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Dapur 
Redaksi

TIDAK ada kata terlambat untuk memulainya. 
Pada era revolusi industri 4.0, Pemerintah Kota 
Pekanbaru dengan berbagai Organisasi Perang-

kat Daerah (OPD) telah memiliki berbagai macam 
layanan publik. Seluruh layanan tersebut kini terinte-
grasi secara digital dan dapat diakses melalui aplikasi 
Pekanbaru Dalam Genggaman yang baru saja diluncurkan.

Peluncuran aplikasi ini adalah bentuk inovasi Pemko 
Pekanbaru dalam meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat. Untuk memudahkan masyarakat dalam 
mendapatkan pelayanan publik secara digital, maka 
pemerintah kota melalui Diskominfo Pekanbaru me-
nyiapkan sistem informasi dan layanan digital terinte-
grasi yang disebut dengan Pekanbaru Dalam Genggaman.

Sistem informasi ini dibentuk, agar masyarakat tidak perlu 
banyak mengunduh berbagai aplikasi dari tiap OPD. Cukup 
dengan satu sistem aplikasi, masyarakat dapat menjangkau se-
luruh aplikasi layanan yang ada di Pemerintah Kota Pekanbaru.

Sistem informasi dan layanan terintegrasi Pekanbaru 
Dalam Genggaman adalah suatu sistem informasi yang 
menghimpun seluruh aplikasi layanan dan informasi 
publik yang ada di jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru.

Sistem ini memudahkan seluruh kalangan masyarakat, 
terutama masyarakat Kota Pekanbaru, masyarakat Provinsi 
Riau, maupun Nasional untuk mengakses informasi atau 
mendapatkan layanan dari Pemerintah Kota Pekanbaru.

Layanan yang tertuang dalam aplikasi ini meliputi 
urusan perizinan, non perizinan, pengurusan identi-
tas kependudukan, informasi investasi, ekonomi, per-

Pekanbaru Dalam 
Genggaman

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

pajakan, retribusi, pendidikan, perdagangan, kese-
hatan, kepariwisataan hingga urusan kepegawaian.

Kemudian ada juga CCTV Kota Pekanbaru, dan in-
formasi publik yang semuanya itu bisa diakses dari satu 
sistem informasi dan layanan digital berbasis website 
dan Android, dan internasional yang terkoneksi ke portal 
resmi Pemerintah Kota Pekanbaru www.pekanbaru.go.id.

Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menjelaskan, bahwa 
ini merupakan rencana aksi perubahan dalam sistem informasi 
dan layanan digital terintegrasi. Untuk meningkatkan kinerja 
pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ini juga menjadi salah satu inovasi daerah Kota Pe-
kanbaru dalam penyelenggaraan pelayanan informasi 
publik berbasiskan elektronik. Layanan ini juga salah satu 
bentuk dukungan dan upaya dalam mewujudkan visi ke-
pala daerah, mewujudkan Pekanbaru Smart City Madani.

Nantinya, aplikasi Pekanbaru Dalam Gengga-
man akan menjadi sebuah inovasi daerah. Ma-
syarakat bisa mendownload di Play Store. Keti-
kan di kolom pencarian “Pekanbaru Dalam Geng-
gaman” kemudian unduh dan Anda bisa masuk 
semua bidang pelayanan, baik kependudukan, sep-
erti KTP, KK, KTP rusak, akte kelahiran dan pernikahan.

Begitu juga dalam hal perpajakan, masyarakat 
dapat mengakses informasi pajak melalui smart 
pajak. Lalu urusan kepegawaian dapat mengak-
ses informasi pegawai dari sinergi atau simpeg. 
Layanan Dinas Perhubungan atau rekomendasi per-
hubungan. Semoga bermanfaat! ***TIM BERTUAH
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PENGURUS Forum Anak Kecamatan Sukajadi Kota 
Pekanbaru masa bakti 2021-2023 resmi dikukuhkan. 
Forum Anak mempunyai fungsi sebagai wadah par-

tisipasi anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, 
keinginan, dan kebutuhan Anak tentang pemenuhan hak 
anak dan perlindungan khusus anak dalam 
proses pembangunan di Kecamatan Sukajadi.

Forum Anak Kecamatan Sukajadi secara 
resmi dikukuhkan oleh Camat Sukajadi Dra 
Rahma Ningsih MSi. Kegiatan yang berlang-
sung di Aula Kantor Camat Sukajadi dihadiri 
Kabid THAKK Dinas PPPAPM, sekcam, lurah se 
Kecamatan Sukajadi.

“Tujuan pengukuhan agar pemerintah dan 
masyarakat dapat mengakomodasi hak-hak 
anak. Seperti memberi ruang dan kesempatan untuk bela-
jar dan bermain,” ujar camat.

Dia mengatakan, tugas pemerintah adalah sebagai 
fasilitator dengan membuat berbagai prasarana dan 
kegiatan di masyarakat, dimana anak-anak dapat bermain, 
belajar dan tidak terjadi eksplorasi anak.

Adapun tugas orangtua memberi kesempatan kepada 
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Wadah Partisipasi dan Edukasi Anak
anak sebesar-besarnya untuk belajar dan menikmati masa 
kanak-kanak, dan jangan dibebani dengan mencari nafkah.

Anak-anak dilindungi pemerintah dan masyarakat perlu 
dilakukan berbagai kegiatan sesuai dengan SK Forum Anak 
baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan.

Camat Rahma Ningsih mengatakan, pengurus 
Forum Anak agar dapat mempersiapkan sekretar-
iat di Kecamatan Sukajadi dan segera membentuk 
kepengurusan bekerja sama dengan kecamatan 
dan Forum Anak Kecamatan.

“Dimana akhir Oktober nanti seluruh Ketua 
Forum Anak sebanyak 83 kelurahan dan 15 
kecamatan akan audiensi dengan Pak Walikota,” 
katanya. Selain itu, camat Sukajadi mengatakan, 
Forum Anak sebagai wadah partisipasi dan hak 

anak. Dan dapat mengedukasi anak-anak lainnya.  
Camat juga menyampaikan, saat ini sudah berbeda gen-

erasi, dimana perkembangan teknologi sangat pesat, dan 
akan menjadi pemimpin di suatu daerah nantinya.

“Anak-anak yang terpilih ini selangkah lebih maju dan 
bersinergi dengan pemerintah juga terjalin komunikasi yang 
baik,” ujarnya. *BERTUAH

Camat Kukuhkan Pengurus Forum Anak Kecamatan Sukajadi

Kukuhkan Ketua LPM, Forum RT/RW 
dan ketua RT-RW se-Kelurahan Pebatuan

FORUM ANAK - Camat Sukajadi Dra Rahma Ningsih MSi melantik pengurus Forum Anak Kecamatan 
Sukajadi periode 2021-2023 di Aula Kantor Camat.

FOTO BERSAMA - Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Forum RT/RW dan ketua RT-RW 
se-Kelurahan Pebatuan foto bersama usai dikukuhkan camat.

INFO
KECAMATAN

CAMAT Kulim Marzali SSos resmi mengukuhkan ketua 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Forum 
RT/RW dan ketua RT-RW se-Kelurahan Pebatuan 

yang dipusatkan di halaman Kantor Kelurahan Pembatuan 
Jalan Pesantren Pekanbaru.

Ketua LPM, Forum RT/RW dan RT-RW yang dikukuhkan 
untuk masa bakti 2020-2023 merupakan peralihan dari 
Kecamatan Tenayan Raya yang saat ini sudah dimekarkan 
ke Kecamatan Kulim.

Camat Marzali berpesan agar bisa memahami tugas 
pokok dan fungsi (tupoksi) dalam menjalankan tugas se-
laku perpanjangan tangan pemerintah di tengah-tengah 
masyarakat.

“Tupoksi ini harus dipahami betul mengingat bapak-
bapak merupakan perpanjangan tangan pemerintah serta 
ujung tombak pelayanan paling bawah untuk melayani 
masyarakat,” ujar camat memberikan arahan kepada ketua 
LPM, Forum RT/RW dan RT-RW yang baru dikukuhkan.

Turut hadir pada kesempatan itu, Sekretaris DPD LPM 
Kota Pekanbaru Alizar, Ketua LPM Kecamatan Kulim Af-
rizal, Ketua Forum RT RW Kecamatan Kulim Zulfikri, Lurah 
Pebatuan Setia Chandra Wijaya SH, Lurah Sialangrampai 
Irianto, Lurah Mentangor Bismihayati, serta pengurus PKK 
Kecamatan Kulim. Tidak hanya itu, Marzali dikesempatan 
yang sama mengajak RT-RW dan LPM untuk bersinergi 

dalam mendukung program pemerintah salah satunya 
dalam penanganan wabah Covid-19.

“Ketua LPM, Forum RT RW dan ketua RT-RW bisa ikut 
mendukung program pemerintah dalam penanganan Co-
vid-19,” ucapnya sambil berharap ketua LPM, Forum RT/
RW dan ketua RT-RW se-Kelurahan Pebatuan bisa men-
jalanlan program kerjanya sesusi visi dan misi wakilota 
Pekanbaru.

Selain itu, Marzali juga mengingatkan kepada ketua 
LPM, Forum RT/RW dan RT-RW yang dikukuhkan ber-
pesan agar bisa memahami tugas pokok dan fungsi 
(tupoksi) dalam menjalankan tugas selaku perpanjangan 
Pemerintah Kota Pekanbaru yang langsung brsentuhan 
dengan masyarakat.

Marzali berharap kepada Ketua LPM, forum RT RW, RW 
dan RT untuk bekerjasama dengan masyarakat menjaga 
kebersihan lingkungan di tengah pandemi Covid-19 yang 
masih berlangsung hingga saat ini.

“Jangan lengah apalagi kendor prokes Covid-19. Jadi 
jangan hanya saat PPKM level 3 dan 4 saja kita mener-
apkan protokol kesehatan ketat, meskipun saat ini Kulim 
sudah zona hijau, prokes jangan sampai abai,” sebutnya.

Terakhir, Marzali mengingatkan kepada Ketua LPM, Fo-
rum RT/RW, RT dan RW agar bisa memberikan pelayanan 
yang maksimal kepada masyarakat. *BERTUAH

Camat Kulim Ajak RT/RW Sinergi Bantu Pemerintah Perangi Covid-19 44-45

justru akan bermanfaat untuk memperkuat hasil kiner-
janya.

Bagi Reza dengan jabatan yang ada, tidak akan mem-
buat ia merasa lebih dari yang lainnya sebab jabatan 
hanya sementara. Reza juga berusaha merangkul semua 
anggotanya untuk bisa bersama dalam menjalankan 
tugas yang dipercayakan kepadanya.

Sebaik apapun program yang direncanakan, tanpa 
dukungan bersama pasti akan menghasilkan sesuatu 

yang berbeda. Tapi jika semua sudah komitmen 
bersama, tentu juga hasil yang dicapai jauh lebih 

akan maksimal.
“Saya memiliki 362 orang anggota yang 

tentu juga memiliki karakter yang berbeda-be-
da. Pertama kali bergabung dengan mereka saya 
langsung sampaikan siapa yang keberatan untuk 
menjalankan tugasnya bisa mengundurkan diri. 
Karena saya butuh tim yang bisa bekerjasama,” 
tutur Reza yang dikenal ramah dengan para 
anggotanya.

Dalam bertugas di lapangan ketika melaku-
kan penertiban atau razia penegakan per-

da, Reza selalu mengingatkan anggota 
agar bisa mengendalikan emosi agar 

tidak dinilai arogan oleh masyara-
kat. Sebab yang dihadapi langsung 
adalah masyarakat yang kadang 
punya persepsi sendiri atas kebi-
jakan yang mungkin bagi mereka 
tidak berpihak.

Pendekatan langsung kepada 
target yang akan ditertibkan 
menurut Reza harus selalu 
diutamakan untuk menghindari 
terjadinya konflik atau bentrok 
di lapangan.

“Kalau bisa kehadiran kita 
di lapangan tidak menimbulkan 
reaksi berlebihan namun target 

kita bisa tersampaikan,” jelas 
Reza yang selalu ikut turun 

dalam penertiban.
Lebih lanjut terkait den-

gan target kinerjanya selaku 
pejabat baru dijabatan 

ini, Reza memaparkan ia 
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DITEMPATKAN pada jabatan yang berhadapan lang-
sung dengan masyarakat yang terkadang rawan 
berbenturan membuat Reza Aulia Putra SIP MSi 

selaku Kabid Operasi dan Ketertiban Masyarakat (OKM) 
Satpol PP Pekanbaru, harus pandai membaca situasi.

Karena pada posisi ini, Reza bersama anggota meru-
pakan pihak yang terdepan dalam mengamankan dan 
menegakkan berbagai kebijakan Pemerintah Kota 
Pekanbaru.

Kepada Bertuah, Reza mengaku tidak 
merasa terbebani dengan tugas dan 
amanah yang dipercayakan ke-
padanya saat ini. Sebab ia berkeya-
kinan, dengan membangun tim 
yang solid semua dapat dikerjakan 
bersama.

“Di sini saya tidak bekerja sendiri, 
ada banyak anggota juga yang mem-
bantu. Jadi yang terpenting adalah 
menjalankan tugas pokok dan fungsi 
sesuai dengan yang diamanahkan. 
Selain juga tentunya harus bisa 
membangun komunikasi 
yang baik dengan ang-
gota, agar target 
kerja dapat 
tercapai,” ujar 
Reza yang su-
dah dua tahun 
belakangan 
bergabung 
di Satpol PP 
Pekanbaru.

Lebih 
lanjut Reza 
menutur-
kan dalam 
men-
jalankan 
tugas ia juga 
tidak segan 
untuk ber-
tanya atau juga 
menerima ma-
sukan dari para 
senior. Karena itu 

Ingatkan Anggota 
Hindari Sikap 
Arogan

Reza Aulia Putra SIP MSi
Kabid OKM Satpol PP Pekanbaru

47  Bertuah Edisi September 2021

PROFIL
ASN

membuat target kerja 100 hari. Waktu yang ada tersebut 
difokuskan untuk pembenahan internal dan eksternal.

Internal lebih kepada membenahi anggota di dalam, 
sedangkan eksternal memprioritaskan penertiban dibe-
berapa titik dalam upaya penegakan kebijakan 
Pemerintah Kota Pekanbaru.

“Untuk saat ini selain melakukan penegakan 
kebijakan Walikota terkait penanganan dan 
pencegahan Covid-19, kami juga mendapat tugas 
untuk membersihkan ruas jalan protokol dari 
pedagang kaki lima. Karena ini adalah area yang 
merupakan wajah Kota Pekanbaru bagi orang luar 
yang berkunjung,” imbuhnya.

Kendati sudah didukung banyak anggota dilapangan 
dalam menertibkan target razia, namun Reza tidak me-
nampik kadang kondisi dilapangan tidak sesuai dengan 
yang sudah direncanakan. Misalnya keberadaan pedagang 
yang ditertibkan saat ada petugas menghilang, begitu 
menurut mereka sudah aman kembali berjualan diarea 
yang dilarang.

BIOFILE

Reza Aulia Putra SIP MSi
Tempat/Tgl Lahir : Bangkinang, 
12 Mei 1988

Pendidikan :
- SDN 021 Bangkinang
- SMPN 2 Bangkinang
- SMAN 1 Bangkinang
- IPDN Jatinangor (S1)
- Unri (S2)

Jabatan :
- Kasi Trantib Kelurahan Air Tiris
- Kasi Trantib Kecamatan Salo
- Kasubag Acara dan Tamu 
  Bagian Protokol Setdakab Kampar
- Kabid SDM dan Aparatur 
  Bappeda Kampar
- Kasubag TU UPT 
  Pengawasan Wilayah I 
  Disnaker Provinsi Riau
- Kabid Linmas Satpol PP Pekanbaru
- Kabid OKM Satpol PP Pekanbaru

Lahir dari orangtua yang juga merupakan pejabat senior 
di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru pada masanya, 
membuat Reza juga semakin paham dengan lika-liku 
sebagai abdi masyarakat. Satu hal pesan sang ayah, Azmi 

mantan Kepala Dinas PU Pekanbaru, untuk bekerja 
sebaik-baiknya.

Reza juga mengungkapkan kadang sering 
berdiskusi bersama dengan sang ayah untuk 
berbagai hal. Meski memiliki latar pendidikan 
yang berbeda dengan sang ayah, namun Reza 
menyebut mereka sama-sama bertugas melayani 
masyarakat.

Terkait adanya asumsi miring, Reza bisa sampai 
diposisi ini karena orang tuanya, Reza membantah hal itu. 
Menurut Reza lebih tepat itu adalah karena doa orangtua.

“Karena saya memang anak beliau, sampai kapanpun 
pasti akan tertaut dengan namanya. Tapi kalau untuk 
urusan kerja, saya berjuang sendiri dengan bekerja semak-
simal yang saya bisa. Semua murni kepercayaan pimpinan 
tanpa embel-embel apapun,” kata Reza. *BERTUAH
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Perpustakaan SDN 17 Pekanbaru 
Ikuti Lomba Tingkat Nasional

Serunya Belajar di Pojok Baca Alam
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kan satu-satunya yang ikut dalam ajang bertaraf Na-
sional. Setidaknya ada dua sekolah SD dan enam SMP 
yang mengikuti lomba diajang sama pada tahun ini.

“Semoga saja nantinya SDN 17 Pekanbaru dapat 
meraih prestasi ini,” kata Nani sapaan akrap Kep-
sek  SDN 17  Pekanbaru  sambi l  be rharap  per-
pustakaan sekolah bisa menjadi juara dalam ajang ini.

Sejauh ini pihaknya terus melakukan pembenahan dan 
penataan pada perpustakaan di sekolah tersebut. Sesuai den-
gan instrumen dan pedoman peerpustakaan yang sudah di-
berikan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Kota Pekanbaru.  

Nani  juga terus  member ikan mot ivas i  kepa-
da para guru disekolah dan pengelola perpustakaan 
agar sama-sama berkerja keras untuk mempersiap-
kan segala sesuatunya agar perpustakaan sekolahn-
ya bisa mendapatkan juara dalam lomba tersebut.

“Alhamdulillah kami punya tim pustaka sekolah yang san-
gat solid, kompak, kreatif serta punya inovasi yang tinggi,” 
ucap Nani yakin dengan modal tersebut bisa menjadikan 
perpustakaan sekolahnya semakin maju dan bisa menjadi 
yang terbaik di Lomba Perpustakaan Tingkat Nasional.

Tim terdiri dari guru-guru hebat, di antaranya Nota Mede-
asty SPd selaku kepala Perpustakaan, Indah Hary Oetari Bidang 
Layanan Pemustakaan, Dwi Indrianty SPd Bidang Layanan Tek-
nis, serta Fitrah Rian Afraeni SPd Bidang Layanan Pustaka Alam.

“Tim pustaka sekolah yang kami telah berkerja se-
cara maksimal dan bertungkus lumus untuk menja-
dikan perpustakaan di sekolah kami ini menjadi per-
pustakaan yang terbaik. Sehingga tercipta ruang per-
pustakaan sekolah yang representatif, rapi, bersih, aman 
dan nyaman tentunya,” sebut Nani dengan semangat.

