pekanbaru-Dumai kepada 
perwakilan dari PT Hutama Karya 
yang digunakan sebagai dasar 
pembayaran PBB.

PENANDATANGANAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi bersama sejumlah kepala daerah lainnya me-
nyaksikan penandatanganan SPPT PBB-P2 oleh Kepala 
Bapenda Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin.

FOTO BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi foto bersama sejumlah kepala daerah yang menyerahkan 
SPPT PBB-P2 serta kepala Bapenda masing-masing.

SAMBUTAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
memberi kata sambutan pada kegiatan penandatanganan 
dan penyerahan SPPT PBB-P2 untuk Tol Pekanbaru-Dumai.

APLIKASI SINERGAS - Kepala Bapenda Kota Pekanbaru 
Zulhelmi Arifin memaparkan tentang aplikasi Sinergas yang 
berguna untuk memantau kinerja para Tenaga Harian Lepas 
di Bapenda Kota Pekanbaru.

PLAKAT KENANGAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi menyerahkan plakat kenang-kenangan kepada 
Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto.

AGENDA

Selain dapat menambah PAD Kota Pekanbaru dengan 
adanya PBB tol ini sebesar Rp1,4 miliar, hal yang paling 
diharapkan adalah semakin banyak orang ke Pekanbaru. 
Bahkan, kehadiran Tol Pekanbaru-Dumai dan nantinya Tol 
Pekanbaru-Padang menjadi tantangan bagi para kepala 
daerah yang tak hanya mengundang orang datang.

“Kami punya Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasim 
yang dilalui oleh Tol Pekanbaru-Dumai. Bahkan, pintu tol 
jaraknya hanya dua atau tiga kilometer,” ucap wawako.

Kalau ditata, maka Pemerintah Koto Pekanbaru bisa 
diskusikan dengan Pemprov Riau bagaimana Tahura ini 
menjadi daya tarik tersendiri bagi seluruh wisatawan, 
bukan hanya Indonesia tapi juga mancanegara. “Makanya, 
infrastruktur harus dibenahi,” lanjutnya.

Sementara itu, dalam kegiatan Kepala Bapenda Kota 
Pekanbaru H Zulhelmi Arifin SSTP MSi juga memapar-
kan progres penilaian objek tol yang dikerjakan oleh PT 
Hutama Karya, serta lima kabupaten kota yang tergabung 
dalam menjalankan perjanjian kerjasama dan pendataan 
untuk memaksimalkan pendapatan PBB-P2.

Dari total panjang ruas Tol Pekanbaru Dumai sepanjang 
131,5 kilometer tersebut, diketahui potensi pajak PBB yang 
bisa diperoleh seperti ruas tol di Kota Pekanbaru sepan-
jang 3,3 km sebesar Rp 1,4 miliar.

Kabupaten Kampar sepanjang 8,8 KM sebesar Rp2,3 
miliar, Kabupaten Siak sebesar Rp8,9 miliar, Kabupaten 
Bengkalis sebesar Rp 12,2 miliar dan Kota Dumai sebesar 
Rp4,4 miliar. Jadi total potensi Tol Permai yakni sebesar 
Rp29,7 miliar.

Setelah penandatanganan, Kepala Bapenda Kota Pe-
kanbaru Zulhelmi Arifin mendampingi Wawako Pekanbaru 
menyerahkan SPPT PBB kepada PT Hutama Karya yang 
digunakan sebagai dasar pembayaran PBB.

Selain melakukan penandatanganan dan penyera-
han SPPT PBB-P2 untuk Tol Permai, pada kesempatan 
itu wawako juga meluncurkan aplikasi Sistem Informasi 
Tenaga Harian Lepas (Sinergas) yang digagas oleh Bapen-
da Kota Pekanbaru.

Aplikasi ini berguna untuk memantau kinerja para Tena-
ga Harian Lepas di Bapenda. “Saya meluncurkan aplikasi 
Sinergas untuk para THL di Bapenda. Kinerja para THL bisa 
dipantau melalui aplikasi Sinergas ini,” ujar Wawako Ayat 
Cahyadi.

Dengan adanya aplikasi ini, ucap wawako, kinerja THL 
menjadi terpantau. Apalagi, setiap THL diberikan tanggung 
jawab target per tahun bisa mengumpulkan pajak sebesar 
Rp 200 juta. Karena, pajak adalah andalan Pemko Pekan-
baru dalam membangun infrastruktur.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada kepala Bapen-
da yang sudah membuat aplikasi ini. Sehingga, kinerja para 
THL bisa terus dipantau. Oleh karena itu, PNS harus lebih 
semangat lagi,” ucap Ayat. *BERTUAH



 Menurut Sekdako H Muhammad 
Jamil MAg MSi, Tim Satgas Covid-19 
Gabungan Kota Pekanbaru kali ini 
menggelar Operasi Yustisi penera-
pan protokol kesehatan. Kegiatan ini 
digelar guna memastikan masyarakat 
mengikuti aturan pengetatan PPKM 
Mikro di Kota Pekanbaru.

Sekda mengatakan, dalam operasi 
yustisi tersebut, Tim Satgas Covid-19 gabungan mener-
junkan sekitar 200 personel yang terdiri dari Polri, TNI, 
Dishub, Satpol PP, BPBD, Relawan RPAI dan tim medis 
dari Rumah Sakit Madani. “Dalam kegiatan operasi ini, tim 
dibagi dua regu untuk memberlakukan PPKM Mikro di 
Kota Pekanbaru.

Ia menyebutkan, Tim Satgas Covid-19 Kota Pekanbaru 
akan melakukan penindakan bagi tempat usaha ataupun 
masyarakat yang melanggar aturan protokol kesehatan, se-
bagaimana yang sudah diatur dalam surat edaran Walikota 
Pekanbaru Nomor 13/SE/SATGA/2021 terkait pedoman 
dasar pelaksanaan PPKM Mikro di Kota Pekanbaru.

“Bagi yang melanggar, diberikan sanksi berupa teguran 
secara tertulis, kemudian denda ataupun kurungan selama 
tiga hari,” ucap Sekdako M Jamil.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Nandang Mu’min 
Wijaya yang memimpin kegiatan memaparkan, selain 
memberikan imbauan dan pembubaran, tim satgas juga 
melakukan swab antigen di tempat-tempat yang terpantau 
ramai dan melanggar protokol kesehatan.

Adapun tempat-tempat yang dilakukan swab antigen, 
sambung kapolresta, di antaranya di Republik Street Coffe 
yang berada di Jalan HR Soebrantas sebanyak 10 pengun-
jung diswab dan dinyatakan negatif.

Kemudian Candu Coffe di Jalan Bangau Sakti, dilakukan 
Swab terhadap 24 pengunjung dengan hasil negatif, Wa-
rung Majopi di Jalan Bangau Sakti dilakukan swab terha-

UNTUK menekan dan mengendalikan penyebaran 
Covid-19, Tim Satgas Covid-19 Gabungan Kota 
Pekanbaru melaksanakan Operasi Yustisi Penera-

pan Protokol Kesehatan dalam penyekatan Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro di Kota 
Pekanbaru. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru H Muham-
mad Jamil MAg MSi ikut serta memonitoring kegiatan ini.

Selain sekdako Pekanbaru, dalam kegiatan itu juga 
ikut serta Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol H Nandang 
Mu’min Wijaya SIK MH didampingi Wakapolresta AKBP 
Muhammad Hasyim Risahondua, Dandim 0301 Pekanbaru 
Kolonel Inf Mohammad Musafag, Kasatpol PP Iwan Simatu-
pang, dan stakeholder lainnya.
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AGENDA

Pastikan 
Warga Ikuti 

Aturan 
Pengetatan

Sekdako Ikuti Operasi 
Yustisi Prokes 

PPKM Mikro

SWAB ANTIGEN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
melihat secara langsung proses swab antigen yang dilakukan Tim Satgas 
Covid-19 Kota Pekanbaru kepada pengunjung tempat makan.

PENERTIBAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi memantau penertiban satu kedai kopi yang masih 
beroperasi saat pengetatan PPKM Mikro di Kota Pekanbaru.

dap 27 orang dan dinyatakan negatif.
Selanjutnya, warung pecel lele yang berada depan 

showroom Honda Astra Jalan Tuanku Tambusai, tim juga 
melakukan swab kepada 13 orang dengan hasil 1 di anta-
ranya dinyatakan reaktif.

“Satu orang yang dinyatakan reaktif ini langsung 
dibawa ke RSUD Madani untuk dilakukan isolasi,” tegas 
Kapolresta Kombes Pol Nandang.

Selain swab antigen, sebanyak 9 orang yang tidak 
menggunakan masker dan tidak membawa identitas diri, 
juga turut diangkut. Menurut Sekdako Pekanbaru H Mu-
hammad Jamil MAg MSi, mereka yang terjaring digelan-
dang ke Kantor Satpol PP untuk didata.

Sekda menambahkan, saat ini Covid-19 di Kota Pekan-
baru semakin meningkat, sehingga menyebabkan be-
berapa kecamatan menjadi zona merah. “Untuk itu Satgas 
Covid-19 Kota Pekanbaru akan gencar melakukan penin-
dakan terhadap masyarakat yang tidak mematuhi protokol 
kesehatan dan aturan penyekatan PPKM Mikro,” pungkas-
nya. *BERTUAH

KOORDINASI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi berkoordinasi berdiskusi dengan Dandim dan Kapolresta 
Pekanbaru di lobi Mapolresta Kota Pekanbaru seusai operasi 
yustisi.  

DISKUSI - Sek-
dako Pekanbaru 
H Muhammad 
Jamil MAg MSi 
berdiskusi dengan 
Plt Kepala Dinas 
Kesehatan Kota 
Pekanbaru di sela-
sela apel pasukan 
gabungan Tim 
Satgas Covid-19 
Kota Pekanbaru.

SPANDUK IMBAUAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi melihat spanduk imbauan penerapan adap-
tasi kehidupan baru 3M yang dipasang salah satu kafe yang 
terjaring operasi yustisi.

ARAHAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
memberi arahan kepada Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru di 
sela-sela pelaksanaan swab antigen kepada pengunjung salah 
satu tempat makan.



SEKRETARIS Daerah Kota Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi menyalurkan zakat pada distribusi tahap III ta-
hun 2021. Zakat yang disalurkan sebesar Rp 325.850.000 

yang terhimpun di Baznas Kota Pekanbaru.
Menurut sekdako bantuan berupa zakat ini untuk men-

dukung biaya pendidikan, ekonomi hingga kesehatan. Zakat 
ini, mayoritas berasal dari zakat jajaran Aparatur Sipil Negara 
(ASN) Pemerintah Kota Pekanbaru, dan ada juga 
zakat dari para pemberi zakat atau para muzakih.

“Hari ini kita sudah salurkan zakat kepada yang 
berhak,” jelas sekdako ditemui seusai kegiatan. Dia 
berharap zakat tersebut bisa bermanfaat bagi para 
penerima. Apalagi saat ini dalam kondisi pandemi 
Covid-19.  

“Zakat yang di distribusikan ini diharapkan bisa 
membantu permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat, 
terutama di tengah pandemi Covid-19 saat ini,” kata Sek-
dako M Jamil.  

Sekdako Pekanbaru Salurkan Secara 
Simbolis Zakat Tahap III
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Sementara untuk program Pekanbaru Makmur, jumlah 
penerima kali ini sebanyak 70 orang, dengan total nilai ban-
tuan sebanyak Rp 171.450.000.

Sedangkan untuk program Pekanbaru Cerdas jumlah 
penerima sebanyak 30 orang, dengan total bantuan sebesar 
Rp 33.250.000. Serta untuk program Pekanbaru Sehat jumlah 
penerima ada dua orang, dengan jumlah bantuan sebesar Rp 
3.000.000.

Ketua Baznas Kota Pekanbaru Prof Dr Akbarizan men-
gatakan, penyaluran bantuan dilakukan dengan cara ditrans-
fer. Untuk pelaku usaha, setiap mustahik menerima Rp 2 juta 
yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Semen-
tara untuk biaya pendidikan sebesar Rp 1.250.000 dan biaya 
pengobatan Rp 1.500.000.

Diakui Akbarizan, selama dua tahun masa pandemi Co-
vid-19 ini, pendistribusian memang dilakukan secara bertahap. 
“Yang jelas dengan tetap mematuhi prokes,” ucapnya.

Ditambahkannya, peran zakat dan lembaga Baznas sangat 
diperlukan untuk terciptanya kelayakan hidup seluruh umat 
manusia, terutama di masa pandemi Covid-19 seperti seka-
rang ini.

“Masyarakat yang tidak mampu harus tetap diberdayakan 
serta diberikan modal, pelatihan  dan disediakan lapangan 
pekerjaan, supaya mereka bisa memperbaiki hidupnya,” tutur 
Akbarizan. *BERTUAH
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Bantu 
Ekonomi 

Warga 
di Masa 

Pandemi

Dipaparkan sekdako, potensi zakat di Kota Pekanbaru 
masih cukup besar. Buktinya, sejauh ini potensi zakat yang 
terkumpul dalam setahun di Kota Pekanbaru mencapai 
Rp 7 miliar. Maka dari itu, sekda yakin, dengan besarnya 
potensi itu dapat membantu masyarakat yang membu-
tuhkan, terlebih mereka yang terkena dampak pandemi 
Covid-19.

Sebagaimana diketahui, dari data Baznas 
Kota Pekanbaru, ada 188 orang penerima zakat 
dalam distribusi kali ini. Mereka menerima zakat 
dalam sejumlah program, yakni Pekanbaru 
Peduli, Pekanbaru Makmur, Pekanbaru Cerdas 
dan Pekanbaru Sehat.

Dari 188 orang penerima zakat kali ini, 
penerima terbanyak dari program Pekanbaru 

Peduli. Baznas Kota Pekanbaru merinci, jumlah penerima 
dalam program ini sebanyak 86 orang, dengan total nilai 
zakat yang disalurkan mencapai Rp 118.150.000.

AGENDA

DISTRIBUSI ZAKAT - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi menyerahkan secara simbolis zakat yang disalur-
kan Baznas Kota Pekanbaru dari kepada salah seorang warga 
penerima.

SAMBUTAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi memberikan 
kata sambutan saat penyaluran zakat Baznas Kota Pekanbaru distribusi tahap 
III tahun 2021.

FOTO BERSAMA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
foto bersama dengan para penerima zakat dan pengurus Baznas Kota 
Pekanbaru.

LAPORAN BAZNAS - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi mendengarkan sambutan sekaligus laporan dari Ketua 
Baznas Kota Pekanbaru Prof Dr Akbarizan.

BERBINCANG - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi berbincang dengan salah seorang warga penerima zakat 
yang disalurkan Baznas Kota Pekanbaru.



BAHAS BANJIR - Komisi IV DPRD Pekanbaru membahas penanganan dan antisipasi banjir bersama Dinas PUPR. 
Satu di antaranya soal normalisasi Sungai Sail.

PEMBERANTASAN NARKOBA - Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ginda Burnama 
ST menghadiri peresmian Posko Jaga Bersih Kampung Narkoba di Kampung Dalam, 
Senapelan sebagai upaya pemberantasan narkoba di daerah itu.

LPJ APBD - DPRD Pekanbaru 
menggelar rapat paripurna 
jawaban pemerintah terhadap 
pandangan umum fraksi, ter-
kait Ranperda Kota Pekanbaru 
tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD 2020.
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SEBAGAI upaya mengantipasi banjir 
di Kota Pekanbaru, DPRD Pekan-
baru meminta Dinas PUPR segera 

melakukan tindakan. Terutama dalam 
melakukan normalisasi Sungai Sail. Hal 
ini disampaikan Ketua Komisi 
IV DPRD Pekanbaru Sigit Yu-
wono ST dalam hearing den-
gan Dinas PUPR Pekanbaru.

Sebab, satu dari persoalan 
banjir yang terjadi di Kota 
Pekanbaru, karena Sungai 
Sail semakin dangkal. Jika 
tidak dilakukan normalisa-
si, maka akan terjadi banjir 
seperti beberapa waktu lalu. 
“Sekarang kan masuk musim peng-
hujan. Makanya kita tekankan harus 

Di Kampung Dalam, Kecamatan 
Senapelan, Pekanbaru kini su-
dah dibangun Posko Jaga Bersih 

Kampung Narkoba. Posko ini didirikan 
sebagai upaya menekan angka pere-
daran narkoba di wilayah tersebut.

Posko ini juga didirikan, seiring di-
tangkap dan direhabnya ratu narkoba 
Wella, yang merupakan pemilik kawasan 
Kampung Dalam tersebut. Langkah 
yang dilakukan pihak kepolisian ini, 
didukung penuh kalangan DPRD Pekan-
baru. Apalagi sudah dipasang 16 CCTV 
di semua pintu masuk Kampung Dalam.