Nani menjelaskan, ruang perpustakaan SDN 17 Pekanbaru 
sudah dilengkapi dengan fasilitas pendukung serta koleksi bu-
ku-buku yang lengkap. Sebut saja, buku-buku bacaan dongeng, 
buku kepahlawan, budaya, sastra dan buku pelajaran lainnya.

PROFIL
SEKOLAH

PERPUSTAKAAN adalah gudang ilmu pengetahuan. Karena 
banyaknya ilmu yang disimpan di sana sebagai sumber 
informasi bagi orang-orang sekitarnya. Banyak hal yang 

sudah membuktikan betapa penting perpustakaan sebagai ba-
han rujukan, penelitian, maupun petunjuk bagi penggunanya.

Sadar akan pentingnya keberadaan perpustakaan 
dalam mencerdaskan anak bangsa, Kepala Sekolah SDN 
17 Pekanbaru, bersama jajaranya konsen dalam hal ini. 
Terbukti, Perpustakaan SDN 17 Pekanbaru ditetapkan 
sebagai peserta perwakilan dari Kota Pekanbaru untuk 
mengikuti lomba Perpustakaan Tingkat National tahun ini.

Kepala SDN 17 Pekanbaru, Supriatni, M.Pd mengung-

kapkan, perpustakaan sekolah yang ia pimpin baru saja 
mendapat kunjungan dari Tim Badan Perpustakaan dan 
Arsip Kota Pekanbaru beserta rombongan untuk meli-
hat langsung kesiapan Perpustakaan di sekolah tersebut 
untuk mengikuti lomba Perpustakaan Tingkat Nasional.

Sebab perpustakaan SDN 17 Pekanbaru merupakan salah 
satu perpustakaan binaan dari Pemerintah Kota Pekan-
baru melalui Badan Perpustakaan dan Arsip Kota Pekanbaru.  

“Alhamdulillah perpustakaan sekolah kita SDN 17 Pekanba-
ru diberikan kepercayaan dan di tunjuk untuk mengikuti Lom-
ba Perpustakaan Tingkat National tahun ini,” kata Supriatni.

Di Kota Pekanbaru memang SDN 17 Pekanbaru bu-

“Kami sediakan full untuk anak didik kami. Ini semua kami 
lakukan tidak lain untuk meningkatkan minat baca peserta 
didik kita dan meningkatkan pengayaan literasi anak-anak 
kami, baik kelas rendah hingga kelas tinggi. Sejauh ini antusias 
siswa kita untuk membacan buku sangat tinggi,” paparnya.

Tidak hanya unggul di bidang perpustakaan, SDN 17 Pekan-
baru ternyata memiliki segudang fasilitas yang siap memanjakan 
para peserta didiknya untuk menimba ilmu. Diataranya adalah 
dengan hadirnya layanan yang mereka sebut rumah belajar.

“Kami sediakan fasilitas beberapa tablet guna bela-
jar bagi siswa kelas 6 di sekolah. Tablet tersebut dapat 
digunakan siswa belajar di ruangan rumah belajar, me-
makai sistim daring, satu siswa satu tablet,”kata Nani me-
nyampaikan terobosan baru yang dibuat di sekolahnya.

Selain itu kami juga memiliki ruang  pojok baca yang kita 
kasih nama pojok baca alam yang berada di luar kelas. Tujuan 
kami ruang pojok baca, kami design bernuansa alam, ada ban-
yak tertata tanaman hias yang sangat indah, serta sejuk, hijau 
aman dan nyaman bagi siswa yang membaca di tempat ini, 
akan lebih fokus dan enjoy tentunya,” tuturnya. *BERTUAH
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KULINER
Soto Legendaris di Pekanbaru

SOTO merupakan makanan berkuah yang enak 
disantap saat cuaca dingin atau sedang tidak 
berselera makan nasi.

Satu warung soto yang cukup legendaris di Pekan-
baru adalah warung soto di Jalan Pepaya, Kecamatan 
Sukajadi. Tepatnya dekat Pasar Malam Puskopau.

Berbeda dengan kebanyakan soto yang menggu-
nakan dendeng kering sebagai toping, di sini justru 
menambahkan paru kering. Paru sapi yang digunakan 
dijadikan dendeng dengan kondisi ketika digoreng 
sangat kering. Sama sekali tidak ada aroma bau amis 
walaupun dendeng paru dimakan sebagai pengganti 
kerupuk.

Di warung soto ini, dendeng paru memang menjadi 
khasnya. Karena tidak banyak warung soto lain yang 
menjadikan dendeng paru sebagai toping soto.

Bagi yang tidak suka dengan dendeng paru terse-
dia pilihan lain berupa ayam. Namun tetap saja den-
deng paru paling laris.

Satu porsi soto, selain berisi mihun juga ada 
pergedel kentang. Bagi yang ingin menambah perge-
del kentang juga bisa karena memang pihak warung 

Dendeng Paru 
Pengganti Kerupuk

menyediakannya.
Soto disajikan dalam mangkok ukuran kecil 

namun penuh. Kuah soto terasa gurih dikarenakan 
paduan bumbu rempah yang digunakan.

Supaya lebih lengkap, satu mangkok soto bisa 
disantap dengan sepiring nasi. Bagi yang suka menu 
berkuah, tentu makan soto adalah pilihan yang 
tepat.

Berada dekat dengan kawasan perkantoran sep-
erti Dinas Kesehatan, Kantor Gubernur dan Kantor 
Kementerian PU serta Mal Pelayanan Publik (MPP) 
Pekanbaru cukup menguntungkan bagi warung soto 
paru. Karena tidak sedikit diantara para pegawai 
yang menjadikan soto sebagai menu makan siang 

atau untuk sarapan pagi.
Meskipun menggunakan dendeng paru, harga 

untuk satu mangkok soto ditambah nasi cukup 
terjangkau yakni Rp 20 ribu per porsi.

Bagi kamu yang ingin makan soto di tempat, 
tidak perlu khawatir dengan kondisi warung yang 
memang tidak luas. Karena pihak warung juga 
tetap mengikuti protokol kesehatan.

Di dalam warung, jarak antara satu meja dengan 
meja lainnya cukup jauh. Sehingga tidak membuat 
kerumunan ketika banyak yang makan ditempat. 
Kemudian pada saat didepan pintu masuk warung 
juga disediakan tempat mencuci tangan. *BER-
TUAH
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Pungutan Retribusi 
Sampah Hanya oleh 
Petugas DLHK Pekanbaru

Pengangkutan 
Mandiri Gabung 
ke Mitra

PEMERINTAH Kota Pekanbaru sebelumnya 
gencar menyosialisasikan pengelolaan 
sampah serta pungutan retribusi kepada 

masyarakat. Pengangkutan sampah terhitung 
1 September 2021 dilakukan oleh pihak Dinas 
Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) 
Kota Pekanbaru bersama dua mitra kerja PT 
Godang Tua Jaya (PT GTJ) dan PT Samhana 
Indah (SHI).

“Sudah satu bulan terakhir ini kita lakukan sosialisasi, 
baik melalui media cetak maupun elektronik. Ada juga 

dialog interaktif antara 
pemerintah dengan 

masyarakat. Ini juga 
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Bagi kelompok masyara-
kat yang ingin bersama 
dalam penanganan 
sampah, tidak boleh ja-
lan sendiri. Tetapi harus 
bekerjasama dengan 
mitra kita

DR FIRDAUS MT
Walikota Pekanbaru

“
PEMUNGUTAN - Petugas kebersihan dari pihak ketiga mitra DLHK melakukan 
pemungutan sampah yang menumpuk di pinggir jalan raya.

SAMPAH WARGA - Pengelolaan retribusi sampah di pemukiman warga saat ini 
menjadi tanggung jawab penuh petugas DLHK Kota Pekanbaru.

retribusi sampah,” sebutnya.
Setelah memegang penuh retribusi sampah, pihak 

DLHK akan melakukan langkah agar persoalan persam-
pahan masyarakat dapat teratasi dengan baik.

“Misalnya Kecamatan Bina Widya, itu rata-rata 
wilayahnya bisa dicapai oleh mobil kita. Maka RW harus 
dukung kami masuk melayani pengangkutan sampah,” 
ujar Raja Marzuki.

Ia menjelaskan, jika langsung dilayani oleh DLHK 
Kota Pekanbaru, maka beban masyarakat hanya mem-
bayar uang retribusi kepada DLHK berdasarkan tiga 
kategori. Untuk tariff kelas 1 dengan kisaran tipe rumah 
50 ke bawah, pungutan retribusinya hanya Rp 5.000.

Sedangkan kelas 2 untuk tipe rumah 50-100 dengan 
pungutan retribusinya Rp 7.000. Dan kelas 3 untuk 
tipe rumah 100 ke atas dengan pungutan retribusi Rp 
10.000. Besaran retribusi sampah akan disesuaikan 
dengan yang tertera dalam Perda Kebersihan.

Sementara itu, bagi lingkungan yang belum dapat 
dicapai oleh petugas DLHK Kota Pekanbaru, warga atau 
swadaya dapat berpartisipasi. Caranya dengan menjadi 
sub-unit mitra yang dipercayai dengan DLHK Pekanbaru.

“Mereka juga harus ada rekomendasi dari RW. 
Kemudian, silahkan setor retribusi untuk keuangan 
daerah,” jelasnya.

Menurutnya, secara teknis pihaknya juga melibatkan 
pihak kecamatan. Mereka berkoordinasi terkait pu-
ngutan retribusi sampah lingkungan. Saat ini pihaknya 
sudah menyebarkan surat edaran kepada pihak ke-
camatan terkait penarikan retribusi sampah tersebut. 
*BERTUAH

jalan sendiri. Tetapi harus bekerjasama dengan mitra kita. 
Dan itu tawaran kepada mereka yang menyebut dirinya 
kelompok mandiri dan swadaya. Kalau ingin gabung, 
maka jadilah bagian dari mitra pemerintah yang berizin. 
Artinya dia jadi sub kontrak nantinya dengan kontraktor 
pengangkut (sampah),” jelas walikota.

Walikota Firdaus mengatakan, undang-undang telah 
menetapkan, penanganan persampahan hanya dilakukan 
oleh pemerintah dan begitu juga dengan retribusi. Terkait 
pungutan retribusi, baik perumahan maupun dunia usaha, 
hanya dilakukan oleh DLHK.

“Bagi masyarakat, baik perorangan maupun kelompok 
yang masih melakukan penagihan retribusi sampah Bulan 
September ini, selain petugas DLHK yang membawa surat 
tugas resmi, maka para pelaku melakukan tindakan liar. 
Akan kita tegakkan dengan penegakan hukum, bisa digi-
ring tindakan pidana,” tukas walikota dua periode terse-
but.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Raja Marzuki me-
nyatakan, hingga kini masih ada sekitar 20 persen pe-
ngangkutan sampah pemukiman yang dilakukan secara 
mandiri. “Itu sesuai hasil evaluasi kita bersama dua opera-
tor, yang mana tinggal 20 persen lagi yang mereka tidak 
masuk ke pemukiman,” ucapnya.

Untuk itu, Pemerintah Kota melalui DLHK berupaya 
agar seluruh wilayah nantinya bisa diangkut oleh dua 
operator angkutan sampah masing-masing PT Samhana 
Indah dan PT Godang Tua Jaya.

“Ini juga sesuai keputusan walikota, bahwa mulai 1 
September tidak boleh ada pihak lain yang memungut 

bagian dari sosialisasi. Ada juga melalui Forum 
RT RW kecamatan dan kelurahan,” kata Waliko-
ta Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT.

Dengan demikian, mulai 1 September 2021, 
semua kegiatan penanganan sampah, baik pe-
ngangkutan sampah lingkungan, dilakukan oleh 
DLHK beserta mitra. Bagi kelompok maayarakat 
yang ingin bersama-sama turut dalam pe-
nanganan sampah, mesti bekerjasama dengan 

DLHK ataupun mitra kerja.
“Bagi kelompok masyarakat yang ingin bersama 

dalam penanganan sampah, tidak boleh 

LAPORAN
UTAMA

Wujudkan Tata Kelola Smart Environtment
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Bayar Retribusi Sampah Melalui Aplikasi

ANGKUT SAMPAH - Sampah pasar yang menggunung di depan Pasar Arengka beberapa 
waktu lalu sudah teratasi dengan pengangkutan mitra DLHK.

DLHK Kota Pekanbaru akan bekerjasama dengan BNI 
untuk pembayaran retribusi sampah. Ada aplikasi 
yang memudahkan masyarakat membayar 

kewajibannya.
Plt Kepala DLHK Kota Pekanbaru Marzuki me-

ngatakan, dalam waktu dekat walikota akan MoU 
dengan BNI. Aplikasi ini sudah selesai dan tinggal 
pakai.

Nama aplikasi ini virtual akun. Menurutnya,  
kinerja aplikasi ini simpel, mudah dipakai dan 
mudah untuk membayar.

“Sambil menunggu aplikasi yang dibangun 

oleh Kabid Persampahan. Sudah empat bulan ini arah ke 
mana saya pun kurang paham ini. Sementara saya harus 

melaksanakan target retribusi,” kata Marzuki.
Aplikasi BNI ini, lanjutnya, Ia sudah sampaikan 

kepada walikota. Ini merupakan alternatif lain 
untuk pemungutan retribusi sampah.

“Sesuai target, saya dapat informasi tanggal 
4 ada perjanjian kerjasama. Pada saat itu BNI 
itu kan ekspos, kalau itu disetujui kita perjanjian 
kerjasama BNI untuk menerapkan sistem itu 
sambil menunggu aplikasi yang dibangun oleh 

Kabid Persampahan,” jelasnya. *BERTUAH

TINJAU TPA - Walikota Firdaus melihat secara langsung pengelolaan sampah di Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar, Rumbai.

ALAT BERAT - 
Pengangkutan 

sampah dibantu 
alat berat agar 

tidak terjadi 
penumpukan. 

Terutama di 
sejumlah titik 

yang rawan.

LAPORAN
UTAMA

“dalam waktu dekat walikota 
akan MoU dengan BNI. 
Aplikasi ini sudah selesai 
dan tinggal pakai.,”

“

Marzuki
Plt Kepala 
DLHK Kota 
Pekanbaru
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Dishub Pekanbaru Mulai 
Memberlakukan Layanan 
Parkir Nont Tunai

UJICOBA PARKIR - Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Yuliarso melakukan proses uji 
coba pembayaran jasa pelayanan parkir di parkiran Pasar Buah Pekanbaru.

Juru Parkir 
Dilengkapi 
QR Code

tunai.
Masyarakat bisa menggunakan aplikasi QRIS untuk 

melakukan scan code yang ada pada setiap juru parkir. Bisa 
menggunakan aplikasi seperti Dana, Ovo, Linkaja dan gopay.

Untuk tahap pertama, pembayaran parkir non-tunai bakal 
diterapkan di ruas jalan protokol. Ada sekitar 90 kode QR 
yang dicetak untuk para juru parkir. “Sambil kita menunggu, 
satu lagi pilihannya (pembayaran non-tunai) mesin cash list 
EDC pada Oktober nanti,” kata Yuliarso lebih lanjut.

Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyebutkan, 
teknologi pembayaran QRIS ini diharapkan bisa optimal 
untuk pendapatan daerah. Pemerintah Kota juga meng-
gandeng perbankan dalam pembayaran jasa layanan parkir 
secara non tunai.

“Kita akan lakukan kerja sama dengan perbankan, terkait 
adanya pembayaran retribusi secara non-tunai ini,” jelasnya.

Pengelolaan parkir tepi jalan umum bekerjasama dengan 
pihak ketiga. Adanya pihak ketiga membantu dalam pe-
ngelolaan parkir tepi jalan umum di sejumlah ruas. Pen-
gelola menerapkan teknologi dalam memberi pelayanan 
masyarakat. Proses penarikan retribusi dengan pembayaran 
non-tunai.

“Mereka membantu menghimpun pendapatan dari parkir 
tepi jalan umum,” terangnya. Adanya penerapan pem-
bayaran digital ini diharapkan bisa meningkatkan mutu 
pelayanan parkir tepi jalan. Ia berharap nantinya bisa ber-
dampak positif bagi pendapatan daerah.

Sejak diterapkan pada tanggal 1 September lalu, Di-
nas Perhubungan Kota Pekanbaru bersama PT YSM terus 

melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap pembayaran 
parkir non tunai. Pihak Dishub menyiapkan sejumlah upaya 
dalam melakukan pengawasan lapangan.

Usai diumumkan sebagai pengelola parkir pada 88 ruas 
jalan di Pekanbaru, PT Yabisa Sukses Mandiri secara perlahan 
mulai menerapkan sistem pembayaran parkir non tunai pada 
88 ruas jalan protokol di Pekanbaru.

“Meski belum berjalan 100 persen dan belum banyak ma-
syarakat yang paham dan mengetahuinya namun sosialisasi 
dan edukasi tetap dilakukan bersama Dinas Perhubungan 
Pekanbaru,” kata Yuliarso lebih lanjut.

Yuliarso menyebutkan pihaknya melakukan pengawasan 
terhadap pemberlakukan pembayaran parkir non tunai pada 
88 ruas jalan mulai dari pemasangan CCTV, patroli rutin 
hingga efisiensi terhadap juru parkir.

Guna menertibkan juru parkir liar yang kerap meresahkan 
masyarakat, Dishub juga berencana melakukan penertiban 
dan razia secara besar-besaran. Yuliarso mengatakan, ke-
giatan juru parkir liar ini merupakan perbuatan ilegal dan 
bentuk premanisme di tengah masyarakat.

Menurut Yuliarso, pemberlakuan bayaran layanan jasa 
parkir non-tunai juga menandai peralihan pengelolaan parkir 
kepada PT YSM. Tujuannya, untuk mengantisipasi kebocoran 
pendapatan daerah dari sektor perparkiran tepi jalan umum.

Untuk mengoptimalkan penerapan pembayaran jasa parkir 
di tepi jalan umum secara non-tunai, Dinas Perhubungan 
secara bertahap akan menyiapkan 500 unit mesin EDC. Untuk 
bulan Oktober 250 mesin dan pada bulan November seban-
yak 250 unit lagi.

PEMERINTAH Kota Pekanbaru mulai mener-
apkan pembayaran parkir non-tunai pada 
sejumlah jalan umum. Hal ini guna memak-

simalkan pendapatan dan mencegah kebocoran 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari jasa layanan 
parkir.

“Kita bersama mitra, PT YSM (Yabisa Sukses 
Mandiri) menggunakan teknologi dalam pengelo-

laan parkir tepi jalan. Memberikan pilihan untuk 
pembayaran non-tunai dengan QR,” kata Kepala 
Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Yuliarso.

Pembayaran jasa layanan parkir non-tunai 
ini menggunakan QRIS (Quick Response Code 
Indonesia Standar). Setiap juru parker akan 
dilengkapi dengan kode QR yang bisa digu-
nakan masyarakat untuk membayar parkir non-

ALAT EDC - Seorang juru parkir mencoba alat EDC untuk pembayaran 
parkir berbasis QRIS di Kota Pekanbaru.

Meski belum berjalan 
100 persen dan belum 
banyak masyarakat 
mengetahuinya 
namun sosialisasi dan 
edukasi tetap 
dilakukan

YULIARSO
Kepala Dishub 
Pekanbaru

LAPORAN
KHUSUS

“
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BAYAR NONTUNAI - Petugas parkir mulai menerapkan pembayaran parkir non-tunai 
bagi pengendara di Pekanbaru.