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda 
Burnama ST menegaskan, kawasan 

DPRD Pekanbaru rapat paripurna 
jawaban pemerintah terhadap pan-
dangan umum fraksi, terkait Ran-

perda Kota Pekanbaru tentang pertang-
gungjawaban pelaksanaan APBD 2020.

Pada kesempatan itu Ketua DPRD 
Pekanbaru Hamdani SIP menegaskan 
bahwa secara lembaga pihaknya masih 
memerlukan jawaban lebih lengkap dari 
Pemerintah Kota Pekanbaru terkait per-
tanggungjawaban dan realisasi APBD 2020.

Karenanya, DPRD akan segera menjad-
walkan memanggil Tim Anggaran Pemer-
intah Daerah (TAPD) untuk mendapat-
kan laporan lengkap mengenai per-
tanggungjawaban APBD 2020 tersebut.

Dewan Desak Normalisasi Sungai Sail

Ubah Citra Buruk Kampung Dalam

Minta Laporan Lengkap TAPD dan OPD

AGENDA
LEGISLATIF

dinormalisasi Sungai Sail,” ujar Sigit.
Hanya saja, lanjut Sigit, untuk nor-

malisasi Sungai Sail, masih ada kendala. 
Yakni kegiatan normalisasi merupakan 
tanggung jawab Kementerian PUPR.

Di satu sisi, Kement-
erian PUPR meminta agar 
sepanjang Sungai Sail di-
bebaskan. Seperti halnya 
ada beberapa rumah pen-
duduk, pohon-pohon yang 
mengganggu dan lainnya.

“Untuk pembebasan 
lahan di sepanjang Sun-
gai Sail itu diserahkan 
ke Dinas PUPR Pekan-

baru. Tapi, kita kan tahu anggaran 
di pemko sekarang sangat terbatas. 

Komisi IV DPRD Pekanbaru Bahas Banjir Bersama Dinas PUPR

Pimpinan DPRD Pekanbaru Dukung Pemberantasan Narkoba

DPRD Pekanbaru Gelar Rapat Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2020Sementara banjir ini harus segera di-
antisipasi dengan cepat,” terangnya.

Selain normalisasi Sungai Sail, Komi-
si IV DPRD juga mempertanyakan 
perbaikan dan pembangunan jalan. 
Ada beberapa ruas jalan dibangun 
baru. Satu di antaranya pengaspa-
lan Jalan Purwodadi Ujung Kelura-
han Sidomulyo Barat, Kelurahan Tuah 
Madani. “Jadi tahun ini ada progres 
pembangunan jalan tahun ini, meski 
ada refocusing anggaran,” sebutnya.

Hadir dalam rapat dengar pendapat 
itu Kepala Dinas PUPR Pekanbaru 
Indra Pomi, Sekretaris PUPR Edwar 
Riansyah dan beberapa staf lainnya. 
Hadir juga semua anggota Komi-
si IV DPRD Pekanbaru. *BERTUAH

Kampung Dalam yang selama ini 
dikenal  sebagai  tempat pal ing 
tinggi peredaran narkoba sudah 
dapat dibersihkan oleh kepolisian 
dengan pengawasan yang ketat.

“Kita dukung penuh upaya ke-
p o l i s i a n  d a l a m  m e m b e r a n t a s 
peredaran narkoba di  kawasan 
Kampung Da lam,”  u ja r  G inda .

Politisi Partai Gerindra ini berharap 
agar semua pihak menyatukan kekua-
tan dan bergerak melawan narkoba, 
demi mewujudkan masyarakat In-
donesia yang sehat tanpa narkoba.

“Narkoba musuh kita bersama, 
tidak hanya kepolisian, tapi semua 

pihak yang berwenang untuk sal-
ing memberikan pemahaman ke-
pada masyarakat tentang bahaya 
narkoba. Ayo bersatu berantas nar-
koba di Kampung Dalam,” ajaknya.

Posko Kampung Dalam Bersih dari 
Narkoba diresmikan Kapolda Riau 
Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi. 
Hadir juga Wawako Ayat Cahyadi, 
Camat Senapelan Norpendike Pra-
karsa, serta Kapolresta Pekanbaru 
Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya.

Kapolda Irjen Pol Agung Setya 
Imam Effendi mengharapkan, den-
gan pemasangan CCTV tersebut, 
pengawasan polisi lebih melekat 

Jawaban yang diperlukan DPRD, terkait 
Ranperda Pertanggungjawaban APBD 
2020, yakni jawaban-jawaban dan argu-
men yang sebenarnya dan apa adanya. 
Sehingga peran dan fungsi dari DPRD bisa 
berjalan. Terutama mengenai refocusing 
anggaran, harus dipaparkan secara detil.

Rapat paripurna tersebut, dip-
impin Ketua DPRD Pekanbaru Ham-
dani  S IP didampingi  Waki l  Ket-
ua Ginda Burnama ST, Tengku Az-
wendi Fajri SE dan Ir Nofrizal MM.

Rapat dihadiri oleh perwakilan waliko-
ta Pekanbaru yakni Kepala Inspektorat 
Pekanbaru Syamsuir, beserta OPD di ling-
kungan Pemko Pekanbaru. *BERTUAH

“ Jawaban belum tersampaikan 
sepenuhnya oleh Pemko Pekanbaru. Be-
lum detail. Kita perlu pendalaman lagi,” 
sebut Hamdani usai rapat paripurna.

Tidak hanya TAPD yang akan di-
pangg i l ,  k a ta  Hamdan i ,  namun 
DPRD juga mengundang OPD ter-
kait yang ada di lingkungan Pemko 
Pekanbaru dalam waktu dekat ini.

“Kita akan bawa dalam rapat Bang-
gar. Ini nanti kita lebih mendalami lagi 
terkait realisasi dan juga mengenai 
refocusing anggaran tahun 2020. Kita 
harapkan pemko bisa bekerjasama ten-
tang ini, agar nanti bisa diparipurnakan 
(disahkan) ranperda ini,” harapnya.

lagi. Sehingga Kampung Dalam nanti-
nya bisa menjadi kampung yang awalnya 
memilki stigma jelek (kampung nar-
koba) menjadi kampung aman, nyaman 
dan kondusif dari peredaran narkotika.

“Daerah ini  harus kita tuntaskan 
dari kejahatan narkoba, untuk men-
j a d i k a n  Pe k a n b a r u  s e b a g a i  k o t a 
yang rahmatan l i l  alamin,” katanya.

Selain penegakan hukum, Agung me-
nilai ada langkah-langkah lain yang perlu 
diambil dalam memberantas narko-
ba, yakni dengan melakukan pendeka-
tan dengan para pengguna narkoba.

“Para pengguna adalah korban, maka 
dengan langkah pendekatan yang dilaku-
kan, para pengguna narkoba bisa disela-
matkan. Tatanan hidupnya harus diubah 
menjadi normal kembali,” tambahnya.

“Lebih dari itu, saya ingin rekan-rekan 
semua memahami, polisi tidak sela-

manya hanya untuk mengurus orang 
jahat. Pada hakikatnya, polisi ini juga 
mengurus persoalan masyarakat yang 

tidak harus jahat, apa saja. Kita ingin 
berikan solusi yang baik. Kita akan 
menjadi teman,” terangnya. *BERTUAH
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RAMAH TAMAH - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memberi sambutan 
saat menghadiri ramah tamah sekaligus pisah sambut Dandim 0301/Pbr di 
Hotel Pangeran Pekanbaru.  

GALERI KEGIATAN
WALIKOTA 

PEKANBARU 
DR H FIRDAUS ST MT

PEMBAHASAN APBD - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT me-
mimpin rapat pembahasan pelaksanaan APBD tahun 2021 di Ruang Rapat 
Lantai 5 Perkantoran Tenayan Raya.

MAKANAN TAMBAHAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyerahkan bantuan paket makanan tambahan dalam kegiatan Pen-
canangan Gerakan TP PKK Kota Pekanbaru menurunkan angka stunting 
di Aula Kantor Camat Rumbai Barat.

DOA KEBANGSAAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT mengikuti 
kegiatan doa kebangsaan lintas agama bersama Presiden RI dan tokoh 
agama yang ditaja Kementerian Agama RI secara virtual dari Ruang 
Rapat MPP Pekanbaru.

EKPOSE RANPERDA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memimpin 
Rapat Ekspose Ranperda Retribusi Pelayanan Kebersihan yang disampai-
kan Plt Kadis LHK Kota Pekanbaru Marzuki.

EVALUASI PPKM - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memberi 
pemaparan saat rapat evaluasi pengetatan PPKM Mikro di Kota Pekan-
baru bersama gubernur Riau, di Gedung Daerah Provinsi Riau.