SERAGAM RESMI - Penggunaan seragam baru juru parkir di Pekanbaru di bawah 
pengelolaan PT Yabisa Sukses Mandiri.

MULAI DITERAPKAN - Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Yuliarso bersama 
pihak PT Yabisa Sukses Mandiri menjelaskan terkait penerapan parkir non-tunai.

“Kita sudah memperkenalkan proses pembayaran jasa 
parkir tepi jalan umum layanan non-tunai ini sejak April 
2021 lalu,” tambahnya. Juru parkir juga diberikan pem-
bekalan selama satu bulan mulai dari tata etika, kesopanan 
dan pelayanan prima kepada pengendara. Mereka juga 
dituntut bagaimana menata parkir dengan baik. Termasuk 
pembekalan cara penggunaan alat EDC untuk 
pembayaran parkir non tunai.

Ia meminta pihak ketiga dapat menata pen-
gelolaan parkir dengan profesional. Pihak ketiga 
mengejar potensi parkir yang telah disepakati 
sebesar Rp 409 miliar hingga sepuluh tahun 
kedepan. “Tetap per hari (pihak ketiga) menyetor-
kan ke kita (Pemko Pekanbaru). Nanti langsung 
masuk ke kas daerah. Sistem transfer ke rekening 
BLUD UPT Perparkiran Dishub,” jelasnya.

Target per hari, pihak ketiga harus menyetorkan ke 
pemerintah kota sebesar Rp 20 juta untuk tahun pertama. 
Target ini diberikan secara bertingkat, dan pada tahun 
kedua ada kenaikan hingga tahun ke sepuluh.

“Kenaikan setiap tahun ada 2,8 persen dari potensi 
maupun pendapatan kita. Bagian pemko kan sudah jelas 
itu, tinggal mereka memaksimalkan potensi di lapangan,” 
lanjutnya.

Direktur PT Yabisa Sukses Mandiri Binsar Lumban 
Tobing mengatakan, pihaknya akan menyiapkan sarana 

dan prasarana terkait pengelolaan perparkiran 
layanan non–tunai di Kota Pekanbaru.

Menurut Binsar, pihaknya sebagai pengelola 
parkir tepi jalan, baru akan melakukan sosialisasi 
mulai 1 September 2021. Selain mendata juru 
parkir yang beroperasi saat ini, pihaknya juga 
akan melakukan pemantauan terhadap opera-
sional para juru parkir dalam menggunakan kartu 
e-money.

“Kita menyadari bahwa para juru parkir masih butuh pe-
nyesuaian dalam penerapan bayaran non-tunai. Sehingga, 
dalam melaksanakan sosialisasi, akan dijelaskan betapa 
pentingnya sistem pembayaran non-tunai, apalagi hal ini 
masih baru di Pekanbaru,” ujar Binsar. *BERTUAH

LAPORAN
KHUSUS



ANGKUTAN feeder sebagai trans-
portasi pendukung untuk bus Trans 
Metro Pekanbaru (TMP) akhirnya 

diresmikan oleh Walikota Pekanbaru Dr 
H Firdaus ST MT di halaman Perkantoran 
Tenayan Raya.  

Dalam sambutannya, walikota me-
ngatakan penggunaan feeder untuk bus 
TMP diresmikan baru dibuka untuk satu jalur, yakni untuk 
kawasan Kecamatan Tenayan Raya. “Totalnya ada 13 feeder 
yang direncanakan,” ucapnya.

Feeder ini, lanjut walikota akan melayani transportasi 
masyarakat dari rumah ke halte-halte bus Trans Metro Pekan-
baru. “Kami ingin memberikan pelayanan yang lebih dekat 
kepada masyarakat,” ujarnya.

Angkutan feeder disiapkan agar masyarakat tidak perlu 
menggunakan kendaraan pribadi. Dengan pelayanan feeder 
ini, masyarakat yang ingin naik bus TMP bisa dijemput hingga 
ke kawasan perumahan.

“Dari situ, kami bawa ke halte bus TMP. Warga bisa ke rute 
mana saja hanya dengan satu tiket. Tapi syaratnya, perpinda-
han antar koridor mesti di halte transfer,” tutur Wako Firdaus.  

Tak hanya meresmikan pembukaan jalur feeder, walikota 
juga berkesempatan turun langsung mengecek ke kori-
dor Imam Munandar, mulai dari persimpangan Jalan Bukit 
Barisan, tepatnya di simpang lampu merah Rumah Makan 
Baresolok. Feeder ini melayani warga di Jalan Sepakat hingga 
ke Jalan Lintas Timur dan berakhir di Kantor Camat Tenayan 
Raya.

“Nanti juga dari Koridor Baresolok, kami rencanakan ke 
Jalan Parit Indah-Jalan Datuk Setia Maharaja dan masuk 
ke Jalan Jenderal Sudirman dan sampai ke Halte MTQ. Jadi 
feeder ini akan menjemput masyarakat di dalam perumahan. 
Untuk pertama kali ini, feeder hanya melayani satu koridor 
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PECAH KENDI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
bersiap memecahkan kendi sebelum dimulainya operasi jalur 
transportasi feeder Tenayan Raya.  

OPERASI FEEDER - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyiramkan air ke armada feeder yang akan beroperasi 
perdana di jalur Tenayan Raya.

NAIK FEEDER - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
mencoba naik transportasi feeder yang untuk pertama kali 
beroperasi di jalur Tenayan Raya.

POTONG PITA - 
Walikota Pekan-
baru Dr H Firdaus 
ST MT memo-
tong pita tanda 
beroperasinya 
jalur transportasi 
feeder Tenayan 
Raya pendukung 
bus Trans Metro 
Pekanbaru.

Motivasi Warga 
Naik Bus TMP

Walikota Resmikan 
Jalur Feeder Tenayan Raya

KETERANGAN PERS - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memberikan keterangan pers seusai 
peresmian jalur feeder Tenayan Raya.

saja,” jelasnya.
Sementara itu menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru Yuliarso, pengoperasian feeder bertujuan memo-
tivasi warga menggunakan bus TMP untuk bepergian di 
wilayah dalam kota.

Hal itu tentu akan membantu mengurai kepadatan lalu 
lintas serta mengurangi subsidi ke TMP. “Semakin banyak 
warga yang menggunakan TMP, maka subsidi akan semakin 
sedikit. Untuk itu kita berupaya meningkatkan pelayanan ke 
arah yang lebih baik,” ucapnya.

Dikatakannya, pengoperasionalan angkutan feeder ini 
sedianya telah mulai diwacanakan sejak beberapa tahun 
lalu. Namun dengan sejumlah kendala yang masih melanda, 
kehadiran feeder masih tertunda. “Direncanakan, pada ta-
hun 2022 nanti ini (angkutan feeder-red) baru akan terlak-
sana,” ujar kadishub.

Dikatakannya, pada tahun 2022 direncanakan enam rute 
feeder akan dioperasikan yaitu feeder 2, 3, 7, 8, 9 dan 11.

Rutenya antara lain, Jalan HR Soebrantas-Cipta Karya-

AGENDA

Rumah Potong Hewan-Purwodadi, Jalan HR Soebrantas-
Swakarya-Saiyo-Suka Karya, Jl Imam Munandar-Bukit 
Barisan-Kapau Sari-Pinang Merah-Datuk Setia Maharaja-
Sudirman, Jl Hangtuah-BPG-Sail-Simpang Kuburan-Karya 
Bakti-Karya Bersama-Rusunawa-Sumber Sari-Tanjung 
Datuk, Jl Bukit Barisan-Singgalang-Simpang Sepakat-Pol-
sek Tenayan-Hangtuah Ujung-Budi Luhur-Kantor Camat 
Tenayan Raya, dan Jalan Sembilang-Pramuka-Danau 
Khayangan-Taman Bunga-WDO-Lurah Okura.  

Untuk tiketnya, lanjut Yuliarso, akan diberlakukan satu 
tiket dengan bus TMP. Dengan demikian, pengguna jasa 
feeder cukup membayar satu tiket karena tiketnya diren-
canakan menyatu dengan bus TMP. “Jadi dari feeder ke 
TMP, itu cukup satu tiket,” ungkapnya.

Kehadiran transportasi feeder yang akan menjem-
put masyarakat dari kawasan padat penduduk hingga 
mengantarkannya ke halte bus TMP diharapkan mampu 
menarik minat masyarakat untuk menggunakan sarana 
angkutan massal. *BERTUAH

BERBINCANG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT berbincang dengan Kadishub Kota Pekanbaru 
Yuliarso di sela perjalanan di atas transportasi feeder.

Menuju Pekanbaru Smart Mobility
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TANAM PORANG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menanam bibit porang 
di Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai Barat.

di Kota Pekanbaru. Para pemilik lahan didorong agar dikelola 
menjadi lahan produktif. Sehingga, ekonomi kerakyatan di 
sektor pertanian akan bisa membantu pemulihan ekonomi 
Nasional.

“Tanaman porang ditanam kali ini di lahan tujuh hektare 
dengan potensi luas 14 hingga 20 hektare di Rumbai Barat. 
Tanaman porang juga sudah ditanam di lahan 30 hektare 
lebih di kecamatan lain,” papar walikota.

Total seluruhnya 60 hektare di Pekanbaru. Ada sekitar 
121 hektare lahan untuk ditanam porang di Riau. “Berarti 50 
persennya terdapat di Pekanbaru,” ucap walikota.

Walikota menambahkan, terlaksananya kegiatan penana-
man ini tidak terlepas dari pencanangan pelepasan ekspor 
oleh Presiden Jokowi beberapa waktu melalui virtual. “Pe-
kanbaru menyambut baik penanaman komoditas porang ini 
oleh kelompok tani walaupun tergolong baru diusahakan di 
Indonesia khususnya Pekanbaru,” imbuhnya.

Pekanbaru mempunyai tiga sektor unggulan yang harus 
dibangun bersama, yakni bidang wirausaha, jasa dan bidang 
industri, baik industri hulu maupun hilir seperti pabrikasi.

Lanjut Wako, Pekanbaru bukan hanya terbatas pada 
administrasi, tetapi sudah berbicara tentang metropolitan. 
“Yaitu kawasan Pekansikawan yakni Pekanbaru, Kampar, Siak 
dan Pelalawan, yang sudah terdaftar pada program strategis 
Nasional urutan ke-17 dalam pengembangan,” ujarnya.

Termasuk di dalamnya Kawasan Industri Tenayan dimana 

PENGHARGAAN PETANI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyerahkan sertifikat penghargaan kepada seorang petani yang 
membantu mengembangkan komoditas porang di Kota Pekanbaru.

DATABASE PERTANIAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
buku database dan statistik ekonomi pertanian di Kota Pekanbaru 
dari Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.

AGENDAWalikota Tanam Bibit Porang 
di Kelurahan Agrowisata

Potensi Ekonomi Baru 
Sektor Pertanian

WALIKOTA Pekanbaru Dr H 
Firdaus ST MT melakukan pen-
anaman perdana bibit porang 

di Kelurahan Agrowisata, Kecamatan 
Rumbai Barat. Penanaman komoditi 
porang ini dilakukan di lahan Kelompok 
Tani Agro Sukses Selalu seluas 7 hektare.

Walikota antusias dengan penana-
man perdana komoditi porang ini. Menurutnya, kegiatan 
tersebut dapat menjadi momentum dalam melakukan 
pemulihan ekonomi Nasional usai dihantam pandemi Co-
vid-19. “Sebab, tanaman porang merupakan jenis umbian 
yang menjadi potensi ekonomi baru di sektor pertanian,” 
ujarnya.

Dikatakan wako, komoditi porang memiliki potensi yang 
besar karena tanaman ini merupakan salah satu komodi-
tas ekspor. “Permintaan porang dari Hongkong mencapai 
9.000 ton porang basah. Sementara, Riau baru mampu 
menanam 1.000 porang dengan luas lahan 100.000 hek-
tare,” sebutnya.

Dia menceritakan, di Kota Pekanbaru penanaman 
porang mulai dirintis oleh seorang petani bernama Deni 
sekitar tiga tahun lalu. “Penanaman porang dimulai dari 
lahan 20x30 meter. Kini, beliau telah mengelola lahan 6,5 
hektare,” ungkap walikota.

Kini, Deni sudah bekerjasama dengan badan usaha, 
termasuk mitra kerja dari luar negeri. Tak hanya itu, dia 
juga telah kerjasama dengan investor luar negeri ini terkait 
pembangunan pabrik pengolahan porang di Riau, tepatnya 
di Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. “Pada-
hal, sebelumnya Deni hanya menjual hasil panen ke Jawa,” 
tuturnya.

Diakui wako, pihaknya sudah memetakan seluruh lahan 
KELOMPOK TANI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT bersiap melakukan penanaman 
bibit porang bersama Kelompok Tani Agro Sukses Selalu. 

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT foto bersama dengan sejumlah perwakilan 
kelompok tani yang berkomitmen mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam bidang pertanian.

segala aktivitas industri akan dipusatkan pada kawasan terse-
but, yang masuk 27 kawasan baru yang pada RPJM Nasional 
dan menghasilkan devisa Rp 14,5 triliun.

Terakhir walikota berpesan kepada Dinas Pertanian dan 
Perikanan Kota Pekanbaru agar memanfaatkan lahan-lahan 
yang saat ini belum tergarap dan masih dianggap lahan tidur 
untuk dikembangkan menjadikan kawasan pertanian. *BER-
TUAH

Menuju Pekanbaru Smart Economy



WALIKOTA Pekanbaru Dr H 
Firdaus ST MT melepas 60 
orang atlet Pekanbaru yang 

tergabung dalam kontingen Riau 
menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 
XX di Papua. Walikota berpesan kepada 
para atlet tetap eratkan persaudaraan, 
meski nanti berkompetisi di arena.  

“Saya secara resmi melepas atlet Pekanbaru yang men-
jadi anggota kontingen dari Provinsi Riau untuk mengikuti 
Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua,” ujar Firdaus di 
Ballroom Hotel Labersa, Kelurahan Tanah Merah, Keca-
matan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

Walikota mengatakan, jumlah atlet Riau yang mengikuti 
PON XX kali ini sebanyak 176 orang. Dari jumlah tersebut, 
sebanyak 60 atlet berasal dari Pekanbaru. Tak hanya itu, 
sekitar 53 orang pelatih dari total 74 orang pelatih yang 
ikut serta juga berasal dari Pekanbaru. Jadi, kontingen Riau 
ini mayoritas dari Pekanbaru.

“Artinya, prestasi atlet Riau akan sangat diwarnai oleh 
atlet Pekanbaru. Minimal, atlet Riau mendapat prestasi 
seperti PON ke-19 di Bandung, Jawa Barat pada 2016. Saat 
PON ke-19 itu, Riau masuk dalam 10 besar. Diharapkan, 
prestasi atlet Riau juga baik pada tahun ini,” harap walikota.

Pada kesempatan itu, walikota tak hanya menitipkan 
pesan untuk meraih prestasi demi nama daerah ke semua 
atlet dan pelatih namun juga menyampaikan pesan untuk 
selalu menjaga kekompakan, persaudaraan dan menjun-
jung tinggi sportivitas.

“Tentunya saling jaga satu sama lain. Eratkan persauda-
raan meski berkompetisi di dalam arena. Semoga semuan-
ya selamat pulang dan pergi dan tentunya yang paling kita 
harapkan adalah membawa medali saat kembali ke Kota 
Pekanbaru ini,” tutur walikota.

Kepada atlet berprestasi, wako tetap menjanjikan akan 
memberikan bonus yang cukup besar. Bagi atlet yang ber-
hasil meraih medali emas, Wako menyebut telah menyiap-
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Sebanyak 60 
Atlet Pekanbaru 

Berangkat 
ke PON XX Papua

Walikota Janjikan 
Bonus Peraih Medali

LEPAS ATLET - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT melepas atlet dan pelatih Pekanbaru 
yang tergabung dalam kontingen Riau menuju PON XX Papua.

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
didampingi Ketua KONI Kota Pekanbaru foto bersama dengan 
atlet dan pelatih yang akan berangkat PON XX Papua.

YEL SEMANGAT - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
meneriakkan yel-yel untuk memberi semangat atlet dan 
pelatih yang akan bertanding PON XX 2021.

SAMBUTAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyampaikan sambutan saat melepas atlet dan pelatih 
dari Kota Pekanbaru berlaga di PON XX Papua.

JANJIKAN BONUS - Atlet dan pelatih Pekanbaru yang 
berprestasi di PON XX Papua dijanjikan mendapat 
bonus dari walikota.

UANG PEMBINAAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT menyerahkan secara simbolis bantuan uang pembi-
naan kepada perwakilan pelatih sebesar Rp 5 juta. 

kan dana antara Rp75 juta hingga Rp100 juta.  
“Sekali pun di tengah pandemi, kami juga tetap beru-

paya menghargai prestasi, perjuangan, dan usaha para atlet 
PON. Maka, kami juga mengalokasikan anggaran sebagai 
penghargaan kepada para pahlawan yang telah memberi-
kan prestasi terbaik. Nominalnya antara Rp 75 juta hingga 
Rp 100 juta untuk setiap medali emas,” sebut wako.

Selain melepas keberangkatan atlet Pekanbaru, Wako 
Firdaus juga memberikan uang sagu hati sebesar Rp 5 juta 
perorang. Penyerahan uang secara simbolis kepada salah 
seorang perwakilan pelatih. Uang sagu itu masih ditambah 
Rp 2 juta dari KONI Kota Pekanbaru perorang. Sehingga 
setiap atlet dan pelatih mengantongi Rp 7 juta.

Menurut Ketua KONI Kota Pekanbaru Anis Murzil, uang 
sagu hati atau uang saku ini diberikan kepada atlet dan 
pelatih untuk menambah semangat mereka bertanding di 
ajang olahraga terbesar se-Indonesia ini, disamping wujud 
perhatian yang besar Pemerintah Kota Pekanbaru kepada 
para pahlawan olahraga.

“Ini adalah yang tertinggi kami kira di Riau, sehingga ti-
dak ada alasan para atlet tidak berprestasi apalagi berpin-
dah ke kabupaten lainnya. Selamat bertanding dan jangan 
lupa pulang bawa medali. Kami akan cairkan bonus tahun 
ini juga,” ujar Anis sembari mengobarkan semangat para 
atlet dan pelatih.

Malam pelepasan atlet dan pelatih Kota Pekanbaru un-
tuk ke PON  XX Papua 2021 ini berlangsung cukup meriah, 
namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 
yang ketat dan membatasi jumlah undangan yang hadir.

Selain Walikota Pekanbaru dan Ketua KONI Pekanbaru, 
pada acara itu turut hadir Wakil Ketua DPRD Kota Pekan-
baru Ginda Burnama serta Forkopimda Pekanbaru.

Hadir juga sejumlah anggota DPRD Provinsi Riau dari 
daerah pemilihan Kota Pekanbaru. Sementara dari KONI 
Provinsi Riau hadir Wakil Ketua KONI Riau, Dastrayani 
Bibra, serta para atlet dan pelatih sejumlah Pengprov 
Cabang Olahraga yang akan bertanding di PON XX Papua 
2021. *BERTUAH

Mewujudkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing



Walikota Tinjau Belajar 
Tatap Muka di SMP Negeri
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BELAJAR TATAP MUKA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT meninjau 
proses belajar tatap muka yang dilaksanakan di SMP Madani.