RAKOR PPKM - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memimpin rapat 
koordinasi terkait pengetatan PPKM mikro di Ruang Rapat MPP Pekan-
baru.

ZOOM MEETING - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT mengikuti 
Zoom Meeting sosialisasi dan konsultasi publik penyusunan RPPLH 
Kota Pekanbaru di Perkantoran Tenayan Raya.

PERDA RTRW - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memberi sambutan 
saat Zoom Meeting sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040.

SILATURAHMI DMDI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
silaturahmi dengan pengurus DMDI Kota Pekanbaru dan JPS di 
Perkantoran Tenayan Raya.

PENYERAHAN ASET - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyaksikan 
penandatangan penyerahan aset dan tanggal efektif Kerja sama pemerintah 
dengan Badan Usaha SPAM di Perkantoran Tenayan Raya.

AUDIENSI APERNAS - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima 
audiensi DPW Apernas Provinsi Riau tentang kegiatan Rapat Kerja 
Wilayah Apernas Riau di Perkantoran Tenayan Raya.

RAPAT APEKSI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT yang juga Ketua 
Komisariat Wilayah I Apeksi memberikan sambutan sekaligus membuka 
Rapat Pra Muskomwil I Apeksi 2021 secara virtual.

AUDIENSI BRI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT foto bersama dengan 
pimpinan BRI seusai audiensi terkait MoU antara BRI dengan Pemerintah Kota 
Pekanbaru di Perkantoran Tenayan Raya.

KETERANGAN PERS - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT mendampingi 
gubernur Riau memberi keterangan pers usai rapat dengan Presiden RI dalam 
rangka penanganan pandemi Covid-19.
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HUT BHAYANGKARA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
mengikuti upacara HUT Bhayangkara ke-75 secara virtual di Aula Zapin 
Mapolresta Pekanbaru.

TIM PENILAI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi memberi sam-
butan saat menyambut Tim Penilai Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelu-
rahan di Kantor Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki.

EKONOMI SYARIAH - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi me-
mimpin rapat BPH Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Pekanbaru di Pekan-
baru Perkantoran Tenayan Raya.

BATU PERTAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi melakukan 
peletakan batu pertama Masjid Nurul Hikmah yang berlokasi di Kelurahan 
Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya.

JAGA KAMPUNG - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menyam-
paikan pidato sambutan saat menghadiri peresmian Pos Jaga Kampung 
Bersih Narkoba di Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru.

RAKOR COVID - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi bersama 
Forkopimda mengikuti Rapat Koordinasi dengan gubernur Riau terkait 
penanganan dan pencegahan Covid-19.

BERTUAH MEDIKA - Wakil Walikota 
Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi foto 
bersama pengurus Bertuah Medika 
Home Care usai audiensi program kerja 
dalam memenuhi kebutuhan mengha-
dapi pandemi.

LEPAS ATLET - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi melepas ke-
berangkatan atlet Zulmi Inline Skate mengikuti iven sepatu roda se-Suma-
tera yang diselenggarakan di Pariaman, Sumatera Barat.  

ZONA INTEGRITAS - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi me-
nyaksikan penandatanganan komitmen Piagam Pencanangan Pembangu-
nan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Pemko Pekanbaru.

PRASASTI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menandatangani 
prasasti peresmian gedung baru SDIT Al Mahira di Jalan Kartika Sari Gg HM 
Yusuf, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai.

SISWA BARU - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi membuka 
masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik tingkat SMP 
negeri secara virtual dari SMP Madani Pekanbaru.

EVALUASI PPKM - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi meng-
hadiri video conference rapat koordinasi terbatas terkait evaluasi PPKM 
Mikro diperketat yang dipimpin Menko Bidang Perekonomian.

AUDIENSI DMDI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menerima 
audiensi pengurus Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Kota Pekanbaru di 
MPP Pekanbaru.

TALKSHOW KURBAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi mem-
beri sambutan saat mengikuti Talkshow Fiqh Qurban 1442 H yang ditaja 
IKADI di Rumah Dinas Wakil Walikota.

LOMBA MENEMBAK - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menyerahkan hadiah kepada para pemenang kejuaraaan menembak 
di Batalyon Arhanud 13 PBY Simpang Tiga Jalan Kaharuddin Nasution 
Pekanbaru.

GALERI KEGIATAN 
WAKIL 

WALIKOTA 
PEKANBARU 

H AYAT CAHYADI SSI
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PENILAIAN IN-
TEGRITAS - Sek-
dako Pekanbaru 
H Muhammad 
Jamil MAg MSi 
memimpin Rapat 
Laporan Finalisasi 
Survei Penilaian 
Integritas tahun 
2021 dari OPD.

RUMDIS KAJARI - Sekdako 
Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi menyaksikan 
penandatanganan prasasti 
peresmian Rumah Dinas 
Kajari Pekanbaru oleh Kepala 
Kejaksaan Tinggi Riau.

SIDAK KELURAHAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi melakukan sidak di empat kelurahan guna memastikan 
penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi 
Bangunan Perkotaan dan Pedesaan.

PENILAIAN KINERJA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi mendampingi walikota menghadiri penilaian kinerja 
pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan beru-
saha Pemko Pekanbaru.

TINDAK LANJUT PPKM - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi memimpin rapat tindak lanjut pelaksanaan PPKM Level 4 
di Ruang Rapat MPP.

AUDIENSI SOINA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi menerima audiensi pengurus Special Olympics Indonesia 
(Soina) di Perkantoran Tenayan Raya.

ZONA INTEGRITAS - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi melakukan penandatanganan komitmen Piagam 
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan 
WBBM.

PENGURUS MASJID - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi menghadiri serah terima Pengurus Harian Masjid Pari-
purna Ar Rahman Kota Pekanbaru.

PENANGANAN PANDEMI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi bersama Walikota Pekanbaru menghadiri rapat 
dengan Presiden RI dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 
di Gedung Daerah.

DISKUSI WALIKOTA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi berdiskusi dengan Walikota Pekanbaru di sela-sela pembukaan 
Rapat Pra Muskomwil I APEKSI 2021 secara virtual.

KENANGAN DANDIM - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi menyerahkan kenang-kenangan kepada Kolonel Inf Edi 
Budiman MIP pada kegiatan pisah sambut Dandim 0301 Pekanbaru.

BIMTEK ONLINE - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi membuka bimtek online penerapan manajemen talenta tahun 
2021 yang ditaja oleh BKPSDM Kota Pekanbaru.

MENTOR DIKLATPIM - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi menyampaikan materi saat menjadi mentor Diklatpim 3 
secara virtual.

DIALOG KHUSUS - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi menjadi narasumber dalam dialog khusus dengan tema 
pelayanan publik di era digital, masa pandemi Covid-19 dari 
studio Riau Televisi.

Galeri Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru H. Muhammad Jamil M.Ag M.Si
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CAMAT Payung Sekaki Fauzan SSTP MSi melakukan 
aksi nyata dalam mendukung dan menjaga ke-
lestraian alam. Camat beserta jajaran didampingi 

Bhabinkamtibmas melaksanakan penanaman puluhan 
bibit pohon buah-buahan di MI dan MTs Uways Alqorni 
Jalan Wela Jaya, Kelurahan Labuh Baru Barat.

Penanaman bibit pohon dilakukan bersama 
Ketua Yayasan MI dan MTs Uways Alqorni dan 
juga Lurah Labuh Baru Barat. Aksi ini seb-
agai wujud pihak kecamatan dalam menjaga 
lingkungan dan mengedukasi masyarakat akan 
pentingnya menjaga kelestrarian alam.

Tidak hanya itu, gerakan penanaman bibit 
buah ini menjadikan lingkungan menjadi asri 
dan teduh. Kemudian setelah pohon berbuah 
juga bisa dipanen dan menambah asupan gizi peserta 
didik dan guru di lingkungan sekolah tersebut.

Camat Fauzan mengatakan ada berbagai macam jenis 
bibit buah yang ditanam. di antaranya mangga Thailand, 
mahatir, kelengkeng, mata lada, kelengkeng merah, jambu 
kristal merah dan jambu madu.

“Kita berharap ini dapat bermanfaat bagi generasi 
penerus,” katanya seraya mengungkapkan jika sekolah 
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Edukasi Siswa Manfaat Konsumsi Buah
MI dan MTs Uways Alqorni adalah salah satu sekolah yang 
ramah anak dan berprestasi di tingkat Nasional.