Pastikan Prokes 
Berjalan Baik

WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT didampingi 
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Ismardi 
Ilyas meninjau proses belajar tatap muka terbatas di 

dua SMP negeri yang ada di Kota Pekanbaru. Yakni SMPN 13 
Pekanbaru dan SMP Madani.

Pada kesempatan itu, Walikota Firdaus melihat langsung 
aktivitas belajar tatap muka di kedua SMP negeri tersebut, 
sekaligus memastikan proses belajar tatap muka sesuai standar 
protokol kesehatan. “Kita ingin memastikan bahwa protokol 
kesehatan juga berjalan dengan baik,” terangnya usai penin-
jauan.

Sekolah pertama yang dikunjungi walikota dan rombongan 
adalah SMPN 13 Pekanbaru. Di lokasi, walikota memantau 

ABSENSI SISWA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT melihat 
absensi kehadiran siswa yang berada di meja depan pintu kelas 
SMPN 13 Pekanbaru.

SAPA SISWA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT berbincang 
dengan seorang murid SMP Madani yang hadir mengikuti proses 
belajar tatap muka.

LABOR KOMPUTER - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
melihat langsung aktivitas seorang siswi SMPN 13 Pekanbaru yang 
tengah belajar di labor komputer.

DIALOG GURU - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
berdialog dengan 
seorang guru yang 
tengah memimpin 
belajar tatap muka di 
SMPN 13 Pekanbaru.

langsung aktivitas sekolah, 
mulai dari siswa yang ber-
datangan ke sekolah me-
makai masker sesuai standar, 
hingga suasana belajar men-
gajar dengan tetap menerap-
kan protokol kesehatan.

Siswa yang mengikuti 
kegiatan belajar mengajar harus melalui pemer-
iksaan suhu tubuh di pintu gerbang terlebih 
dahulu secara bergantian, dan mencuci tangan 
dengan sabun di wastafel yang disediakan oleh 
pihak sekolah.

Tak hanya itu, walikota juga melihat guru yang 
standby di masing-masing kelas. Ada satu guru 
siaga depan kelas dan satu lagi berada dalam 
kelas. Di dalam kelas pun siswa hanya diperbole-
hkan duduk satu meja satu orang saja. “Kita lihat 
bahwa prokes sudah berjalan dengan baik,” ujar 
wako.

Usai di SMPN 13, rombongan melanjutkan 
peninjauan ke SMP Madani. Di sekolah terse-
but, walikota menyambangi kelas yang tengah 
melakukan proses belajar mengajar.

Walikota beberapa kali juga terlihat berbin-
cang dengan siswa terkait pelaksanaan belajar 
tatap muka yang dilakukan serta penerapan 
protokol kesehatan.

Dia mengingatkan agar murid-murid kede-
pannya tetap menjaga kesehatan. Ia menyebut 
bahwa kesehatan itu sangat penting dalam ber-
bagai aktivitas. “Kita juga harus menjamin bahwa 
murid harus dalam kondisi sehat dan selamat 
dari pandemi Covid-19,” ujarnya.

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebelumnya 
menegaskan bahwa pihaknya bakal monitoring 
pelaksanaan sekolah tatap muka. Monitoring 
bahkan dilakukan setiap hari guna memastikan 
protokol kesehatan dijalankan secara ketat.

“Kita akan evaluasi. Setiap hari kita akan moni-
toring, melihat pelaksanaan belajar mengajar di 
lapangan,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota 
Pekanbaru, Ismardi Ilyas.

Tim dari Dinas Pendidikan melakukan moni-
toring guna memastikan sekolah yang telah 
memulai belajar tatap mengikuti SOP Prokes. 
Mereka juga memastikan alat penunjang pro-
tokol kesehatan tetap digunakan. Seperti peng-
gunaan alat pengukur suhu tubuh dan tempat 
pencuci tangan. Tim di lapangan juga akan 
mengingatkan sekolah agar mengikuti SOP.

“Kita tetap mengimbau agar ikut protokol 
kesehatan. Kan sebelum buka kepala sekolah 
sudah kita kumpulkan, kita ingatkan mereka,” 
terangnya.

Hingga saat ini, lanjut Kadisdik, sekolah tatap 
muka masih berjalan dengan baik. Ismardi men-
gaku pihak sekolah masih disiplin menerapkan 
prokes secara ketat di sekolah. *BERTUAH

AGENDA

Menciptakan Smart People
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BANTUAN CSR - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyaksikan penyerahan bantuan CSR PT PJB PLTU Tenayan 
berupa Bank Sampah Induk kepada Dinas Lingkungan Hidup 
dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

PENGELOLAAN 
SAMPAH - Wa-
likota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST 
MT didampingi Plt 
Kepala Dinas LHK 
Marzuki melihat 
langsung penge-
lolaan sampah di 
Bank Sampah Induk 
Hijau Lestari Terus.

PENANDATAN-
GANAN - Wa-
likota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
menandatangani 
nota kesepahaman 
antara Pemerintah 
Kota Pekanbaru 
dengan PJB PLTU 
Tenayan.

BANK SAMPAH - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
memotong pita 
tanda peresmian 
Bank Sampah Induk 
Hijau Lestari Terus.

CSR. Program ini merupakan salah satu bentuk kepedu-
lian PLTU Tenayan.

Ia menambahkan, MoU kali ini diikuti oleh dua dinas 
yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) 
dan Dinas Pertanian dan Perikanan. Ke depan, MoU ini 
akan diikuti oleh dinas lain.

Ada delapan dinas yang akan mengikuti program CSR 
ini, antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Per-
pustakaan dan Kearsipan dan lainnya.

“Khusus Dispusip, mereka dibantu dibuatkan per-
pustakaan digital yang dibangun di Ruang Terbuka Hijau 
Putri Kaca Mayang,” jelas Marzuki.

Sementara GM PJB PLTU Tenayan, Arif Wicaksono me-
nyatakan bahwa pembentukan bank ini adalah sinergi pi-
haknya dengan Pemerintah Kota Pekanbaru. Pihaknya sudah 
berkolaborasi dengan DLHK Kota Pekanbaru untuk pengem-
bangan bank sampah.

Mereka pun membantu dengan menyerahkan sejumlah 
peralatan pendukung seperti timbangan hingga buku nasa-
bah bank sampah.

Arif menilai program ini merupakan program unggulan 
PJB PLTU. Bantuan untuk bank sampah berlanjut hingga lima 
tahun ke depan. “Program ini kita tingkatkan setiap tahun-
nya. Ada evaluasi secara berkala guna memantau aktivitas 
bank sampah ini,” tukasnya. *BERTUAH

NOTA KESEPAHAMAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyaksikan penandatanganan nota 
kesepahaman PT PJB PLTU Tenayan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.  

Pemko-PJB PLTU Tenayan Kerja Sama 
Dirikan Bank Sampah Induk

AGENDA

Strategi Kurangi 
Sampah di TPA

bank sampah di sekolah. Kita juga mengedukasi bahwa 
lingkungan bersih berkontribusi untuk kesehatan masyara-
kat,” jelasnya.

Untuk diketahui, bank sampah induk yang diberi nama 
Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus berada di areal 
workshop Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota 
Pekanbaru. Peresmian bank sampah induk oleh Walikota 
Pekanbaru Dr H Firdaus ST dihadiri sejumlah pejabat ter-
kait.

Ia berharap dengan sistem yang terbangun ini bisa 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga 
lingkungan dan mendatangkan penghasilan tambahan 
bagi mereka. “Sampah yang tadinya tak bernilai, dibuang 
sembarangan, bahkan TPA pun sudah penuh. Kini sampah 
diburu oleh para nasabah, dilakukan pemilahan secara 
mandiri, dan ditukar menjadi uang,” ujarnya.

Penandatanganan nota kesepahaman Pemerintah Kota 
Pekanbaru dengan PT PJB PLTU Tenayan ternyata tak hanya 
mengacu pada pembentukan bank sampah induk. Kerja 
sama yang disepakati juga berisi terkait sejumlah sektor.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 
Kota Pekanbaru Marzuki mengatakan, ada beberapa ruang 
lingkup kegiatan di Pemko Pekanbaru yang masuk program 

PEMERINTAH Kota Pekanbaru 
bekerjasama dengan PT PJB 
PLTU Tenayan mendirikan 

bank sampah induk sebagai upaya 
meningkatkan pengelolaan bank 
sampah di Kota Pekanbaru. Kerja 
sama ini diresmikan melalui pe-
nandatanganan nota kesepaha-
man atau Memorandum of Understanding antara kedua 
belah pihak.

Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT yang me-
nyaksikan langsung penandatanganan kerja sama ini 
mengatakan bahwa bank sampah induk tersebut ber-
fungsi penting dalam penanganan persoalan sampah 
yang ada. Bank sampah ini akan membina bank-bank 
sampah lainnya yang ada di Kota Pekanbaru.

“Sistem yang dibangun di dalamnya diharapkan dapat 
meningkatkan kinerja serta partisipasi masyarakat dalam 
menjaga lingkungan,” ucapnya.

Walikota berharap bank sampah ini merupakan 
strategi pengurangan sampah yang dibuang ke Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA). Selain itu, pengembangan 
bank sampah ini juga dalam rangka meningkatkan po-
tensi ekonomi.

“Camat dan lurah bisa membina bank sampah di 
wilayahnya. Dinas Pendidikan bisa menjadi pembina 

Mewujudkan Smart Environtment



PEMERINTAH Kota Pekanbaru saat ini telah memiliki peta 
digital batas administrasi dari tingkat kelurahan hingga 
rukun tetangga. Selain itu, Pekanbaru juga memanfaat-

kan informasi geospasial untuk penataan ruang.
Hal ini disampaikan Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 

MT saat memberi sambutan sekaligus membuka kegiatan 
Bakti Inovasi-Diseminasi Informasi Geospasial yang diseleng-
garakan Pemerintah Pusat melalui Badan Informasi Geospa-
sial RI di Hotel Bono, Pekanbaru.

“Pemko Pekanbaru sebenarnya sudah melakukan 
pemetaan di permukaan wilayah secara digital.

Seperti yang disosialisasikan ini, geospasial untuk batas 
desa dan kelurahan, kami sudah melakukan. Bahkan, kami 
lebih rinci lagi, misalnya untuk peta persil tanah, penataan 
ruang, malah pada tahun 2019 pernah masuk 10 besar 
inovasi pemanfaatan informasi geospasial Nasional melalui 
aplikasi Smart Petaku,” ujar walikota.
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AGENDA

PLAKAT - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima plakat 
akrilik kenang-kenangan dari Kepala Badan Informasi Geospasial, 
Muh Aris Marfai.

PETA NEGARA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
bersama Anggota DPR RI Abdul Wahid dan Kepala Badan 
Informasi Geospasial Muh Aris Marfai, memperlihatkan peta 
NKRI.

SAMBUTAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT mem-
beri sambutan Bakti Inovasi-Diseminasi Informasi Geospasial 
yang diselenggarakan Badan Informasi Geospasial RI.

TANDATANGANI BUKU - Walikota Pekanbaru Dr H 
Firdaus ST MT menandatangani buku Pekanbaru Madani 
yang akan diberikannya kepada undangan.

PETA DIGITAL - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
memaparkan bahwa 
Pekanbaru memiliki 
peta digital batas 
administrasi, mulai 
batas kelurahan 
hingga RT.

SERAHKAN BUKU - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyerahkan buku Pekanbaru Madani kepada Anggota DPR 
RI Abdul Wahid.  

Ia memaparkan, saat ini Pekanbaru 
sudah memiliki peta digital batas 
administrasi, mulai dari batas kelu-
rahan sebanyak 15 kelurahan, batas 
Rukun Warga sebanyak 767 RW dan 
Batas Rukun Tangga sebanyak 3.099 
RT. Tak hanya itu, Pemko Pekanbaru 
juga telah membuat pemetaan rumah 

di tiap RT dan RW. Jadi, peta digital batas RT dan RW telah 
dipetakan.

“Bahkan, penghuni dalam satu rumah koordinat yang 
jelas itu sudah didaftarkan dalam digital kami. Klik satu 
rumah dengan koordinat yang jelas, maka akan muncul 
informasi tentang siapa saja yang ada di dalam rumah itu 
dan informasi terkait tingkat pendidikan,” papar wako.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Pekanbaru juga telah 
melakukan pemetaan geospasial terkait dengan Covid-19. 
Begitu juga dalam penataan aset, pendidikan, dan kese-
hatan, Pemko Pekanbaru telah menggunakan jasa geospa-
sial.

Menurut walikota bagi Pemerintah Kota Pekanbaru 
geospasial ini dibutuhkan dalam menyusun rencana Ren-
cana Tata Ruang Wilayah atau RTRW. “Geospasial menjadi 
perhatian bagi pemerintah. Karena, geospasial ini terkait 
satu peta untuk Indonesia,” imbuhnya.

Ia menilai peta untuk pembangunan sangatlah penting. 
Karena hal apapun yang direncanakan dalam pemban-
gunan, dipastikan memerlukan suatu produk. Dan agar 
pedomannya sama, maka diperlukan satu peta. “Makanya, 
dalam menyusun RTRW kami membutuhkan geospasial,” 
ucapnya.

Apa yang disampaikan Walikota Pekanbaru itu diapresi-
asi oleh Kepala Badan Informasi Geospasial atau BIG, Muh 
Aris Marfai. Ia menyambut baik langkah Pemko Pekanbaru 
yang telah memanfaatkan dengan baik informasi geospa-
sial.

“BIG berkomitmen untuk mendukung percepatan ke-
bijakan satu peta. Termasuk dalam hal membantu daerah 
dalam pembuatan peta batas desa atau kelurahan,” ujar 
Muh Aris dalam sambutannya.

Menurut Aris, BIG turut membantu dalam pembuatan 
batas desa atau kelurahan secara kartometrik. Hal itu juga 
untuk mendukung perencanaan tata ruang daerah terma-
suk di Kota Pekanbaru.

Sementara Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid 

Kegiatan Bakti Inovasi-Diseminasi 
Informasi Geospasial di Pekanbaru

Pekanbaru Siap 
Sukseskan Program 
SATU PETA

Mewujudkan Smart Government

yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini menegaskan 
bahwa DPR turut mendorong hadirnya Undang-Undang 
Cipta Kerja dengan harapan untuk memudahkan pemban-
gunan suatu usaha dan undang-undang ini harus didu-
kung juga oleh data pemetaan.

Wahid menambahkan dengan adanya data pemetaan 
yang berkualitas dapat menyelesaikan masalah tumpang 
tindih dalam kebijakan satu peta. “Untuk kedepannya, 
diharapkan terdapat data peta dasar dengan skala yang 
lebih detail untuk mendukung penuh pembangunan 
dalam suatu daerah,” tuturnya.  *BERTUAH
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Pekanbaru 
Dapat 

Tambahan 200 
Ribu Jargas

Disampaikan walikota, Pemerintah Kota Pekanbaru 
se-sungguhnya telah mengajukan permintaan pemba-
ngunan jargas pada tahun 2012. Namun, jargas baru mulai    
dibangun pada 2015.

“Sekarang, pelayanan jargas untuk rumah tangga ini 
ditingkatkan lagi dengan volume yang lebih besar. 
Sehingga, volume yang besar ini membutuhkan 
investasi,” ucapnya.

Di Sumatera, lanjut Wako, program KPBU jargas 
ini telah dilakukan di Kota Palembang, Provinsi 
Sumatera Selatan, dan Kota Batam, Provinsi Kepu-
lauan Riau.

Kini, giliran Kota Pekanbaru yang akan di-   
bangun jargas dengan program KPBU. Jumlah   

jaringan gas yang akan dibangun hingga 200 ribu SR. 
“Proyek ini akan membutuhkan investasi hingga Rp 1,7 
triliun. Untuk KPBU ini diutamakan bagi rumah tangga 
berpenghasilan menengah ke bawah,” ulas Firdaus.

Uji Publik 
Pembangunan Jargas 
Melalui Skema KPBU

UJI PUBLIK - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menghadiri uji 
publik pembangunan jaringan gas untuk rumah di Kota Pekanbaru.

AGENDA

WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT me-
ngungkapkan rasa syukurnya dan berterima kasih 
kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI yang 
akan melaksanakan uji publik pembangunan jaringan gas 
(jargas) untuk rumah di Kota Pekanbaru.

Uji publik ini dilakukan melalui skema kerja 
sama pemerintah dan Badan Usaha dengan 
berbagai pihak yang ada di Pekanbaru. Pasalnya, 
Kementerian ESDM akan membangun 200 ribu 
jargas pada tahun depan.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Kemen-
terian ESDM atas program city gas atau jargas 
untuk rumah tangga. Kami sudah memiliki 12 
ribu lebih sambungan rumah hingga tahun ini,” ucap 
Walikota Firdaus usai menghadiri uji publik pembangunan 
jaringan gas untuk rumah melalui skema KPBU di SKA Co 
Ex Pekanbaru.

DOKUMEN JARGAS - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT menyaksikan penandatanganan dokumen rencana 
pembangunan jargas oleh Camat Kulim Marzali.

LOKASI ACARA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
didampingi Asisten II Setdako Pekanbaru El Syabrina menuju 
lokasi acara uji publik pembangunan jargas.

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT dan jajaran foto bersama 
PPK Jargas Dirjen Migas Kementerian ESDM Husaini.

PENANDATANGANAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT melakukan penandatanganan dokumen rencana 
pembangunan jargas di Kota Pekanbaru.

Dalam pengembangannya nanti, jargas akan disalur-
kan ke rumah tangga yang mampu. Keunggulan jargas 
ini lebih aman dari tabung gas. Kemudian, harganya jauh 
lebih murah dan suplainya terjamin.

“Perlu diketahui, subsidi untuk ukuran gas 3 kg sangat 
besar, mencapai triliunan rupiah tiap tahun. Dengan pro-
gram jargas dapat meringankan beban subisidi pemerin-
tah,” ungkap walikota.

Sementara Direktur Perencanaan dan Pembangunan 
Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Direktorat Jenderal 
Migas Kementerian ESDM Noor Arifin Muhammad me-
ngatakan, Pemerintah Pusat telah membangun jaringan 
gas sejak tahun 2009.

“Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional 2024, pemerintah menargetkan pembangunan 
jargas 3,5 juta sambungan rumah melalui skema Kerja 
Sama Pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN,   
dengan Badan Usaha atau KPBU,” ucapnya dalam pidato 
yang dilakukan secara virtual.

Ia menambahkan, dengan adanya skema pembiayaan 
dengan APBN ini, maka diharapkan menjadi terobosan 
dalam mempercepat pembangunan jargas. Dan, salah 
satu kota dalam pembangunan jargas dengan skema 
KPBU ini adalah Kota Pekanbaru.

“Jadi, sebelum dibangun, maka dilakukan uji publik. 
Hal ini guna mengetahui proses pembangunan jargas 
secara detail dan teknikal,” ujarnya. *BERTUAH

Menuju Pekanbaru Smart Living

BERBINCANG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT ber-
bincang dengan Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ginda 
Burnama di sela acara uji publik pembangunan jargas.



Wawako Buka Acara 
Penilaian Lomba 
BBGRM Tingkat 

Provinsi Riau

AGENDA

Apresiasi 
Kinerja 

Kelurahan 
Tangkerang 

Labuai
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Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat,” ujar wawako 
dalam sambutannya.

“Kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan 
Kelurahan Tangkerang Labuai dan berharap dapat mem-
berikan prestasi membanggakan bagi Kota Pekanbaru,” 
ucapnya lagi.

Wawako menilai apa yang disampaikannya tidak 
berlebihan. Hal ini setelah melihat prestasi-prestasi yang 
pernah ditorehkan oleh Kelurahan Tangkerang Labuai 
yang diyakininya akan mampu menuai keberhasilan, bah-
kan hingga tingkat Nasional.

“Mudah-mudahan, harapan kami kelurahan ini men-

WAKIL Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
mengatakan sangat mengapresiasi kinerja 
Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit 

Raya, yang terpilih mengikuti Lomba Bulan Bakti Gotong 
Royong Masyarakat tingkat Provinsi Riau.

Hal ini diutarakan Wawako Ayat ketika membuka 
sekaligus menghadiri pelaksanaan kegiatan penilaian 
Lomba Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tingkat 
Provinsi Riau di Aula Kantor Kelurahan Tangkerang Labui.

“Pemerintah Kota Pekanbaru menyambut beberapa 
orang tim penilai di Kelurahan Tangkerang Labuai, yang 
menjadi wakil Kota Pekanbaru mengikuti perlombaan 
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KEGIATAN PENILAIAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi mem-
beri sambutan sekaligus membuka kegiatan penilaian terhadap Kelurahan 
Tangkerang Labuai dalam Lomba BBGRM Tingkat Provinsi Riau.

LAPORAN CAMAT - Camat Bukit Raya T Ardi Dwisasti SSTP 
MSi menyampaikan laporan terkait apa yang telah dilakukan 
Kelurahan Tangkerang Labuai dalam Lomba BBGRM Tingkat 
Provinsi Riau.

BERDOA - Tokoh masyarakat Kelurahan Tangkerang Labuai 
dan tamu undangan berdoa bersama demi kelancaran pe-
nilaian Lomba BBGRM tingkat Provinsi Riau.

jadi pemenang yang terbaik dalam meng-
harumkan nama kota Pekanbaru,” lanjut-
nya.

Untuk itu, Wawako Ayat berharap selu-
ruh elemen yang ada, khususnya kepada 
pejabat Lurah Tangkerang Labuai untuk 
dapat menyampaikan presentasi dengan 
baik. “Yang jelas, sesuai dengan perkem-

bangan masyarakat di lingkungan wilayahnya,” tutur wawako.
Ditambahkannya, sesuai Permendagri Nomor 4 Tahun 2005, 

Kelurahan Tangkerang Labuai sesungguhnya sudah layak 
mengikuti kompetisi ini, karena memiliki beberapa aspek krite-
ria penilaian. “Jadi, manfaatkan penilaian ini dengan baik, tetap 
yakin dalam melakukan presentasi, dan jangan pernah gugup,” 
imbuhnya.

Sementara itu, Camat Bukit Raya T Ardi Dwisasti SSTP MSi 
menyampaikan keyakinannya bahwa untuk semangat gotong 
royong di tengah masyarakat, sebenarnya sudah tertanam dari 
dulu hingga sekarang di Kelurahan Tangkerang Labuai.

“Maka dengan kebersamaan dan kekompakan antara 
pemerintah dengan masyarakat yang selama ini tercipta dapat 
memberikan nilai yang baik dan sempurna pada perlombaan 
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat di tingkat Provinsi 
Riau,” sebut Camat Ardi.

Walaupun di tengah pandemi Covid-19, menurut Ardi, 
semangat gotong royong tetap terus terjaga. Terlihat dari 
aksi sosial dalam membantu sebagian warga yang terdampak 
Covid-19 dengan mengajak seluruh ASN maupun stakeholder 
lainnya untuk dapat menyisihkan sebagian rezekinya secara 
sukarela.

“Upaya aksi sosial ini telah kami jalankan selama masa 
pandemi Covid-19, hal ini bertujuan untuk membangkitkan 
kesejahteraan dan semangat kebersamaan dalam menghadapi 
permasalahan ekonomi yang cukup sulit saat ini,” ujar camat.

Selain itu, semangat gotong royong bersama masyarakat 
juga selalu terbangun dalam menjaga kebersihan lingkungan 
dengan melakukan aksi bersih-bersih. Seperti membersihkan 
sampah yang berserakan di aliran-aliran air, serta menggali ke-
dangkalan parit agar terhindar dari bencana banjir. *BERTUAH

Mewujudkan Liveable City

FOTO BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi foto bersama dengan Tim Penilai 
Lomba BBGRM Tingkat Provinsi Riau di Kantor Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya.

BINGKISAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menerima bingkisan kenang-kenangan 
dari seorang warga di Kantor Kelurahan Tangkerang Labuai.



31  Bertuah Edisi September 202130  Bertuah Edisi September 2021

WAKIL Walikota Pekanbaru 
H Ayat Cahyadi SSi menin-
jau pelaksanaan vaksinasi 

massal yang digelar oleh Grab Vaksin 
Center di Mal Living World Pekan-
baru. Wawako menyambut baik 
kegiatan ini untuk menekan angka 
penyebaran Covid-19 di Kota Pekan-
baru.

Dikatakan wawako, vaksinasi massal ini diharapkan 
dapat mencapai tujuan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam 
menurunkan penyebaran Corona di Kota Pekanbaru.

“Saya sengaja datang untuk meninjau kegiatan vaksinasi 
di Grab Vaksin Center di Mal Living World. Kita menyambut 
baik kegiatan ini sebagai ikhtiar untuk terus menurunkan 
angka penyebaran Covid-19 di Pekanbaru,” ujarnya.

Menurut Ayat, berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 
44 Tahun 2021, Kota Pekanbaru kini menerapkan Pember-
lakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 2. Agar bisa 
menerapkan PPKM level 1, lanjutnya, maka vaksinasi yang 
dilakukan harus mencapai 70 persen.

Sekarang, vaksinasi warga Pekanbaru sudah mencapai 
50 persen. “Maka dari itu, kita harus gencarkan terus pro-
gram vaksinasi ini, salah satunya dengan memperbanyak 
kegiatan vaksinasi massal seperti ini,” tuturnya.

Vaksinasi massal yang digelar oleh Grab Vaksin Center 
kali ini menargetkan pemberian vaksin kepada 500 orang. 
Sementara target hingga akhir tahun, Pemerintah Kota 
Pekanbaru melalui Satgas Covid-19 harus melakukan vaksi-
nasi kepada 830 ribu jiwa.

Wawako menambahkan, sebenarnya antusias warga 
untuk mendapatkan vaksinasi sangat tinggi. Namun, perse-
diaan atau jumlah pasokan vaksin yang ada masih terbatas. 
“Makanya, saya menyampaikan ke General Manager Mal 
Living World agar terus berkoordinasi terus dengan pihak 
Grab. Karena antusias warga untuk vaksinasi sangat tinggi,” 
ungkap Ayat.

Wakil Walikota Tinjau 
Vaksinasi Massal di Grab 

Vaksin Center

Ingatkan Warga 
Tetap Disipil Prokes

VAKSINASI MASSAL - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi meninjau vaksinasi 
massal yang digelar Grab Vaksin Center di Mal Living World Pekanbaru.

JAKET GRAB - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi menerima kenang-kenangan jaket dari perwakilan Grab 
Pekanbaru.  

SAPA NAKES - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menyapa tenaga medis dan vaksinator yang bertugas vaksi-
nasi massal yang digelar oleh Grab Vaksin Center.

BANTUAN ALKES - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menerima bantuan 
alat kesehatan untuk fasilitas kesehatan di Pekanbaru dari manajemen Grab.

FOTO BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi foto bersama perwakilan manajemen Grab dan GM Mal 
Living World di acara vaksinasi massal.

AGENDA

Ayat menyebut, pihaknya juga sudah meminta Dinas Ke-
sehatan Kota Pekanbaru untuk terus berkoordinasi dengan 
Satgas Covid-19 Provinsi Riau terkait penambahan vaksin. 
Karena, dirinya mengaku mendapat pesan WhatsApp dari 
warga terkait soal persediaan vaksin ini.

Pemerintah Kota Pekanbaru lanjut wawako, siap bersi-
nergi dengan berbagai pihak dalam upaya percepatan 
vaksinasi. Karena percepatan pemberian vaksin ini bertu-
juan untuk mencapai target herd immunity.

“Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada pihak Grab, 
Mal Living World, dan vaksinator yang telah terlibat dalam 
vaksinasi massal ini,” ucap Ayat.

Pada kesempatan itu, wawako juga mengajak masyara-
kat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. 

Meski sebaran wabah terus berkurang di Kota Pekanbaru, 
kata Ayat, namun warga harus tetap disiplin menerapkan 
protokol kesehatan atau prokes pencegahan Covid 
yang telah ditetapkan pemerintah. “Prokes ini harus 
tetap ditaati oleh masyarakat Pekanbaru,” pesannya 
lagi.

Sementara Grab City Manager Pekanbaru Ariston, 
mengucapkan terima kasih kepada Pemko Pekanbaru 
dan pihak-pihak lain yang membantu terlaksananya ke-
giatan vaksinasi massal kali ini.

Dikatakannya, Grab selalu berkomitmen untuk bekerja 
sama dengan pemerintah dan para pemangku kepenti-
ngan dalam membantu mempercepat program vaksinasi 
dan mengakhiri pandemi Covid-19. *BERTUAH

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat



Syah yang bergelar Tengku Buang 
Asmara atau Sultan Siak ke-II sebagai 
Pahlawan Nasional.

“Kita ingin belajar bagaimana 
Setda Kabupaten Siak dalam mem-
bantu TP2GD dalam mengusulkan 
Sultan Mahmud Abdul Jalil Muzaffar 
Syah yang bergelar Tengku Buang 
Asmara atau Sultan Siak II, sebagai 
Pahlawan Nasional,” ucap Wawako Ayat saat pertemuan di 
Aula Kantor Bupati Siak.

Pembelajaran ini dinilai sangat penting, ujar Ayat, 
karenaTP2GD Kota Pekanbaru juga mempunyai rencana 
mengusulkan dan memperjuangkan Sultan Muhammad 
Ali Abdul Jalil Muazzam Syah atau Marhum Pekan, sebagai 
Pahlawan Nasional.  

“Sebab Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam 
Syah atau Marhum Pekan memiliki peran besar dalam 
pendirian Kota Pekanbaru. Pekanbaru dirintis oleh ayahan-
danya, yaitu Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah, yang juga 
merupakan sultan keempat Kerajaan Siak,” ungkapnya.

Jasad Marhum Pekan sendiri kini bersemayam di 
Kompleks Makam Marhum Pekan, atau satu komplek 
pemakaman yang sama dengan ayahnya Sultan Abdul Jalil 
Alamuddin Syah atau Marhum Bukit, yang dikenal juga 
dengan nama Tengku Alam.

Dikatakan Ayat, usulan ini sebagai bentuk penghargaan 
atas sosok jasa dari pendiri Kota Pekanbaru. Wawako meni-
lai, sultan kelima Kerajaan Siak ini layak sebagai Pahlawan 
Nasional atas jasanya mendirikan Kota Pekanbaru. Sosok 
yang dikenal sebagai Marhum Pekan itu kini dikebumikan 
di pusara Komplek Makam Marhum Pekan.

“Kita dari TP2GD yang berasal dari berbagai unsur 
seperti pemerintah kota, akademisi, sejarawan hingga 
kekerabatan Kesultanan Siak, akan terus berupaya agar 
pendiri Kota Pekanbaru menjadi Pahlawan Nasional. Kita 
akan berusaha lakukan percepatan, agar Sultan Muham-

WAKIL Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi yang 
juga Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah 
(TP2GD) Kota Pekanbaru melakukan kunjungan ke 

Kabupaten Siak.
Kunjungan ini dalam rangka program kerja untuk me-

ngusulkan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah 
atau lebih dikenal dengan Marhum Pekan sebagai Pahla-
wan Nasional.

Kedatangan wawako Pekanbaru didampingi Kepala 
Bappeda dan Kadis Sosial Kota Pekanbaru disambut 
Wakil Bupati Siak Husni Merza, Sekda Kabupaten Siak               
Arfan Usman beserta anggota TP2GD Kabupaten Siak.

Tujuan kunjungan kerja TP2GD Kota Pekanbaru kali ini 
adalah untuk belajar kepada Pemkab Siak dalam hal ini ke-
pada Setda Kabupaten Siak, yang telah membantu TP2GD 
dalam mengusulkan Sultan Mahmud Abdul Jalil Muzaffar 
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AGENDA

Perjuangkan 
Marhum Pekan 

Sebagai Pahlawan 
Nasional

Wakil Walikota dan 
TP2GD Kota Pekanbaru 

Berkunjung ke Siak

PLAKAT - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menerima plakat kenang-kenangan dari Sekdakab Siak Arfan 
Usman.

BERPAMITAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi dan rombongan berpamitan kepada Wakil 
Bupati Siak Husni Merza seusai silaturahmi. FOTO BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi dan rombongan foto 

bersama dengan Sekda Kabupaten Siak dan TP2GD.  

SAMBUTAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menyampaikan sambutan saat pertemuan dengan Pemkab 
Siak di Aula Kantor Bupati.  

SILATURAHMI  - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi bersama TP2GD bersilaturahmi dengan Wakil Bupati 
Siak Husni Merza saat kunjungan ke Siak.  

mad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah bisa menjadi Pahlawan 
Nasional,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan 
Usman menyambut baik kedatangan Wakil Walikota Pe-
kanbaru H Ayat Cahyadi SSi beserta rombongan. Dia juga 
menyampaikan permohonan maaf dari bupati Siak yang 
tidak bisa hadir pada pertemuan kali ini. “Karena ada acara 
lain yang tidak bisa ditinggalkan,” ucap Arfan Usman.

Arfan mengatakan bahwa Kabupaten Siak dan Kota Pe-
kanbaru sebenarnya merupakan kakak adik yang dulunya 
dibangun oleh Kesultanan Kerajaan Siak.

Dia juga merespons positif keinginan Wakil Walikota 
Pekanbaru dan TP2GD Kota Pekanbaru yang ingin men-
gusulkan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah 
bisa menjadi pahlawan nasional, sebagaimana yang juga 

dilakukan Pemkab Siak terhadap Sultan Mahmud Abdul 
Jalil Muzaffar Syah yang bergelar Tengku Buang Asmara.

Disampaikan Arfan, terkait usulan Sultan Mahmud 
Abdul Jalil Muzaffar Syah atau Tengku Buang Asmara 
sebagai Pahlawan Nasional saat ini terus berproses. “Kita 
terus berkoordinasi dengan TP2GD Kabupaten Siak yang 
terdiri dari unsur akademis, praktisi, budayawan, tokoh ma-
syarakat maupun dari unsur organisasi perangkat daerah,” 
ujarnya.

Untuk mewujudkan semua itu, pihaknya telah memi-
liki beberapa persyaratan yang dipenuhi dan diserahkan 
ke TP2GD. Di antaranya riwayat hidup dan perjuangan 
calon Pahlawan Nasional, biografi yang diusulkan dan 
dokumen-dokumen pendukung calon pahlawan nasional. 
*BERTUAH

Menjaga Kelestarian Nilai-Nilai Tradisi



SEKDAKO Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
menghadiri sekaligus menandatangani prasasti serah 
terima satu unit rumah layak huni untuk masyarakat di 

Jalan Rawa Bening, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan 
Tuah Madani, Pekanbaru.

Pelaksanaan penandatanganan prasasti dan serah terima 
rumah layak huni ini dilakukan Sekdako Pekanbaru bersama 
Camat Tuah Madani Abdul Barri, Kapolsek Tampan AKP I 
Komang Aswatama, dan Lurah Sidomulyo Barat Edi Susanto.

Rumah layak huni tipe 45 yang diperuntukkan bagi Ibu 
Misliawati, warga Sidomulyo Barat merupakan bantuan dari 
Corporate Social Responsibility (CSR) PT Anugerah Riau Mus-
tika untuk mendukung program Pemerintah Kota Pekanbaru 
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dalam membantu masyarakat, terutama bagi mereka 
yang memang membutuhkan rumah layak huni.

Sekdako H Muhammad Jamil MAg MSi dalam           
kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada direktur PT Anugerah Riau Mustika yang telah 
membantu pembangunan di Kota Pekanbaru.  

“Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab sos-
ial melalui program CSR Tahun 2021. Terima kasih kepada 
PT Anugerah Riau Mustika atas kontribusi dan kepedu-
liannya kepada masyarakat, terkhusus untuk masyarakat 
Kecamatan Tuah Madani,” ucapnya saat memberikan 
sambutan.

Pemko Pekanbaru, lanjut Jamil, juga mendorong DPD 
REI atas nama asosiasi untuk memberikan bantuan keri-
nganan kepada masyarakat. Harapan yang sama disam-
paikan Sekdako Pekanbaru kepada organisasi pengem-
bang perumahan lainnya, untuk dapat berpartisipasi 
dalam program rumah layak huni ke depannya.

“Coba saja bila setiap pengembang membantu satu 
unit rumah layak huni, maka berapa banyak masyarakat 
yang memiliki rumah tidak layak huni dapat terbantu 
dalam program ini,” ungkap Jamil lagi.

Apresiasi juga disampaikan Camat Tuah Madani Abdul 
Barri dengan terlaksana program ini. Dia bahkan menga-
presiasi Lurah Sidomulyo Barat karena sudah berbuat dan 
memberikan ide kreatif dalam mensukseskan program 
yang dicanangkan Pemko Pekanbaru.

Abdul Barri juga mengharapkan dengan terlaksananya 
program rumah layak huni di Kelurahan Sidomulyo Barat 
yang berinisiatif untuk bekerja sama dengan pengusaha-
pengusaha yang ada di wilayahnya melalui bantuan dana 
CSR, dapat menjadi contoh bagi kelurahan lain kedepan. 

AGENDA

SERAH TERIMA RLH - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi menghadiri serah terima satu unit 
rumah layak huni untuk masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani.

PRASASTI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
menandatangani prasasti serah terima 1 unit rumah layak huni 
kepada masyarakat. 

FOTO  BERSAMA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi foto bersama di depan bangunan rumah layak huni 
yang baru saja diserahterimakan oleh PT Anugerah Riau Mus-
tika kepada masyarakat.  

BERBINCANG - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi berbincang dengan Anggota DPRD Parisman Ihwan.  

POTONG PITA - Sekdako 
Pekanbaru H Muhammad 

Jamil MAg MSi memo-
tong pita sebagai tanda 

telah diserahterimakannya 
rumah layak huni kepada 

masyarakat.

Serta dapat berbuat lebih baik lagi 
dalam membantu masyarakat tidak 
mampu.

Lurah Sidomulyo Barat Edi Susanto 
mengucapkan terima kasih kepada PT 
Anugerah Riau Mustika yang sudah 
membantu Pemko Pekanbaru dalam 
mensukseskan program rumah layak 

huni di Kelurahan Sidomulyo Barat.
Ia mengharapkan, acara ini dapat mendorong pengusaha 

lainnya di Kelurahan Sidomulyo Barat untuk membantu 
program yang dilakukan pemerintah membantu masyarakat 
miskin.

Sementara Direktur PT Anugerah Riau Mustika Sabar Fen-
dri menyampaikan bantuan ini adalah satu bentuk komitmen 
perusahaan.