“MI dan MTs Uways Alqorni adalah salah satu madrasah 
sekolah ramah anak dan berprestasi di tingkat Nasional. 
Bahkan pernah ikut berlomba di Malaysia. Prestasinya 

adalah sekolah yang ramah anak, mereka itu 
membentuk karakter anak di usia dini melalui 
akhlakul karimah, kedisplinan dan pengetahuan,” 
tambah Fauzan.

Lebih lanjut Fauzan mengatakan, selain mena-
nam bibit pohon buah, ia bersama rombongan 
mengedukasi siswa di sekolah tersebut tentang 
manfaat buah-buahan bagi tubuh.

‘Kita bersama lurah dan juga bhabinkamtib-
mas melaksanakan penanaman bibit pohon buah 

untuk membantu penghijauan pekarangan sekolah ramah 
anak di MI dan MTs Uways Alqorni supaya lebih asri. Dan 
juga memberikan edukasi pengetahuan kepada siswa terkait 
dengan jenis buah-buahan dan manfaatnya untuk kesehat-
an tubuh. Karena sama-sama kita ketahui, di dalam buahan 
itu terdapat banyak nutrisi, dan buahan juga sumber serat 
terbaik yamg bermanfaat untuk pencernaan tubuh kita,” 
ujarnya. *BERTUAH

Camat Payung Sekaki Tanam Bibit Buah-buahan di Sekolah

Warga Antusias Ikut Vaksinasi

TANAM POHON - Camat Payung Sekaki Fauzan SSTP MSi dan jajaran menanam pohon buah-buahan di 
lingkungan MI dan MTS Uways Alqorni di Jalan Wela Jaya, Kelurahan Labuh Baru Barat.

BUS VAKSINASI - Warga Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani antusias mengikuti vaksin Covid-19 
di bus vaksinasi keliling yang mendatangi warga di wilayah itu.

INFO
KECAMATAN

INFO
KELURAHAN

UNTUK mempercepat pelaksanaan vaksinasi, Pemer-
intah Kota Pekanbaru mengerahkan 10 unit bus 
vaksinasi. Program bus vaksinasi keliling ini su-

dah berlangsung sejak beberapa waktu lalu. Ada 10 bus 
vaksinasi yang beroperasi membantu percepatan capaian 
vaksinasi di Kota Pekanbaru.

Bagi warga yang ingin divaksin, cukup mem-
bawa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Bus vaksi-
nasi ini melayani warga suntik vaksin pertama 
maupun dosis kedua. Sebanyak 10 bus vaksinasi 
menyebar di beberapa titik salah satunya ada 
di Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah 
Madani.

Lurah Sialang Munggu Fitri Yati mengung-
kapkan, pihaknya merasa sangat terbantu den-
gan adanya bus vasksinasi keliling tersebut. Sebab dengan 
adanya layanan bus vaksinasi keliling warganya tidak perlu 
jauh-jauh datang ke puskesmas atau rumah sakit untuk 
melaksanakan vakasinasi.

Berdasarkan data pihak Kelurahan Sialang Munggu, 
Kecamatan Tuah Madani sebanyak 112 warga mendapat-

kan pelayanan vaksin dosis pertama dan kedua melalui 
bus vaksinasi keliling. Satu unit bus vaksinasi keliling bisa 
melayani warganya untuk divaksin tahap pertama dan 
kedua. “Untuk pelayanan vaksin tahap pertama sebanyak 
22 orang yang mendaftar, dan berhasil divaksin seban-

yak 21 orang, di antara laki-laki 10  orang dan 
perempuan 11 orang. Kemudian untuk warga 
lanjut usia 60 tahun ke atas tidak ada,” Lurah 
Sialang Munggu Fitri Yati.

Selain itu, ada juga warga yang ditunda 
vaksinasi sebanyak satu orang. Warga yang 
ditunda vaksinasinya tersebut bukan karena 
menolak untuk divaksin. Namun karena yang 
bersangkutan terkedala faktor kesehatanya. 
Sebab hasil pemeriksaan petugas medis, warga 

ini diketahui memiliki tensi tinggi.
“Sedangkan untuk vaksin tahap dua sebanyak 90 

orang yang mendaftar, selanjutnya yang berhasil divaksin 
sebanyak 90 orang, diantaranya laki-laki 37 orang dan 
perempuan 50 orang. Untuk lansia usia 60 tahun keatas 
sebanyak tiga orang,” kata Fitri. *BERTUAH

Lurah Sialang Munggu Apresiasi Keberadaan Bus Vaksinasi Keliling
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BERBEKAL ilmu kepemimpinan yang diperoleh saat 
tercatat sebagai kelompok mahasiswa berprestasi 
di Universitas Gajah Mada tahun 2006, Media 

Nova SSos MSi menjadi lebih percaya diri saat diama-
nahkan menjadi pempimpin wilayah tingkat kelurahan 
di Pekanbaru, tepatnya di Kelurahan Cinta Raja, Keca-
matan Sail.

Kepada Bertuah, Media menuturkan, banyak ilmu 
yang diperolehnya dulu kini bermanfaat dalam kesehar-
ian dalam menjalankan tugas sebagai seorang lurah. 
Semisal bagaimana cara memecahkan masalah dengan 
cepat dan tepat tanpa emosi serta juga bagaimana 
berkomunikasi dan berkoordinasi yang baik dengan 
pihak lain.

Diakui Media, meski ilmu kepemimpinan yang di-
perolehnya tidak sedalam yang dipelajari mereka yang 
kuliah di IPDN, minimal dasar-dasar kepemimpinan 
sudah diketahui.

“Dulu sebelum menjalani ilmu leadership atau kepe-
mimpinan, banyak rangkaian tes yang mesti saya lewati. 
Tidak hanya kemampuan berbahasa asing namun juga 
psikotes, tes tertulis dan juga wawancara. Selain juga 
diuji daya juang kita ketika dihadapkan dengan ma-
salah,” ujar Media, yang masuk 120 mahasiswa terbaik 
dari 5.000 mahasiswa UGM seluruh Indonesia masa itu.

Media juga mengaku tidak pernah membayangkan 
bisa diamanahkan jabatan sebagai kepala wilayah. 
Karena selama ini dimanapun ditugaskan, ia akan beru-
saha memberikan yang terbaik.

Dimasa awal menjadi lurah tidak dipungkiri Media 
ada rasa canggung. Namun seiring berjalan waktu ia 
mulai terbiasa dan menikmati tugasnya sebagai lurah.

“Bagi saya prinsipnya tidak malu bertanya. Kalau saya 
tidak paham dan tidak tahu pasti saya akan bertanya 
kepada yang lebih senior,” tutur Media.

Ditempatkan di kelurahan yang masyarakat berpen-
didikan tinggi dan banyak ditinggali para pejabat serta 
mantan pejabat, bagi Media ini menjadi bonus. Paling 
tidak menurutnya untuk berbagai program pemerintah 
yang harus disampaikan kepada masyarakat, tidak ter-
lalu sulit dan bisa didukung langsung oleh masyarakat.

Media juga mengungkapkan sejauh ini komunikasin-
ya dengan masyarakat juga cukup berjalan lancar dan 
tidak ada hambatan.

Kebijakan apapun itu yang mesti diteruskannya ke-
pada masyarakat, diupayakan tidak menggunakan cara 
memerintah ataupun menyuruh apalagi menggunakan 

Sulit Temukan 
Warga Kurang 
Mampu

Media Nova SSos MSi
Lurah Cinta Raja
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PROFIL
ASN

kata harus. Sebaliknya Media lebih nyaman mendekati ma-
syarakat dengan cara mengajak, sehingga masyarakat bisa 
melakukan dengan sukarela tanpa merasa dipaksa.

“Dalam sosialisasi saya biasa lebih mengajak masyarakat, 
misal menggunakan kata tolong bantu saya ya bapak ibu. 
Bukan dengan kata-kata kalau nanti tidak mau begini akan 
begini,” terang Media yang juga pernah menjabat sebagai 
lurah Selat Panjang Barat.

Banyaknya perkantoran dan sekolah serta instansi vertikal 
lainnya di Kelurahan Cinta Raja, menuntut Media harus bisa 
membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak. Hal 
ini juga menurut Media sudah dilakukannya sejak awal ia 
ditempatkan sebagai lurah Cinta Raja.

“Di kelurahan kami juga ada mapolda, ada juga kam-
pus dan beberapa sekolah. Alhamdulillah komunikasi dan 
koordinasi dengan para pihak sangat baik dan mereka 
juga kooperatif meskipun saya masih baru di sini,” sebut 
Media yang juga pernah menjadi ajudan ibu wakil bupati 
Meranti.

“Bagi saya prinsipnya 
tidak malu bertanya. 
Kalau saya tidak paham 
dan tidak tahu pasti 
saya akan bertanya ke-
pada yang lebih senior,”

BIOFILE

Media Nova SSos MSi
Tempat/Tgl Lahir : Selat Panjang, 16 November 1985

Pendidikan:
- SDN 01 Siak
- SMPN 1 Siak
- SMAN 5 Purwokerto
- S1 Fisip UGM
- S2 Fisip Unri

Jabatan :
- CPNS di Kabupaten Meranti 
   tahun 2010
- Kasi Kelembagaan Masyarakat 
  di Badan Pemberdayaan 
   Masyarakat 2014
- Lurah Selat Panjang Barat tahun 2018
- Staf di Kantor Camat Tampan 2019
- Lurah Cinta Raja tahun 2021

Satu hal menurut Media yang cukup menarik di Kelu-
rahan Cinta Raja, ia kesulitan untuk mencari keluarga miskin. 
Karena tingkat perekonomian warganya terbilang cukup 
baik. Sebab itu pula Media menyimpulkan kategori keluarga 
miskin di Kelurahan Cinta Raja berbeda dengan yang ada di 
kelurahan lain.

“Karena sulitnya mencari orang tidak mampu, akhirnya 
kami memasukkan pensiunan sebagai penerima manfaat 
bantuan. Tapi sebelumnya saya sudah konsultasi dulu de-
ngan Kemensos, biar nanti tidak menjadi masalah,” imbuh 
Media.

Lebih jauh, memiliki aktivitas yang cukup sibuk sebagai 
lurah diakui Media menjadi tantangan baginya untuk bisa 
mengatur waktu sebaik mungkin. Karena meskipun seorang 
lurah, sama seperti perempuan lainnya ketika di rumah ia 
hanya seorang istri.  

Karena itu ketika ada waktu luang, ia berusaha menyalur-
kan hobi bertanam bunga atau juga memanfaatkannya se-
maksimal untuk kebersamaan dengan keluarga. *BERTUAH
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SMP Negeri 10 Pekanbaru Antisipasi 
Penyebaran Covid-19

Terapkan Prokes Selama PPDB
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langsung berkas yang asli ke sekolah,” katanya.
Pihaknya mengimbau kepada seluruh masyara-

kat dan orangtua murid nantinya agar tetap mengi-
kuti prokes yang ketat, sesaui arahan dari pemerintah.

“Kami berharap pada PPDB tahun 2021 ini dapat ber-
jalan dengan aman, lancar dan tentunya sukses. Sama-
sama kita bedoa agar wabah ataupun pandemi Covid-19 
dapat segera berakhir di negeri kita ini,” sebut Wijayanti.

Seperti diketahui, pada pengumuman kelulusan siswa 
kelas IX SMPN 10 Pekanbaru yang berjumlah 284 orang, 
seluruhnya dinyatakan lulus 100 persen. Pengumuman ke-
lulusan juga dilakukan secara daring beberapa waktu lalu.

“Kami berharap anak-anak kami yang dinyatakan 
lulus ini dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang 
lebih tinggi lagi sesuai dengan keinginan dan mi-
nat mereka masing-masing,” katanya. *BERTUAH

PROFIL
SEKOLAH

DI tengah pandemi Covid-19, pendaftaran Peneri-
maan Peserta Didik Baru (PPDB) terpaksa harus 
dilaksanakan secara online. Kebijakan ini diambil 

untuk mencegah terjadinya kerumunan di sekolah yang 
bisa berpotensi menjadin kluster penularan virus Corona.

Salah satu sekolah yang menerapkan PPDB online di 
Pekanbaru yakni SMP Negeri 10 Pekanbaru. Sekolah yang 
berada di Jalan Dr Sutomo No 108, Rintis, Kecamatan Lima 
Puluh, Kota Pekanbaru ikut mendukung pemerintah dalam 
menekan angka penyebaran Covid-19 dengan melak-
sanakan PPDB secara online. Sehingga orangtua calon 
peserta didik tidak perlu lagi repot-repot datang ke sekolah.

Kepala SMP Negeri 10 Pekanbaru Hj Wijayanti Sri Utari SPd 
MSi mengatakan, daya tampung untuk penerimaan siswa 
baru pada PPDB tahun ini sebanyak 8 rombongan belajar 
atau rombel. Rinciannya tujuh rombel untuk kelas reguler 
atau umum dan satu rombel untuk kelas khusus olahraga.

“PPDB tahun ini masih di tengah suasana pandemi 
Covid-19 yang masih tinggi khususnya Kota Pekanbaru. 

Tentunya kami berkoordinasi dan ikuti aturan serta ara-
han dari pemerintah melalui Disdik Kota Pekanbaru un-
tuk mekanisme dan SOP PPDB tahun ini,” kata Wijayanti.

Dengan dibuka PPDB secara online ini, pihaknya 
mengimbau kepada orangtua calon peserta didik agar 
melakukan pendaftaran dari rumah masing-masing. 
Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya penu-
laran Covid-19 yang masih tinggi di Kota Pekanbaru.

“Pandemi Covid-19 belum berakhir hingga saat ini, 
orangtua murid bisa mendaftar cukup dari rumah saja. 
Artinya berkas persyaratan untuk mendaftar dapat 
diupload kemudian kirim secara online,” imbuhnya.

Setelah seluruh berkas diupload dan dikirim melalui la-
man yang sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan, maka 
tahapan selanjutnya pihak panitia yang ada di seko-
lah melakukan verifikasi terhadap berkas yang masuk.

“Nantinya panitia PPDB akan memverifikasi berkas 
yang masuk. Jika hasilnya lulus dan layak diterima, 
maka nantinya orangtua siswa dapat mengantarkan 

PPDB tahun ini masih di tengah suasana 
pandemi Covid-19 yang masih tinggi khusus-
nya Kota Pekanbaru. Tentunya kami berkoor-
dinasi dan ikuti aturan serta arahan dari 
pemerintah melalui Disdik Kota Pekanbaru 
untuk mekanisme dan SOP PPDB tahun ini,”

“

Hj Wijayanti Sri Utari SPd MSi
Kepala SMP Negeri 10 Pekanbaru
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HOTEL Angkasa Garden merupakan salah satu hotel 
berbintang tiga yang ada di Kota Pekanbaru. Terletak 
di tengah kota yakni Jalan Setiabudi No 107. Hotel 

ini cocok menjadi pilihan akomodasi bagi Anda yang berli-
bur bersama keluarga di Pekanbaru.

Hotel berjarak sekitar 20 menit dari Bandara Sultan Syarif 
Kasim II. Menawarkan sekitar 77 kamar dilengkapi berbagai 
fasilitas menarik. Angkasa Garden Hotel juga menghadir-
kan fasilitas publik berupa area parkir, minuman selamat 

datang, kafe, layanan kamar 24 jam, restoran, safety de-
posit box, hingga akses free Wi-Fi di area umum.

Setiap kamar dilengkapi dengan bathub, TV kabel, meja, 
hairdryer, brankas, minibar, lemari es, dan shower. Area 
bermain anak, kolam renang anak, taman, layanan pijat, 
kolam renang outdoor, hingga spa juga dihadirkan untuk 
menunjang kenyamanan tamu.

Jika ingin berwisata, tamu hotel dapat mengunjungi 
Masjid Agung An Nur Riau yang berjarak sekitar empat 

Angkasa Garden Hotel

menit berkendara, Balai Adat Melayu Riau yang berja-
rak sekitar 7 menit, dan Museum Daerah Riau Sang Nila 
Utama yang berjarak sekitar 15 menit.

Para pelancong di Kota Pekanbaru mesti mampir ke 
Pasar Wisata, Pasar Bawah Pekanbaru, Matahari Depart-
ment Store Plaza Citra, dan Plaza Senapelan yang berja-
rak kurang dari 10 menit.

Letak hotelnya sendiri sangat rekomended bagi yang 
ingin mencari ketenangan dan kurang suka dengan hiruk 
pikuk perkotaan. Karena kamarnya didesain sangat nya-
man, sehingga bisa beristirahat dengan tenang, begitu 
juga dengan kamar mandi. Sangat direkomendasikan 
baik untuk staycation maupun liburan bersama keluarga.