“Perusahaan kami sudah eksis sejak tahun 2006. Kami 
mendapatkan dukungan dari Lurah Sidomulyo Barat dan kami 
menjadi semangat untuk membantu Pemko Pekanbaru. Satu 
rumah inilah yang menjadi bantuan dari perusahaan kami PT 
Anugerah Riau Mustika. Semoga bermanfaat,” pungkasnya. 
*BERTUAH

Ajak Pengembang 
Peduli Warga 

Kurang Mampu

Sekdako Tandatangani 
Prasasti Serah 

Terima RLH

Mewujudkan Pekanbaru Kota Layak Huni



ANGGARAN PERUBAHAN - Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT bersama pimpi-
nan DPRD menandatangani nota kesepahaman RAPBD Perubahan 2021 dalam 
paripurna dewan.

BERITA ACARA - Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama disaksikan Wakil 
Walikota Ayat Cahyadi menandatangani berita acara pengesahan Perda Retri-
busi Sampah.

BAHAS RANPERDA - Pansus DPRD Pekanbaru membahas Ranperda Ketertiban Umum (Tibum) 
dan Ketentraman Masyarakat bersama Satpol PP, PUPR, Dinsos, DLHK dan Dishub Pekanbaru.
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DPRD Pekanbaru menggelar rapat 
paripurna nota kesepahaman RAPBD Pe-
rubahan 2021. Rapat dipimpin Wakil Ket-
ua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama ST, 
dihadiri Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani 
SIP dan Wakil Ketua T Azwendi Fajri SE.

Sementara itu dari pemerintah kota 
langsung dihadiri Walikota Dr Firdaus 
MT, Sekdako HM Jamil, para kepala 
OPD, camat, dan unsur Forkompimda.

Dalam draf nota kesepahaman R-APBD 
Perubahan 2021 yang disampaikan, jum-
lah anggaran perubahan sebesar Rp 2,64 
triliun. Terjadi kenaikan Rp 59 miliar atau 
sekitar 1 persen. Untuk diketahui, ang-
garan murni tahun 2021 Rp 2,597 triliun.

Walikota Dr Firdaus MT menyatakan 
bahwa pihaknya bersyukur karena nota 
kesepahaman R-APBD Perubahan 2021 
sudah dilaksanakan sehingga ini bagian 
dari tahapan pembahasan selanjutnya.

“Pergeseran anggaran, membuat 
kita bekerja selalu disesuaikan dengan 
kondisi sekarang. Alhamdulillah, semuan-
ya sudah kita laksanakan,” tuturnya.

Saat ini, Kota Pekanbaru sudah berada 
di PPKM level 2. Tentunya dengan kondisi 
ini, bisa membangkitkan kembali ekonomi 
di Pekanbaru. Dengan demikian, otomatis 

SE T E L A H  m e l a k u k a n  p e m b a -
hasan lebih dari setahun, DPRD 
Pekanbaru  akh i rnya  menge-

sahkan Ranperda Retr ibus i  Sam-
pah menjadi Perda Kota Pekanbaru.

Pengesahannya melalui rapat par-
ipurna yang dipimpin Wakil Ketua 
DPRD Pekanbaru Ginda Burnama ST 
didampingi Wakil Ketua T Azwendi 
Fajri SE, serta anggota dewan lainnya.

S e m e n t a r a  d a r i  Pe m e r i n t a h 
Kota Pekanbaru dihadiri Wakil Wa-
likota Ayat Cahyadi, Sekdako HM 
Jamil, unsur Forkompimda Pekan-
baru dan camat se-Kota Pekanbaru.

Juru Bicara Pansus Retribusi Sampah 
DPRD Pekanbaru, Roni Pasla menyampai-
kan, bahwa ranperda ini merupakan inisi-
atif pemerintah kota sejak tahun 2019 lalu.

Pansus bersama OPD sudah melaku-
kan proses pembahasannya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. “Kami telah bekerja se-
cara maksimal. Ini kami lakukan agar 

PANSUS DPRD Pekanbaru menjad-
walkan dalam pekan ini membahas 
finalisasi Ranperda Ketertiban Umum 

(Tibum) dan Ketentraman Masyarakat. 
Finalisasi yang dimaksud, fokus meny-
elesaikan pembahasan empat 
pasal dalam Ranperda ini, yakni 
pasal 48, 49, 50, dan pasal 51.

Sebagai gambaran, Pemer-
intah Kota Pekanbaru mengu-
sulkan 53 pasal dan Ranperda 
Tibum dan Ketentraman Ma-
syarakat. Di tengah pembahasan, 
pansus bersama OPD pemko 
sepakat mencoret dua pasal, 
sehingga tersisa 51 pasal lagi.

Dari 51 pasal yang ada, pansus su-
dah selesai membahas 47 pasal. Ting-
gal 4 pasal lagi yang akan dibahas 
dan difinalisasikan dalam pekan ini.

“Untuk hari pembahasan finalisasi 
ini, tentatif. Yang jelas dalam minggu 
ini kita selesaikan,” kata Ketua Pansus 

Anggaran Bertambah Rp 59 Miliar

DPRD Pekanbaru Sahkan Perda Retribusi Sampah

Sepakati Bahas 51 Pasal

PAD meningkat dan APBD bertambah.
“Mari sama-sama kita terus mema-

tuhi prokes dan mensukseskan vaksin. 
Sehingga kita bisa mencapai target dua 
pekan ke depan berada di level 1. Oto-
matis geliat ekonomi dan pemerintah 
bisa meraih PAD lebih lagi,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD 
Pekanbaru  G inda  Burnama ST 
menjelaskan, pembahasan anggaran 
perubahan ini sudah sesuai aturan.

DPRD Pekanbaru Gelar Paripurna Nota Kesepahaman R-APBD Perubahan 2021

Pansus DPRD Pekanbaru Finalisasi Ranperda Tibum

PAD dan pelayanan sampah di Kota 
Pekanbaru lebih baik lagi,” paparnya.

Sementara Wakil Walikota Ayat Ca-
hyadi mengatakan, dalam rangka me-
ningkatkan pelayanan sampah, harus 
ditentukan sesuai dengan aturan. Dis-

ampaikan bahwa, untuk mewujudkan 
lingkungan yang bersih, yakni pelay-
anan sampah harus ada regulasinya.

Makanya, Perda Retribusi Sam-
pah Pekanbaru yang disahkan ini 
memberikan peluang kepada pi-

masyarakat banyak, serta tidak berten-
tangan dengan aturan yang lebih tinggi.

“Bagi Pansus DPRD, biarlah pembahasan 
ini terlambat sedikit, agar ke depannya 
berjalan on the track. Kita targetkan awal 
Oktober 2021 diparipurnakan,” janjinya.

Seperti diketahui, pada rapat fi-
nalisasi nanti ,  Pansus DPRD men-
gundang Satpol PP, PUPR, Dinsos, 
DLHK ,  se r ta  D i shub  Pekanbaru .

Pansus DPRD Pekanbaru memba-
has revisi Perda No 5 Tahun 2002 
Tentang Ketert iban Umum yang 
diusulkan pemko sejak tahun 2018 
lalu. Namun baru tahun 2021 ini 
bisa dibahas oleh DPRD Pekanbaru.

Pembahasan revisi ranperda dilatar-
belakangi perkembangan Kota Pekan-
baru sudah semakin pesat. Kondisi 
Ketertiban Umum Tahun 2002 lalu di 
Pekanbaru, tidak sama dengan seka-
rang. Jauh meningkat pesat, serta meng-
haruskan perda ini direvisi. *BERTUAH

Ranperda Tibum dan Ketentraman Ma-
syarakat, DPRD Pekanbaru Robin Eduar.

Untuk diketahui, empat pasal yang 
akan dibahas tersebut berkenaan den-
gan pasal 48 tentang penegakan, Pasal 

49 tentang ketentuan penyi-
dik, Pasal 50 tentang sanksi 
administratif dan Pasal 51 
tentang ketentuan pidana.

“Pembahasan empat pasal 
ini kita bahas dengan teliti 
dan harus tepat sasaran. 
Sebab ini menyangkut pasal-
pasal yang sensitif,” sebutnya.

Setelah selesai dibahas 
empat pasal tersebut pekan 

ini, maka agenda selanjutnya yakni 
membawa Ranperda ini ke tahap pari-
purna. Dengan demikian,  pembahasan 
revisi Perda No 5 Tahun 2002 tentang 
Tibum dan Ketentraman Masyara-
kat ini, dapat dijalan dengan baik.

Hal terpenting lagi, tidak merugikan 

hak lain, untuk mengolah sampah. In-
t i n y a  u n t u k  m e n i n g k a t k a n  PA D .

“Alhamdulillah, kami ucapkan terima 
kasih setinggi-tingginya kepada anggota 
DPRD, yang sudah membahas ini, bahkan 

AGENDA
LEGISLATIF

“ U n t u k  k e g i a t a n  d i  a n g g a -
ran perubahan, anggarannya tidak 
dimasukkan. Tapi anggaran yang 
diprogram pada anggaran murni 
2021, tetap dilanjutkan,” jelasnya.

Setelah penandatanganan nota kes-
epahaman anggaran perubahan, selan-
jutnya digelar pandangan umum fraksi, 
jawaban pemerintah, serta pengesahan 
APBD Perubahan. “Target kita 30 Sep-
tember disahkan,” sebutnya. *BERTUAH

sudah jadi perda. Saat ini, untuk men-
goptimalkannya, pemko sudah membuat 
TPA dan akan membentuk UPT,” katanya.

Retribusi sampah di Kota Pekan-
baru, sesuai Perwako No 48 Tahun 2016 

untuk kelas rumah tangga, ada tiga 
tingkatan yakni Rp 5 ribu untuk ma-
syarakat tidak mampu, Rp 7 ribu untuk 
masyarakat menengah dan Rp 10 ribu 
untuk rumah tangga mampu. *BERTUAH



38  Bertuah Edisi September 2021 39  Bertuah Edisi September 2021

KUNJUNGAN BTN - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
menjelaskan tentang 
visi dan misi kota ke-
pada pimpinan Bank 
BTN Pekanbaru yang 
melakukan 
silaturahmi di Gedung 
MPP Pekanbaru.

GALERI KEGIATAN
WALIKOTA 

PEKANBARU 
DR H FIRDAUS ST MT

TATA RUANG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menggelar perte-
muan dengan Konsultan Rencana Detail Tata Ruang sebagian Kecamatan 
Rumbai Timur di Ruang Rapat MPP.

SERTIFIKAT PTSL - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menghadiri 
penyerahan sertifikat PTSL secara virtual oleh Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/BPN di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

PENYUSUNAN RPPLH - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
membuka acara Penentuan DPSIR Isu Pokok dan Kondisi Lingkungan 
Hidup dalam rangka Penyusunan RPPLH.

GRAND OPENING - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menghadiri 
Grand Opening Win Mart BWI dan Kantor MUI Kecamatan Tenayan Raya 
di Jalan Badak.

BANTUAN SEMBAKO - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyerahkan bantuan sembako kepada keluarga miskin terpapar 
Covid-19 di Posko PPKM Kelurahan Mentangor.

DAMPINGI MENTERI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
mendampingi Menteri Sofyan A Djalil saat peresmian Kantor ATR/BPN 
Kota Pekanbaru dan Musala Nurul Haq di Jalan Naga Sakti Pekanbaru.

MONITORING PPKM - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT bersama 
Forkopimda melakukan monitoring pelaksanaan PPKM level 4 serta 
pembagian masker di Pasar Dupa dan Pasar Cik Puan.

VAKSINASI MERDEKA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menghadiri 
kegiatan Vaksinasi Merdeka Indonesia yang digelar Forkopimda Provinsi 
Riau di halaman Masjid Agung An-Nur Pekanbaru.

TOP PEMBINA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT meraih Top 
Pembina BUMD karena berhasil mengembangkan BUMD PT BPR 
Pekanbaru, dalam BUMD Award 2021 di Jakarta.

TPID AWARD - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima TPID 
Award 2021 dari dua petinggi Bank Indonesia di Aula Lantai 3 Kantor 
Perwakilan Bank Indonesia, Pekanbaru.

PEMBINA UPACARA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menjadi 
pembina upacara pada peringatan Hari Jadi Perhubungan Nasional 2021 
di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

AUDIENSI PROJO - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima 
audiensi dari Projo Provinsi Riau mengenai percepatan vaksinasi Nasional 
Kota Pekanbaru di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

IDENTIFIKASI BAKAT - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyapa 
sejumlah anak-anak saat meninjau Pengambilan Data Identifikasi Bakat 
Olahraga Usia Dini di GOR Tribuana Pekanbaru.

RAKOR BNN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memberi sambutan 
saat menghadiri rapat koordinasi BNN Kota Pekanbaru di Hotel Premiere 
Pekanbaru.
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KUNKER - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi mendampingi gu-
bernur Riau kunker Perencanaan Zero Kemiskinan dan Zero Pengangguran 
ke Zona Ekonomi Syariah Rimba Makmur di Tapung Hulu, Kampar.

BAKSOS TNI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menyapa 
gubernur Riau saat menghadiri Baksos Vaksinasi Massal dalam rangka HUT 
ke-76 TNI di GOR Andalan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.

RAPAT FORKOPIMDA - Wakil 
Walikota Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi mengikuti Rapat 
Forkopimda Provinsi Riau ber-
sama Panglima TNI, Kepala BNPB 
dan Kabaharkam Polri di Hotel 
Pangeran Pekanbaru.

TINJAU PESANTREN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menin-
jau kondisi bangunan Pondok Pesantren Al Ihsan Islamic Boarding School 
Tenayan Raya yang terkena semburan gas dan lumpur.

KUNJUNGAN OJK - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menerima 
kunjungan Kepala OJK Provinsi Riau Muhammad Lutfi di Lantai 3 MPP 
Pekanbaru.

RUMAH TAHFIZ - Wakil Walikota 
Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
melaunching Rumah Tahfiz 
Qurrota A’yun yang difasilitasi 
Kepala Bapenda Kota Pekanbaru 
H Zuhelmi Arifin SSTP MSi.

SANTUNAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menyerahkan 
santunan anak yatim saat menghadiri peringatan ulang tahun media cetak 
Membaca Bangsa, Cerita Riau dan Kupaskabar.com.

PLAKAT - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menerima 
plakat kenang-kenangan dari Kepala BPS Kota Pekanbaru usai mem-
berikan sharing knowledge dalam rangka Hari Statistik Nasional.

HUT UUPA - Wakil Walikota 
Pekanbaru H Ayat Cahyadi 

SSi menyaksikan pemo-
tongan tumpeng oleh Ka-

kanwil BPN Riau M Syahrir 
saat menghadiri peringatan 

HUT ke-61 UUPA.

ZOOM MEETING - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi mengi-
kuti Zoom Meeting dengan Exco Pelancongan dan Kebudayaan Melaka 
tentang rencana kerja sama investasi di Perkantoran Tenayan Raya.

AUDIENSI FPK - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menerima 
audiensi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Riau di Kompleks 
Perkantoran Tenayan Raya.

KHATAM ALQURAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menghadiri Wisuda Khatam Alquran TPQ Baiturrahman di Jalan Bangau 
VI Perum Sidomulyo.

RAPAT TP2GD - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi memimpin 
rapat bersama TP2GD Kota Pekanbaru terkait usulan Marhum Pekan sebagai 
Pahlawan Nasional.

GALERI KEGIATAN 
WAKIL 

WALIKOTA 
PEKANBARU 

H AYAT CAHYADI SSI
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PEMATERI - Sek-
dako Pekanbaru H 
Muhammad Jamil 
MAg MSi menjadi 
pemateri pada 
Penyelenggaraan 
Pelatihan Kepe-
mimpinan Penga-
was Angkatan III 
Tahun 2021 secara 
virtual.

HARHUBNAS - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
menghadiri upacara Peringatan Hari Jadi Perhubungan Nasional 
Tahun 2021 di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

RAKERNAS AKUNTANSI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi bersama walikota mengikuti Rakernas Akuntansi dan Pel-
aporan Keuangan Pemerintah sekaligus pemberian penghargaan 
WTP secara virtual.

RAPAT FORKOPIMDA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi mengikuti Rapat Forkopimda dengan agenda Evaluasi 
Pelaksanaan PPKM Level 4 yang dipimpin oleh walikota Pekanbaru.

BERBINCANG - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi berbincang dengan walikota di sela rapat koordinasi pemba-
hasan monitoring dan evaluasi penerapan PPKM Level 4.

UU CIPTA KERJA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi pimpin Rapat Koordinasi Terkait Implementasi UU Cipta 
Kerja No 11 Tahun 2020 di Kota Pekanbaru.

PIMPIN RAPAT - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
pimpin Rapat pemeriksaan berkas calon komisioner Baznas Kota 
Pekanbaru 2021-2026 di Kompleks Masjid Paripurna Ar Rahman.

DISKUSI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
berdiskusi dengan Asisten I Setdako Azwan di sela rapat melalui 
vidcon bersama Menteri Koordinator Perekonomian RI.

DAMPINGI WALIKOTA 
- Sekdako Pekanbaru 
H Muhammad Jamil 

MAg MSi mendampingi 
Walikota Pekanbaru saat 

menerima piala TPID 
Award 2021 dari Bank 

Indonesia.

FOTO BERSAMA - 
Sekdako Pekanbaru H 
Muhammad Jamil MAg 
MSi foto bersama Wa-
likota Dr H Firdaus MT 
yang berhasil meraih 
Top Pembina BUMD 
dalam BUMD Award 
2021 yang digelar di 
Jakarta.  

VOUCHER SEMBAKO - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi menyerahkan voucher sembako Pekanbaru Peduli kepada 
warga saat Grand Opening Win Mart BWI Pekanbaru dan Kantor 
MUI Tenayan Raya.

RAPAT KOORDINASI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan 
Penandatanganan Secara Elektronik di lingkungan Pemko Pekan-
baru di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

AKTA YAYASAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi menandatangani akta pendirian Yayasan Dharma Wanita 
Persatuan Kota Pekanbaru di TK Pertiwi Pekanbaru.

Galeri Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru H. Muhammad Jamil M.Ag M.Si
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PENGURUS Forum Anak Kecamatan Sukajadi Kota 
Pekanbaru masa bakti 2021-2023 resmi dikukuhkan. 
Forum Anak mempunyai fungsi sebagai wadah par-

tisipasi anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, 
keinginan, dan kebutuhan Anak tentang pemenuhan hak 
anak dan perlindungan khusus anak dalam 
proses pembangunan di Kecamatan Sukajadi.

Forum Anak Kecamatan Sukajadi secara 
resmi dikukuhkan oleh Camat Sukajadi Dra 
Rahma Ningsih MSi. Kegiatan yang berlang-
sung di Aula Kantor Camat Sukajadi dihadiri 
Kabid THAKK Dinas PPPAPM, sekcam, lurah se 
Kecamatan Sukajadi.

“Tujuan pengukuhan agar pemerintah dan 
masyarakat dapat mengakomodasi hak-hak 
anak. Seperti memberi ruang dan kesempatan untuk bela-
jar dan bermain,” ujar camat.

Dia mengatakan, tugas pemerintah adalah sebagai 
fasilitator dengan membuat berbagai prasarana dan 
kegiatan di masyarakat, dimana anak-anak dapat bermain, 
belajar dan tidak terjadi eksplorasi anak.