Suasana rindang dan asri di tengah kota memberi-
kan kesan adem di area Angkasa Garden Hotel. Apalagi 
cuaca di Pekanbaru yang cenderung panas dan menim-

Nyaman Menginap 
Bersama Keluarga

HOTEL

bulkan perasaan gerah.
Keberadaan ruang terbuka memang makin diperban-

yak pihak Angkasa Garden Hotel, sehingga membuat 
konsumen semakin nyaman. Misalnya dalam lounge ada 
taman mini, ada kolam kecil, suara gemercik air juga 
membuat tamu makin nyaman.

Kolam renang yang ada juga sangat luas. Sehingga 
bisa menampung tamu untuk belasan kamar sekaligus. 
Angkasa Garden Hotel menyediakan angkutan untuk 
tamu yang ingin ke tempat wisata, ke bioskop, atau 
wisata belanja.

Selain itu, Angkasa Garden Hotel sudah menyandang 
sertifikat CHSE sebagai bukti pihak hotel sangat menjaga 
protokol kesehatan secara ketat. Seperti menyediakan 
beragam pendukung protokol kesehatan, menyemprot 
disinfektan setiap tamu chekout dan lainnya. *BERTUAH
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DI tengah pandemi Covid-19 ini, 
hampir sebagian besar usaha 
gulung tikar. Tidak hanya usaha 

besar namun juga usaha kecil atau 
skala rumahan. 

Namun tidak sedikit juga di anta-
ranya masih bisa bertahan, meskipun 
daya beli konsumen terus menurun. 
Seperti halnya usaha rumahan MY 
Kitchen, usaha makanan beku atau food frozen yang dirin-
tis Marissa Yolanda atau akrab disapa Ica.

Diakui Ica, tidak mudah baginya untuk kembali survive 
di tengah pandemi Covid-19. Namun ia optimistis seleksi 
alam berlaku, jika kualitas produk terjaga, konsumen akan 
tetap mencarinya.

“Ibaratnya kita memperlakukan konsumen seperti raja, 
karena itu semua yang terbaik harus kita berikan. Mulai 
dari bahan-bahan premium sampai bentuk produk yang 
menarik berikut juga pengemasannya,” terang Ica kepada 
Bertuah.

Ica menuturkan, saat ini ada tiga varian produk ung-
gulan MY Kitchen yang dilirik konsumen. Masing-masing 
adalah bawang merah goreng, potato cheese ball dan 
chicken katsu.

Untuk bawang merah goreng, Ica mengaku mendatang-
kan langsung bahan baku bawang merah dari Kota Solok, 
Sumatera Barat. Menurutnya untuk jenis bawang yang 
digunakan adalah bawang berukuran besar atau kelas 
premium. Selain juga kondisi bawang harus betul-betul 
kering sebelum diolah.

“Perlu waktu satu pekan untuk menjemur bawang 
merah sebelum diolah. Supaya bawang betul-betul kering 
dan tidak langus serta layu ketika telah digoreng,” ungkap 
Ica.

Penggunaan bawang merah kering menurut Ica juga 

Jaga Kualitas 
dengan Bahan 

Premium

Usaha Rumahan 
MY Kitchen
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UKM

menjaga rasa bawang merah goreng nantinya tetap 
renyah. Karena itu Ica juga tidak menambahkan tepung 
ke dalam olahan bawang seperi kebanyakan yang ada di 
pasaran.

Menurut Ica, bawang goreng yang dicampur tepung 
justru mengurangi rasa asli dari bawang tersebut. Karena 
biasanya ada pelaku usaha yang menggunakan takaran 
tepung lebih banyak dibanding bawangnya untuk meng-
hasilkan produk bawang goreng yang banyak dan berat 
saat ditimbang.

Sementara untuk potato cheese ball, Ica menyebut 
kentang yang digunakan juga kentang pilihan. Sebab tidak 
semua kentang cocok diolah untuk menjadi potato cheese 
ball. Karena ada jenis kentang yang lembek setelah dice-
tak.

Dengan mengutamakan pemilihan bahan yang baik, 
Ica yakin bisa memuaskan lidah konsumen. Untuk setiap 
penggunaan bahan Ica juga memposisikan konsumen seb-
agai keluarganya sendiri.

“Kita anggap bahan yang kita olah adalah untuk kon-
sumsi sendiri dan bukan untuk dipasarkan. Kalau untuk 
kita makan, pastinya kita akan mengolah makanan terse-
but dengan bahan yang baik juga,” imbuh Ica sedikit 
memberikan trik memikat konsumen.

Berkat ketekunan menjaga kualitas produk olahannya, 
Ica menyebut saat ini konsumen MY Kitchen bukan hanya 
dari Kota Pekanbaru saja. Tapi sudah sampai ke provinsi 
lain seperti Aceh, Jakarta dan Sumatera Barat.

Ada rasa tentu ada harga. Untuk produk olahan MY 
Kitchen rata-rata dibandrol dengan harga 40K. Seperti  
bawang goreng original 40k/bks berat 200 gr, potato 
cheese ball 40k/kotak dan chicken katsu 40k/kotak.

Lebih lanjut Ica menjelaskan, untuk menjaga hasil 
produk tetap fresh sampai di tangan konsumen, semua 
produk  made by order atau dibuat setelah ada peme-
sanan.

“Hal ini disebabkan karena daya beli konsumen yang 
cukup menurun dari awal Covid-19. Kami tidak mau me-
nyediakan stok untuk jangka waktu lama karena hal ini 
bisa menyebabkan kualitas produk menurun,” sebut Ica 
yang juga memperkerjakan tetangga sekitar untuk pengo-
lahan produk MY Kitchen.

Terkait pemasaran produknya, Ica sangat mengandal-
kan promosi di media sosial untuk membantu penjualan. 
Karena jangkauan media sosial sangat luas dan tidak 
terbatas hanya konsumen dari Pekanbaru. Namun semua 
daerah di Tanah Air.

Untuk yang penasaran dengan renyahnya bawang 
goreng MY Kitchen bisa chat melalui messager Facebook, 
DM Instagram atau bisa juga menghubungi WhatsApp 
yang dicantumkan media sosial IG.

Medsos etek store, Marissa_Yolanda FB: Marissa Yolanda 
WA 0853-6585-1201. *BERTUAH
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andalan dan paling banyak disukai di Warung Kopi 
Sultan 08 adalah goreng ubi krispi, yang memang 
cocok dijadikan teman minum kopi.

Ubi kripsi yang ada di warung Kopi Sultan 08, 
garing di luar namun lembut di dalam. Selain juga 
rasa bumbu sampai meresap ke dalam ubi.

Tentunya tersedia kopi hitam yang aromanya 
memikat. Bagi para pecinta kopi pasti akan bisa 
membedakan rasa kopi hitam yang ada di Warung 
Kopi Sultan 08. Begitu kopi diseduh dengan air 
panas, aroma khas kopi akan menyeruak.

Warung Kopi Sultan mulai buka pukul 09.00 
hingga 21.00 WIB. Selama masa pandemi Co-
vid-19, pihak pengelola sangat memperhatikan 
penerapan protokol kesehatan.

Seperti dengan menyedia tempat untuk men-
cuci tangan, menyediakan handsanitizer serta 
mengatur jarak antar meja pengunjung.

Sehingga meskipun pengunjung datang dalam 
jumlah yang banyak tapi tidak berkerumun. Karena 
jarak yang jauh antar satu meja dengan meja lain-
nya.

Di Warung Kopi Sultan 08, pengunjung juga 
bisa memilih untuk duduk di luar ruangan. Karena 
tersedia area di depan yang juga dapat digunakan 
untuk tempat bersantai sambil menikmati kopi 
dan goreng ubi. *BERTUAH

KULINER

Santai Nikmati 
Cita Rasa Kopi 
dan Goreng Ubi

Warung Kopi Sultan 08 MINUM kopi saat ini 
merupakan satu gaya 
hidup yang banyak 

dilakukan dalam kehidupan 
sehari-hari. Tak terkecuali di 
Kota Pekanbaru.

Selain faktor khasiat kopi 
yang baik bagi tubuh, namun juga sebagai bagian 
budaya dalam bersantai sejenak. Hal tersebut pun 
menjadi sangat wajar, terlebih setiap kedai mau-
pun warung kopi memiliki istilah “ngopi santai”.

Seiring waktu, saat ini banyak bermunculan wa-
rung kopi di Kota Pekanbaru. Bahkan dalam radius 
bebetrapa meter terdapat kedai kopi. Baik kopi 
dalam bentuk usaha waralaba, maupun warung 
kopi biasa pun sama ramainya untuk kawula muda.