Adapun tugas orangtua memberi kesempatan kepada 
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Wadah Partisipasi dan Edukasi Anak
anak sebesar-besarnya untuk belajar dan menikmati masa 
kanak-kanak, dan jangan dibebani dengan mencari nafkah.

Anak-anak dilindungi pemerintah dan masyarakat perlu 
dilakukan berbagai kegiatan sesuai dengan SK Forum Anak 
baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan.

Camat Rahma Ningsih mengatakan, pengurus 
Forum Anak agar dapat mempersiapkan sekretar-
iat di Kecamatan Sukajadi dan segera membentuk 
kepengurusan bekerja sama dengan kecamatan 
dan Forum Anak Kecamatan.

“Dimana akhir Oktober nanti seluruh Ketua 
Forum Anak sebanyak 83 kelurahan dan 15 
kecamatan akan audiensi dengan Pak Walikota,” 
katanya. Selain itu, camat Sukajadi mengatakan, 
Forum Anak sebagai wadah partisipasi dan hak 

anak. Dan dapat mengedukasi anak-anak lainnya.  
Camat juga menyampaikan, saat ini sudah berbeda gen-

erasi, dimana perkembangan teknologi sangat pesat, dan 
akan menjadi pemimpin di suatu daerah nantinya.

“Anak-anak yang terpilih ini selangkah lebih maju dan 
bersinergi dengan pemerintah juga terjalin komunikasi yang 
baik,” ujarnya. *BERTUAH

Camat Kukuhkan Pengurus Forum Anak Kecamatan Sukajadi

Kukuhkan Ketua LPM, Forum RT/RW 
dan ketua RT-RW se-Kelurahan Pebatuan

FORUM ANAK - Camat Sukajadi Dra Rahma Ningsih MSi melantik pengurus Forum Anak Kecamatan 
Sukajadi periode 2021-2023 di Aula Kantor Camat.

FOTO BERSAMA - Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Forum RT/RW dan ketua RT-RW 
se-Kelurahan Pebatuan foto bersama usai dikukuhkan camat.

INFO
KECAMATAN

CAMAT Kulim Marzali SSos resmi mengukuhkan ketua 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Forum 
RT/RW dan ketua RT-RW se-Kelurahan Pebatuan 

yang dipusatkan di halaman Kantor Kelurahan Pembatuan 
Jalan Pesantren Pekanbaru.

Ketua LPM, Forum RT/RW dan RT-RW yang dikukuhkan 
untuk masa bakti 2020-2023 merupakan peralihan dari 
Kecamatan Tenayan Raya yang saat ini sudah dimekarkan 
ke Kecamatan Kulim.

Camat Marzali berpesan agar bisa memahami tugas 
pokok dan fungsi (tupoksi) dalam menjalankan tugas se-
laku perpanjangan tangan pemerintah di tengah-tengah 
masyarakat.

“Tupoksi ini harus dipahami betul mengingat bapak-
bapak merupakan perpanjangan tangan pemerintah serta 
ujung tombak pelayanan paling bawah untuk melayani 
masyarakat,” ujar camat memberikan arahan kepada ketua 
LPM, Forum RT/RW dan RT-RW yang baru dikukuhkan.

Turut hadir pada kesempatan itu, Sekretaris DPD LPM 
Kota Pekanbaru Alizar, Ketua LPM Kecamatan Kulim Af-
rizal, Ketua Forum RT RW Kecamatan Kulim Zulfikri, Lurah 
Pebatuan Setia Chandra Wijaya SH, Lurah Sialangrampai 
Irianto, Lurah Mentangor Bismihayati, serta pengurus PKK 
Kecamatan Kulim. Tidak hanya itu, Marzali dikesempatan 
yang sama mengajak RT-RW dan LPM untuk bersinergi 

dalam mendukung program pemerintah salah satunya 
dalam penanganan wabah Covid-19.

“Ketua LPM, Forum RT RW dan ketua RT-RW bisa ikut 
mendukung program pemerintah dalam penanganan Co-
vid-19,” ucapnya sambil berharap ketua LPM, Forum RT/
RW dan ketua RT-RW se-Kelurahan Pebatuan bisa men-
jalanlan program kerjanya sesusi visi dan misi wakilota 
Pekanbaru.

Selain itu, Marzali juga mengingatkan kepada ketua 
LPM, Forum RT/RW dan RT-RW yang dikukuhkan ber-
pesan agar bisa memahami tugas pokok dan fungsi 
(tupoksi) dalam menjalankan tugas selaku perpanjangan 
Pemerintah Kota Pekanbaru yang langsung brsentuhan 
dengan masyarakat.

Marzali berharap kepada Ketua LPM, forum RT RW, RW 
dan RT untuk bekerjasama dengan masyarakat menjaga 
kebersihan lingkungan di tengah pandemi Covid-19 yang 
masih berlangsung hingga saat ini.

“Jangan lengah apalagi kendor prokes Covid-19. Jadi 
jangan hanya saat PPKM level 3 dan 4 saja kita mener-
apkan protokol kesehatan ketat, meskipun saat ini Kulim 
sudah zona hijau, prokes jangan sampai abai,” sebutnya.

Terakhir, Marzali mengingatkan kepada Ketua LPM, Fo-
rum RT/RW, RT dan RW agar bisa memberikan pelayanan 
yang maksimal kepada masyarakat. *BERTUAH

Camat Kulim Ajak RT/RW Sinergi Bantu Pemerintah Perangi Covid-19



justru akan bermanfaat untuk memperkuat hasil kiner-
janya.

Bagi Reza dengan jabatan yang ada, tidak akan mem-
buat ia merasa lebih dari yang lainnya sebab jabatan 
hanya sementara. Reza juga berusaha merangkul semua 
anggotanya untuk bisa bersama dalam menjalankan 
tugas yang dipercayakan kepadanya.

Sebaik apapun program yang direncanakan, tanpa 
dukungan bersama pasti akan menghasilkan sesuatu 

yang berbeda. Tapi jika semua sudah komitmen 
bersama, tentu juga hasil yang dicapai jauh lebih 

akan maksimal.
“Saya memiliki 362 orang anggota yang 

tentu juga memiliki karakter yang berbeda-be-
da. Pertama kali bergabung dengan mereka saya 
langsung sampaikan siapa yang keberatan untuk 
menjalankan tugasnya bisa mengundurkan diri. 
Karena saya butuh tim yang bisa bekerjasama,” 
tutur Reza yang dikenal ramah dengan para 
anggotanya.

Dalam bertugas di lapangan ketika melaku-
kan penertiban atau razia penegakan per-

da, Reza selalu mengingatkan anggota 
agar bisa mengendalikan emosi agar 

tidak dinilai arogan oleh masyara-
kat. Sebab yang dihadapi langsung 
adalah masyarakat yang kadang 
punya persepsi sendiri atas kebi-
jakan yang mungkin bagi mereka 
tidak berpihak.

Pendekatan langsung kepada 
target yang akan ditertibkan 
menurut Reza harus selalu 
diutamakan untuk menghindari 
terjadinya konflik atau bentrok 
di lapangan.

“Kalau bisa kehadiran kita 
di lapangan tidak menimbulkan 
reaksi berlebihan namun target 

kita bisa tersampaikan,” jelas 
Reza yang selalu ikut turun 

dalam penertiban.
Lebih lanjut terkait den-

gan target kinerjanya selaku 
pejabat baru dijabatan 

ini, Reza memaparkan ia 
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DITEMPATKAN pada jabatan yang berhadapan lang-
sung dengan masyarakat yang terkadang rawan 
berbenturan membuat Reza Aulia Putra SIP MSi 

selaku Kabid Operasi dan Ketertiban Masyarakat (OKM) 
Satpol PP Pekanbaru, harus pandai membaca situasi.

Karena pada posisi ini, Reza bersama anggota meru-
pakan pihak yang terdepan dalam mengamankan dan 
menegakkan berbagai kebijakan Pemerintah Kota 
Pekanbaru.

Kepada Bertuah, Reza mengaku tidak 
merasa terbebani dengan tugas dan 
amanah yang dipercayakan ke-
padanya saat ini. Sebab ia berkeya-
kinan, dengan membangun tim 
yang solid semua dapat dikerjakan 
bersama.

“Di sini saya tidak bekerja sendiri, 
ada banyak anggota juga yang mem-
bantu. Jadi yang terpenting adalah 
menjalankan tugas pokok dan fungsi 
sesuai dengan yang diamanahkan. 
Selain juga tentunya harus bisa 
membangun komunikasi 
yang baik dengan ang-
gota, agar target 
kerja dapat 
tercapai,” ujar 
Reza yang su-
dah dua tahun 
belakangan 
bergabung 
di Satpol PP 
Pekanbaru.

Lebih 
lanjut Reza 
menutur-
kan dalam 
men-
jalankan 
tugas ia juga 
tidak segan 
untuk ber-
tanya atau juga 
menerima ma-
sukan dari para 
senior. Karena itu 

Ingatkan Anggota 
Hindari Sikap 
Arogan

Reza Aulia Putra SIP MSi
Kabid OKM Satpol PP Pekanbaru

47  Bertuah Edisi September 2021

PROFIL
ASN

membuat target kerja 100 hari. Waktu yang ada tersebut 
difokuskan untuk pembenahan internal dan eksternal.

Internal lebih kepada membenahi anggota di dalam, 
sedangkan eksternal memprioritaskan penertiban dibe-
berapa titik dalam upaya penegakan kebijakan 
Pemerintah Kota Pekanbaru.

“Untuk saat ini selain melakukan penegakan 
kebijakan Walikota terkait penanganan dan 
pencegahan Covid-19, kami juga mendapat tugas 
untuk membersihkan ruas jalan protokol dari 
pedagang kaki lima. Karena ini adalah area yang 
merupakan wajah Kota Pekanbaru bagi orang luar 
yang berkunjung,” imbuhnya.

Kendati sudah didukung banyak anggota dilapangan 
dalam menertibkan target razia, namun Reza tidak me-
nampik kadang kondisi dilapangan tidak sesuai dengan 
yang sudah direncanakan. Misalnya keberadaan pedagang 
yang ditertibkan saat ada petugas menghilang, begitu 
menurut mereka sudah aman kembali berjualan diarea 
yang dilarang.

BIOFILE

Reza Aulia Putra SIP MSi
Tempat/Tgl Lahir : Bangkinang, 
12 Mei 1988

Pendidikan :
- SDN 021 Bangkinang
- SMPN 2 Bangkinang
- SMAN 1 Bangkinang
- IPDN Jatinangor (S1)
- Unri (S2)

Jabatan :
- Kasi Trantib Kelurahan Air Tiris
- Kasi Trantib Kecamatan Salo
- Kasubag Acara dan Tamu 
  Bagian Protokol Setdakab Kampar
- Kabid SDM dan Aparatur 
  Bappeda Kampar
- Kasubag TU UPT 
  Pengawasan Wilayah I 
  Disnaker Provinsi Riau
- Kabid Linmas Satpol PP Pekanbaru
- Kabid OKM Satpol PP Pekanbaru

Lahir dari orangtua yang juga merupakan pejabat senior 
di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru pada masanya, 
membuat Reza juga semakin paham dengan lika-liku 
sebagai abdi masyarakat. Satu hal pesan sang ayah, Azmi 

mantan Kepala Dinas PU Pekanbaru, untuk bekerja 
sebaik-baiknya.

Reza juga mengungkapkan kadang sering 
berdiskusi bersama dengan sang ayah untuk 
berbagai hal. Meski memiliki latar pendidikan 
yang berbeda dengan sang ayah, namun Reza 
menyebut mereka sama-sama bertugas melayani 
masyarakat.

Terkait adanya asumsi miring, Reza bisa sampai 
diposisi ini karena orang tuanya, Reza membantah hal itu. 
Menurut Reza lebih tepat itu adalah karena doa orangtua.

“Karena saya memang anak beliau, sampai kapanpun 
pasti akan tertaut dengan namanya. Tapi kalau untuk 
urusan kerja, saya berjuang sendiri dengan bekerja semak-
simal yang saya bisa. Semua murni kepercayaan pimpinan 
tanpa embel-embel apapun,” kata Reza. *BERTUAH



49  Bertuah Edisi September 2021

Perpustakaan SDN 17 Pekanbaru 
Ikuti Lomba Tingkat Nasional

Serunya Belajar di Pojok Baca Alam
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kan satu-satunya yang ikut dalam ajang bertaraf Na-
sional. Setidaknya ada dua sekolah SD dan enam SMP 
yang mengikuti lomba diajang sama pada tahun ini.

“Semoga saja nantinya SDN 17 Pekanbaru dapat 
meraih prestasi ini,” kata Nani sapaan akrap Kep-
sek  SDN 17  Pekanbaru  sambi l  be rharap  per-
pustakaan sekolah bisa menjadi juara dalam ajang ini.

Sejauh ini pihaknya terus melakukan pembenahan dan 
penataan pada perpustakaan di sekolah tersebut. Sesuai den-
gan instrumen dan pedoman peerpustakaan yang sudah di-
berikan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Kota Pekanbaru.  

Nani  juga terus  member ikan mot ivas i  kepa-
da para guru disekolah dan pengelola perpustakaan 
agar sama-sama berkerja keras untuk mempersiap-
kan segala sesuatunya agar perpustakaan sekolahn-
ya bisa mendapatkan juara dalam lomba tersebut.

“Alhamdulillah kami punya tim pustaka sekolah yang san-
gat solid, kompak, kreatif serta punya inovasi yang tinggi,” 
ucap Nani yakin dengan modal tersebut bisa menjadikan 
perpustakaan sekolahnya semakin maju dan bisa menjadi 
yang terbaik di Lomba Perpustakaan Tingkat Nasional.

Tim terdiri dari guru-guru hebat, di antaranya Nota Mede-
asty SPd selaku kepala Perpustakaan, Indah Hary Oetari Bidang 
Layanan Pemustakaan, Dwi Indrianty SPd Bidang Layanan Tek-
nis, serta Fitrah Rian Afraeni SPd Bidang Layanan Pustaka Alam.

“Tim pustaka sekolah yang kami telah berkerja se-
cara maksimal dan bertungkus lumus untuk menja-
dikan perpustakaan di sekolah kami ini menjadi per-
pustakaan yang terbaik. Sehingga tercipta ruang per-
pustakaan sekolah yang representatif, rapi, bersih, aman 
dan nyaman tentunya,” sebut Nani dengan semangat.

Nani menjelaskan, ruang perpustakaan SDN 17 Pekanbaru 
sudah dilengkapi dengan fasilitas pendukung serta koleksi bu-
ku-buku yang lengkap. Sebut saja, buku-buku bacaan dongeng, 
buku kepahlawan, budaya, sastra dan buku pelajaran lainnya.

PROFIL
SEKOLAH

PERPUSTAKAAN adalah gudang ilmu pengetahuan. Karena 
banyaknya ilmu yang disimpan di sana sebagai sumber 
informasi bagi orang-orang sekitarnya. Banyak hal yang 

sudah membuktikan betapa penting perpustakaan sebagai ba-
han rujukan, penelitian, maupun petunjuk bagi penggunanya.

Sadar akan pentingnya keberadaan perpustakaan 
dalam mencerdaskan anak bangsa, Kepala Sekolah SDN 
17 Pekanbaru, bersama jajaranya konsen dalam hal ini. 
Terbukti, Perpustakaan SDN 17 Pekanbaru ditetapkan 
sebagai peserta perwakilan dari Kota Pekanbaru untuk 
mengikuti lomba Perpustakaan Tingkat National tahun ini.

Kepala SDN 17 Pekanbaru, Supriatni, M.Pd mengung-

kapkan, perpustakaan sekolah yang ia pimpin baru saja 
mendapat kunjungan dari Tim Badan Perpustakaan dan 
Arsip Kota Pekanbaru beserta rombongan untuk meli-
hat langsung kesiapan Perpustakaan di sekolah tersebut 
untuk mengikuti lomba Perpustakaan Tingkat Nasional.

Sebab perpustakaan SDN 17 Pekanbaru merupakan salah 
satu perpustakaan binaan dari Pemerintah Kota Pekan-
baru melalui Badan Perpustakaan dan Arsip Kota Pekanbaru.  

“Alhamdulillah perpustakaan sekolah kita SDN 17 Pekanba-
ru diberikan kepercayaan dan di tunjuk untuk mengikuti Lom-
ba Perpustakaan Tingkat National tahun ini,” kata Supriatni.

Di Kota Pekanbaru memang SDN 17 Pekanbaru bu-

“Kami sediakan full untuk anak didik kami. Ini semua kami 
lakukan tidak lain untuk meningkatkan minat baca peserta 
didik kita dan meningkatkan pengayaan literasi anak-anak 
kami, baik kelas rendah hingga kelas tinggi. Sejauh ini antusias 
siswa kita untuk membacan buku sangat tinggi,” paparnya.

Tidak hanya unggul di bidang perpustakaan, SDN 17 Pekan-
baru ternyata memiliki segudang fasilitas yang siap memanjakan 
para peserta didiknya untuk menimba ilmu. Diataranya adalah 
dengan hadirnya layanan yang mereka sebut rumah belajar.

“Kami sediakan fasilitas beberapa tablet guna bela-
jar bagi siswa kelas 6 di sekolah. Tablet tersebut dapat 
digunakan siswa belajar di ruangan rumah belajar, me-
makai sistim daring, satu siswa satu tablet,”kata Nani me-
nyampaikan terobosan baru yang dibuat di sekolahnya.

Selain itu kami juga memiliki ruang  pojok baca yang kita 
kasih nama pojok baca alam yang berada di luar kelas. Tujuan 
kami ruang pojok baca, kami design bernuansa alam, ada ban-
yak tertata tanaman hias yang sangat indah, serta sejuk, hijau 
aman dan nyaman bagi siswa yang membaca di tempat ini, 
akan lebih fokus dan enjoy tentunya,” tuturnya. *BERTUAH
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MEMASUKI Bulan September ini, Labersa Grand Hotel & 
Convention Center menghadirkan beberapa program 
nenarik. Hal ini juga bertepatan dengan peringatan Hari 

Pelanggan Nasional yang jatuh tanggal 4 September setiap 
tahunnya.

Berjarak hanya 10 menit dari Bandara Sultan Syarif Kasim 
II Pekanbaru, Labersa Grand Hotel memanjakan para pelang-
gan setia dengan memberikan surprise give away berupa cake 
special “chocolate gateux”. Hadiah ini diberikan khusus kepada 
pelanggan yang sering menggelar iven di Labersa Hotel.

Thomson Lumbanatoruan, Senior General Manager Labersa 
Hutahaean Gorup mengatakan, momen Hari Pelanggan Nasional 
pihaknya terus menjaga hubungan baik dengan para pelanggan 
atau klien.

“Kita memberikan give away kepada para pelanggan setia 
agar mereka merasa mendapatkan surprise dan merasa dipedu-
likan oleh manajemen Labersa,” ujarya kepada Bertuah.

Selain mengirimkan surprise gift away, Labersa juga meng-
hadirkan promo spesial kamar untuk para tamu yang setia men-
ginap di Labersa hotel.