Keramaian kedai kopi pun menjadi peluang 
usaha yang sangat menarik dan menjanjikan. Salah 
satu kedai kopi kekinian yang ramai dikunjungi 
adalah Warung Kopi Sultan 08 yang terletak di 
Jalan Kaswari/Tiung, Kelurahan Kampung Malayu, 
Kecamatan Sukajadi. Tepatnya di belakang SMA/
SMK Muhamadiyah Pekanbaru.

Berada dekat dengan lingkungan kampus dan 
sekolah, Kopi Sultan 08 juga banyak dijadikan 
tempat rehat bagi mahasiswa serta juga para 
karyawan.

Karena fasilitas yang tersedia di Warung Kopi 
Sultan 08 sangat nyaman untuk tempat berkum-
pul. Banyak fasilitas yang tersedia semisal tempat 
meeting, parkir luas dan yang pasti juga sejuk.

Untuk harga menu yang tersedia di Warung 
Kopi Sultan 08 juga sangat terjangkau dan cocok 
untuk mahasiswa dan karyawan. Salah satu menu 
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KULINER
Sate Bundo Kanduang Pekanbaru

SATE Padang merupakan satu kuliner khas Minang 
yang banyak diminati. Di Pekanbaru, ada sate 
Padang yang terkenal dan termasuk legendaris 

yakni Sate Bundo Kanduang yang terletak di Jalan 
Sudirman, tepatnya depan Sukaramai Trade center 
(STC).

Bagi pecinta kuliner wajib untuk singgah menci-
cipi nikmatnya Sate Bundo Kanduang. Tidak lengkap 
rasanya ke Pekanbaru jika belum menyantap sate 
legendaris ini. Karena itu banyak tamu dari luar kota 
yang berkunjung ke Kota Pekanbaru akan mencari 
Sate Bundo Kanduang.

Sama dengan sate Padang biasa yang berwarna 
kuning, yang membedakan Sate Bundo Kanduang 
dengan sate lain adalah daging yang empuk dengan 
potongannya besar namun tipis.

Daging sate yang disajikan betul-betul daging dan 
tidak ada campuran lemak sama sekali. Sebelum disa-
jikan, daging sate sudah dipanggang maksimal se-
hingga tidak ada lagi rasa amis dan berganti dengan 
harumnya bumbu rempah yang menempel didaging.

Selain itu juga kuah satenya kental dan aroma lebih 
mengundang selera ketika ditaburi bawang merah 
goreng. Untuk kuah satenya juga ada yang kuah kun-
ing atau kuah kacang.

Kuah sate yang kental juga semakin nikmat ketika 
dicampur dengan kerupuk. Banyak pilihan kerupuk 
yang tersedia, mulai dari kerupuk cabe, kerupuk kulit 
atau jangek bahkan juga kerupuk jengkol.

Bagi kamu yang tidak suka sate daging, juga 
tersedia sate ayam. Satu porsi Sate Bundo Kanduang 
dibanderol Rp 20 ribu. Dimana dalam satu porsi ada 
dua ketupat ukuran sedang ditambah sate daging 
enam tusuk. Untuk orang dewasa, porsi yang ada 
sangat cocok sekali. Namun bagi anak-anak mungkin 
agak kebanyakan.

Untuk proses pemesanan sampai tiba di meja tidak 
terlalu lama. Karena memang banyak karyawan yang 
disiagakan untuk menjamu para tamu yang masuk. 
Kira-kira jarak orderan sampai sate datang tidak sam-
pai 10 menit.

Sate Legendaris Paling 
Dicari Pelancong

Selain sate Padang juga tersedia aneka minuman 
untuk menemani makan sate. Semua jus buah terse-
dia di sini. Di antaranya jus melon, jus alpikat, buah 
naga, jeruk dan sebagainya.

Sate Bundo Kanduang mulai buka sejak pagi 
hingga malam hari. Untuk keamanan dan kenyaman-
an makan di tempat selama masa pandemi Covid-19 
ini, pihak pengelola sudah mengatur jarak tempat 
duduk.

Sehingga kita tidak perlu khawtair akan berkeru-
mun saat makan. Begitu juga di pintu masuk sudah 
tersedia air untuk mencuci tangan.

Sate Bundo Kanduang juga melayani orderan take 
away melalui Gojek. Sehingga pembeli tidak perlu 
repot harus datang ke gerai Sate Bundo Kanduang, 
cukup menikmati di rumah saja. *BERTUAH
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TIDAK sedikit orang yang rela 
meninggalkan zona nyaman 
untuk fokus pada Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM), walau su-
dah memiliki pendapatan tetap per 
bulannya dari kerja kantoran.

Seperti yang dilakukan oleh Fori, 
yang awalnya menerima peng-
hasilan tetap dari kerja kantoran 
di salah satu perusahaan swasta yang cukup ternama di 
Pekanbaru.

Ia rela meninggalkan zona nyaman tersebut untuk bisa 
menekuni usaha snack, yang diwariskan dari keluarga 
istri kepada mereka. Fori berkeyakinan, usaha tersebut 
tidak hanya bisa menopang perekonomian bagi keluarga 
dalam waktu yang singkat, namun bisa bertahan dalam 
jangka waktu panjang, bahkan menjadi usaha turun 
temurun, seperti yang diwariskan oleh orangtua istri.

Winda Snack merupakan salah satu produk UMKM 
yang hadir di Pekanbaru sudah lebih dari 20 tahun, dan 
masih bertahan hingga saat ini. Bahkan terus berkem-
bang, mengikuti era digital dalam proses pemasarannya 
dan mengikuti selera pasar di Pekanbaru.

Dikatakan Fori, usaha tersebut saat ini merupakan 
generasi kedua, yang dikelolanya bersama istri. “Bisnis 
snack ini awalnya merupakan milik mertua. Beliau merasa 
bisnis ini sudah bisa kami yang kelola, kemudian beliau 
menyerahkan usaha tersebut sepenuhnya kepada kami,” 
kata Fori.

Diceritakan Fori, awalnya ia memang bekerja sebagai 
karyawan tetap di satu perusahaan besar dan ternama 
di Pekanbaru. Namun diberikan tanggung jawab yang 
cukup besar tersebut, Fori akhirnya memutuskan untuk 
berhenti menjadi karyawan.

Ia kemudian membagi tugas dengan istri. Istrinya 
bertugas di bagian produksi atau dapur, sedangkan ia di 
bagian pemasaran atau penjualan.

Dikatakan Fori, untuk memasarkan produknya, selain 
melakukan pendistribusian kepada pelanggan tetap, 
Fori juga terus mempromosikan produk melalui online. 
Sehingga selain pelanggan lama, Fori juga merambah 
pelanggannya melalui digital.

“Seperti kita tahu, saat ini pengguna layanan online 
kebanyakan adalah generasi milenial. Maka dari itu, kita 
juga menyasar kaum milenial untuk penjualannya. Tidak 
jarang juga mahasiswa turut andil dalam bisnis ini, mer-
eka melakukan repacking dan menjual kembali kepada 
teman-temannya di kampus,” tambahnya.

Ada pun produksi yang dihasilkan Winda Snack keban-
yakan dalam bentuk cemilan keripik. Di antaranya keripik 
bawang, keripik Malaysia, keripik pisang, pisang salai, 
keripik sukun.

Kemudian stik keju, stik royco, amplang, kue pilin, 
karak kaliang, keripik lento, ganepo, peyek tempe, peyek 
kacang, kerang kacang, ikan selais, ikan lomek, ikan ker-
tas, keripik cabe, dan kripik talas.

Semua produk itu dibuat sendiri, dan juga ada sejum-
lah karyawan di sana. Dikatakan Fori, biasanya jumlah 
permintaan akan meningkat pada saat lebaran, dan 
pihaknya biasanya akan menambah karyawan untuk 
membantu produksi dan pengemasan.

“Kami masuk ke supermarket-supermarket yang ada di 
Pekanbaru, dan juga gerai oleh-oleh. Di rumah kami han-
ya untuk produksi saja. Tapi pelanggan juga boleh datang 
langsung ke alamat kami di Jalan Merak II, Perum Griya 
Nusantara, Sidomulyo, Arengka, Pekanbaru,” jelasnya.

Sementara itu, untuk omzet perbulannya dikatakan 
Fori, rata-rata per bulan penghasilan dari usaha tersebut 
sebesar Rp 150 juta.

Hingga saat ini, hampir di setiap gerai dan pusat pen-
jualan oleh-oleh di Pekanbaru produk Winda Snack den-
gan mudah ditemui. Apalagi produk tersebut sudah ada 
sejak tahun 1998 dulunya, dan sudah dikenal masyarakat 
banyak. *BERTUAH
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UMKM
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Cemilan 

Keripik Gurih 
dan Renyah
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