Promo “CUS NGINEP-Customer NGinep” Deluxe Room diban-
derol Rp 449.000 dan Deluxe Elite Rp 559.000 dalam promo ini 

Hotel Labersa

Manjakan Tamu 
di Hari Pelanggan

HOTEL

para tamu sudah mendapatkan free breakfast.
Selain promo untuk Hari Pelanggan, di bulan Septem-

ber Labersa juga menghadirkan promo spesial “SAFETEM-
BER”. Dimana untuk kamar deluxe room dibandrol dengan 
harga spesial Rp 555.000 dan Deluxe Elite Rp 655.000.

Para tamu juga dapat menikmati sop asam-asam iga 
sapi untuk dua orang. Menu ini diracik khusus oleh chef 
terbaik Labersa Hotel.

“Kedua promo tersebut sudah nett, tidak ada penamba-
han biaya lagi kecuali para tamu melakukan pemesanan di 
luar paket menginap. Dengan harga itu, para tamu sudah 
mendapatkan fasilitas yang istimewa,” jelas Thomson.

Para tamu yang ingin menikmati kebersamaan bersama 
keluarga tercinta atau orang-orang yang disayangi juga 
dapat menikmati fasilitas wahana bermain di Labersa Riau 
Fantasi (Labersa Water & Theme Park).

Karena dalam promo ini para tamu sudah mendapat-
kan dua voucher gratis untuk masuk ke wahana bermain 
dengan fasilitas lengkap ini.

Dalam promo ini para tamu mendapatkan diskon 10 
persen untuk menikmati menu-menu di Croquette Res-
taurant yang berada di lantai lobby dan Orient Restaurant. 
Di sini para tamu bisa menikmati pemandangan indah 
dengan view Kota Pekanbaru yang berada di lantai 8. “Tapi 
diskon tidak berlaku untuk menu promo dan alkohol,” 
imbuh Thomson.

Labersa Grand Hotel & Convention Center merupakan 
pilihan yang tepat untuk tamu dari kalangan pebisnis, 
peserta meeting & convention serta para pecinta golf. Un-
tuk tamu keluarga juga bisa menghabiskan waktu dengan 
menikmati wahana Water Park dan Theme Park.

Labersa merupakan kawasan industri wisata yang 
merupakan satu-satunya hotel di Kota Pekanbaru yang 
memiliki fasiltas untuk bermain golf yaitu Labersa Golf & 
Country Club dengan 27 hole.

Selain fasilitias tersebut, Labersa Hotel memiliki satu 
unit penginapan yang berada satu kawasan dengan 
labersa hotel, yaitu Labersa Garden Inn. Memiliki, 3 type 
kamar yaitu enam kamar garden view villas (cottage), 16 
standard room, 12 superior rooms.

Jadi, tunggu apa lagi, jangan ragu untuk menginap di 
Labersa Grand Hotel & Convention Pekanbaru yang men-
janjikan suasana sejuk dan tenang dengan nuansa alam 
yang hijau. Selain tentunya jauh dari hiruk pikuk suara bis-
ing kendaraan. Tamu yang meninginap akan mendapat-
kan fasilitas menarik dengan dapat berenang sepuasnya 
Aeksimare Pool & Café Labersa Garden Inn.  

Untuk informasi dan pemesanan, silakan menghubungi 
Labersa Grand Hotel & Convention Center telepon 0761 – 
41555 atau email reservation@labersa.com. Dan bisa juga 
menghubungi CP Chris 0812 5065 0596, Iman 0823 8393 
6966. *BERTUAH
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JALAN Yos Sudarso, Kecamatan 
Rumbai merupakan salah satu 
sentra kerajinan rotan yang ada di 

Kota Pekanbaru.
Bagi Anda yang berkunjung ke Pe-

kanbaru dan ingin memiliki berbagai 
barang berbahan dasar rotan sangat 
cocok mendatangi lokasi yang tidak 
jauh dari Jembatan Leighton ini.

Dari barisan usaha kerajinan rotan yang ada, di work-
shop Rattan Handmade kita bisa menemukan berbagai 
hasil khas kerajinan rotan yang unik dan menarik.

“Di Rattan Handmade kami sengaja membuat barang 
dengan bentuk berbeda dari kebanyakan yang sudah ada. 
Selain warnanya kami buat lebih variatif. Kalau biasanya 
pengrajin lain hanya warna asli rotan cokelat namun di 
Rattan Handmade ada warna biru, merah, ungu dan lain-
lain,” papar owner Rattan Handmade, Tia Juwita.

Kepada Bertuah Tia menyebutkan beberapa ba-
rang yang dihasilkan adalah keranjang, tudung saji, 
partisi,tempat berbagai perlengkapan bayi, lemari dan 
juga banyak lainnya.

“Saya selalu berusaha update bentuk barang yang di-

Tawarkan 
Kerajinan 

Rotan Unik

Rattan Handmade 
Pekanbaru
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anyam dari rotan supaya konsumen punya banyak pilihan 
berbeda dari lainnya,” kata Tia yang rajin browsing inter-
net melihat model terbaru kerajinan rotan.

Menurut Tia meski di sentra kerajinan rotan ini banyak 
sekali pengrajin rotan namun berbagai produk Rattan 
Handmade banyak dilirik konsumen karena keunikan-
nya. Bahkan konsumennya tidak hanya warga Pekanbaru 
namun juga luar kota.

Untuk lebih memperkenalkan produknya ke masyarakat, 
Rattan Handmade juga sengaja mengendorse sejumlah ar-
tis terkenal. Seperti Risty Tagor, Gading dan Nuri Maulida.

“Alhamdulillah artis yang kami endorse memuji produk 
dari Rattan Handmade. Hal ini tentunya jadi penyemangat 
tersendiri bagi kami untuk menghasilkan karya yang lebih 
baik lagi,” tambah Tia.

Mengenai pemasaran produk Rattan Handmade, Tia 
tidak hanya mengandalkan penjualan langsung di work-
shopnya namun juga melalui media sosial. Sebab itu 
menurutnya berbagai produk Rattan terbaru dapat dengan 
cepat dishare kepada konsumen.

Untuk ketersediaan bahan baku rotan sendiri, sejauh ini 
menurut Tia tidak ada kendala. Hanya saja meski keraji-
nan rotan di Pekanbaru sudah sangat banyak namun Tia 
menyebut perhatian pemerintah daerah untuk membantu 
mempromosikan kerajinan khas Pekanbaru masih sangat 
minim.

Terbukti dengan tidak pernahnya hasil kerajinan rotan 
Pekanbaru dipromosikan dalam berbagai bazar atau juga 
expo yang merupakan bagian dari promosi daerah.

“Kami belum ada diajak untuk ikut bazar atau juga expo. 
Ada pernah diajak namun digabung dengan kerajinan lain 
jadi saya tolak. Karena kami takut barang rusak dan susah 
pertanggung jawabannya kalau digabung dengan keraji-
nan lain,” jelas Tia.

Ke depan Tia berharap, Pemko Pekanbaru atau Pemprov 
Riau bisa betul-betul membantu mempromosikan Jalan 
Yos Sudarso sebagai sentra kerajinan rotan. Supaya pen-
jualan hasil kerajinan tangan ini bisa meningkat.

Bagi Anda yang ingin memiliki hasil kerajinan rotan Rat-
tan Handmade bisa memesan melalui Wa/line 0821 7295   
3438 atau IG @rattan_handmade, Fb rattan handmade. Se-
lain juga bisa diorder melalui e-commerce Shopee: Rattan 
Handmade, Tokopedia: Ratatia Rattan Handmade

“Kami jamin harga yang kami tawarkan sesuai dengan 
kualitas barang yang dihasilkan. Konsumen pasti puas dan 
tidak kecewa. Karena tampilan barang yang ada di media 
sosial sama dengan aslinya,” tutup Tia. *BERTUAH
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KULINERDaging 
Sate Empuk 

Bikin Nagih

Sate Saiyo UNTUK menikmati sate 
Padang dengan rasa yang 
khas Minang di Kota 

Bertuah tentu tidak sulit. Ban-
yak pilihan sate Padang yang 
tersedia. Mulai dari kuah kacang, 
kuah merah dan kuah berwarna 
kuning.

Sate Saiyo, mungkin bisa disebut sebagai satu 
sate yang banyak diminati di kota ini. Bagi Anda 
yang melintas di Jalan Kapling, Kelurahan Tang-
kerang Utara akan sangat mudah menemukan 
lokasi Sate Saiyo.

Sate Saiyo merupakan sate legendaris yang 
berpusat di Padang Panjang. Di kota asalnya, ma-
syarakat yang berkunjung sudah familiar dengan 
Sate Saiyo. Bisa dikatakan jika ke Padang Panjang 
belum lengkap kalau belum menikmati seporsi 
Sate Saiyo.

Apa stimewanya sate Saiyo dibanding sate lain? 
Istimewanya terletak pada ukuran daging satenya 
yang besar dibanding tusukan sate lain. Tidak 
hanya itu, daging sate yang digunakan betul-betul 
daging atau tidak menggunakan lemak.

Ketika digigit, daging satenya juga empuk dan 
bumbu rempahnya menyerap sampai ke dalam 
daging sate. Karenanya banyak juga pelanggan 
yang memilih untuk memakan satenya saja tanpa 
ketupat.

Sate Saiyo memiliki kuah berwarna kuning, 
dengan level pedas yang lumayan menggigit lidah. 
Bagi yang suka pedas, level pedas Sate Saiyo 
mungkin sangat cocok di lidah.

Satu porsi sate Saiyo terdiri dari satu ketupat 

ditambah enam tusuk daging sate. Aroma sate 
semakin menggugah selera ketika ditaburi bawang 
merah goreng yang banyak.

Kuah sate akan lebih nikmat jika disantap 
dengan kerupuk kulit atau juga disebut ‘kerupuk 
jangek’.

Nah, yang membedakan lagi kerupuk kulit di 
Sate Saiyo ukurannya jumbo.

Dalam satu plastik hanya ada satu kerupuk ber-
bentuk segi empat. Sementara biasanya ditempat 
lain, kerupuk kulit berbentuk potongan kecil di-
mana satu bungkus ada enam atau tujuh potong.

Besarnya posisi kerupuk kulit di Sate Saiyo juga 
bisa langsung dicocol dengan tangan ke kuah 
sate, sehingga tidak perlu lagi memakai sendok.

Bagian kerupuk yang sudah disiram kuah sate 
menimbulkan sensasi berbeda di lidah. Karena ada 
rasa pedas dari kuah sate dipadu dengan gurihnya 
kerupuk kulit.

Bagi yang suka kerupuk kulit, satu bungkus saja 
mungkin masih kurang. Karena kerupuk kulit di 
Sate Saiyo, juga renyah dan tidak keras.

Jangn khawatir makan kerupuk kulit kalau kuah 
satenya mengering, karena dengan senang hati, 
pemilik sate akan menambahkan kuah jika diminta 
pelanggan. Untuk menambah kuah, tidak dikena-
kan bayaran alias gratis.

Dimasa pandemi Covid-19 ini, menjaga agar 
pelanggan dan pelayan Sate Saiyo terhindar dari 
paparan Covid-19,  pelanggan disarankan untuk 
memilih tidak makan di tempat.

Tapi kalau tetap makan ditempat, pihak sate 
Saiyo tetap mengizinkan. Karena jarak duduk 
antara satu pelanggan dengan yang lainnya sudah 
diatur agar tidak berdekatan. *BERTUAH
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KULINER
Soto Legendaris di Pekanbaru

SOTO merupakan makanan berkuah yang enak 
disantap saat cuaca dingin atau sedang tidak 
berselera makan nasi.

Satu warung soto yang cukup legendaris di Pekan-
baru adalah warung soto di Jalan Pepaya, Kecamatan 
Sukajadi. Tepatnya dekat Pasar Malam Puskopau.

Berbeda dengan kebanyakan soto yang menggu-
nakan dendeng kering sebagai toping, di sini justru 
menambahkan paru kering. Paru sapi yang digunakan 
dijadikan dendeng dengan kondisi ketika digoreng 
sangat kering. Sama sekali tidak ada aroma bau amis 
walaupun dendeng paru dimakan sebagai pengganti 
kerupuk.

Di warung soto ini, dendeng paru memang menjadi 
khasnya. Karena tidak banyak warung soto lain yang 
menjadikan dendeng paru sebagai toping soto.

Bagi yang tidak suka dengan dendeng paru terse-
dia pilihan lain berupa ayam. Namun tetap saja den-
deng paru paling laris.

Satu porsi soto, selain berisi mihun juga ada 
pergedel kentang. Bagi yang ingin menambah perge-
del kentang juga bisa karena memang pihak warung 

Dendeng Paru 
Pengganti Kerupuk

menyediakannya.
Soto disajikan dalam mangkok ukuran kecil 

namun penuh. Kuah soto terasa gurih dikarenakan 
paduan bumbu rempah yang digunakan.

Supaya lebih lengkap, satu mangkok soto bisa 
disantap dengan sepiring nasi. Bagi yang suka menu 
berkuah, tentu makan soto adalah pilihan yang 
tepat.

Berada dekat dengan kawasan perkantoran sep-
erti Dinas Kesehatan, Kantor Gubernur dan Kantor 
Kementerian PU serta Mal Pelayanan Publik (MPP) 
Pekanbaru cukup menguntungkan bagi warung soto 
paru. Karena tidak sedikit diantara para pegawai 
yang menjadikan soto sebagai menu makan siang 

atau untuk sarapan pagi.
Meskipun menggunakan dendeng paru, harga 

untuk satu mangkok soto ditambah nasi cukup 
terjangkau yakni Rp 20 ribu per porsi.

Bagi kamu yang ingin makan soto di tempat, 
tidak perlu khawatir dengan kondisi warung yang 
memang tidak luas. Karena pihak warung juga 
tetap mengikuti protokol kesehatan.

Di dalam warung, jarak antara satu meja dengan 
meja lainnya cukup jauh. Sehingga tidak membuat 
kerumunan ketika banyak yang makan ditempat. 
Kemudian pada saat didepan pintu masuk warung 
juga disediakan tempat mencuci tangan. *BER-
TUAH
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MADU lebah menjadi salah 
satu yang dicari pada saat 
pandemi Covid-19 ini. Selain 

banyak manfaat untuk kesehatan, 
madu lebah juga disarankan bagi 
masyarakat untuk meningkatkan 
imun tubuh baik yang terkena Covid 
maupun sebagai upaya pencegahan.

Sehingga saat ini keberadaan 
madu lebah di pasaran sangat laris, mulai dari madu 
hutan sialang, madu lebah jenis lain baik itu lebah di 
pohon kelapa sawit, lebah di pohon jati dan jenis lainnya. 
Menangkap peluang, seorang warga Pekanbaru melaku-
kan peternakan madu lebah klanceng. Madu lebah jenis 
ini ternyata memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Ruslan Efendi seorang warga yang tinggal di Jalan 
Tenayan Jaya Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan 
Tenayan Raya, Pekanbaru sudah melakoni ternak atau 
budidaya lebah klanceng. Melalui Kelompok Usaha 
Bersama Berkah Madani milik kelompok mereka, Ruslan 
Efendi memulai bisnis ternak lebah klanceng tersebut.

Pola bisnis lebah klanceng ini melakukan kerja sama 
dengan perusahaan besarnya di Cirebon. Jadi tugas 
peternak hanya merawat lebah yang sudah dimasukkan 
dalam kotak ataupun non dari perusahaan di Cirebon.

“Tugas kita hanya merawat dan menyediakan tempat 
berupa rak dan tempatnya kotak atau box tempat lebah 
klanceng,” ujar Ruslan Efendi.

Menurut Ruslan, pekerjaannya tidak sampai menguras 
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Sebulan 
Raup Untung 

Rp 5 Juta

Usaha Madu 
Lebah Klanceng

tenaga dan sangat simpel. Pasalnya peternak tidak perlu 
menyiapkan makanan untuk lebah klanceng agar bisa 
menghasilkan madu.

Melainkan cukup menanam di sekitar tempat budidaya 
tersebut tanaman berbunga. Maka di tanaman itulah bi-
asanya lebah klanceng mencari makan mengambil madu 
bunga dan membawanya ke kotak tersebut.

Biasanya tanaman yang sangat bagus menghasilkan 
madu dengan kualitas nomor satu itu berupa bunga ma-
tahari, bunga bayam dan bunga tanaman air mata pen-
gantin.

“Jadi lebah klanceng mencari makan di sekitar tempat-
nya, maka dibuat banyak tanaman berbunga. Jangkauan 
lebah klanceng ini mencapai satu kilometer, dan akan 
kembali ke sarangnya. Namun lebih baik bunga bunga itu 
dekat dengan kotak sarangnya,” sebut Ruslan.

Bahkan budidaya lebah klanceng ini tidak mengganggu 
pekerjaan rutin Ruslan Efendi selama ini yang juga bekerja 
sebagai petani di daerahnya.

“Jadi beternak lebah ini merupakan kerja sampingan 
cuma hasilnya bukan sampingan, bisa untuk tabungan, 
karena tidak mengganggu pekerjaan kita yang lain,” 
ujarnya.

Yang penting diperhatikan dalam budidaya lebah 
klanceng menurut Ruslan Efendi, menjaga agar tidak ada 
semut merah yang masuk ke dalam kotak sarang lebah. 
Karena biasanya semut merah itu mencari ratu lebah un-
tuk dibunuh.

“Kalau sudah ratunya mati maka tidak akan ada lagi 
menghasilkan madu, makanya dihindari dengan berbagai 
cara menangkal semut merah,” imbuh Ruslan.

Untuk hasil yang didapat Ruslan Efendi saat ini dari 

bisnis budidaya lebah klanceng cukup menggiurkan. 
Madu lebah biasanya dipanen oleh perusahaan sekali 
empat bulan.

Ruslan membudidayakan lebah klanceng sebanyak 
50 kotak untuk tahap pertama. Satu kotaknya bisa 
mendapatkan hasil Rp 400 ribu dalam empat bulan.

Sehingga bila dikalikan setiap bulannya Ruslan bisa 
menghasilkan uang Rp 5 juta dari 50 kotak itu tanpa 
perlu mengeluarkan tenaga berat. Perusahaan bahkan 
mengantar dan menjemput kotak sarang lebah klan-
ceng tersebut saat panen.

“Memang harga perkilonya itu untuk kualitas paling 
bagus bisa mencapai Rp 2 juta, makanya madu lebah 
klanceng ini begitu digandrungi. Bahkan permintaan 
dari Arab Saudi juga besar, namun belum bisa ter-
penuhi,” jelas Ruslan.

Hanya syarat untuk bisa menjadi peternak madu 
lebah klanceng ini, harus ada kontrak dengan perusa-
haannya di Cirebon dan meninggalkan uang jaminan ke 
perusahaan sebagai syarat kerja sama.

“Ketika sudah tidak ada kontrak kerja sama lagi maka 
uang jaminan yang sebelumnya disetor Rp 1,2 juta satu 
kotak itu dikembalikan,” terangnya.

Menurut Ruslan bisnis madu lebah klanceng ini 
sangat membantu bagi kalangan menengah ke bawah. 
Bisnis ini juga tidak diperuntukkan bagi pengusaha-
pengusaha besar, hanya saja bagi pelaku Usaha Kecil 
dan Menengah UKM).

“Kalau pengusaha besar tentu nanti dari segi modal 
dia tidak ada masalah, dan biasanya bisa dimonopoli. 
Perusahaan ingin budidaya ini untuk kalangan masyara-
kat menengah ke bawah,” katanya.

Bahkan bisa saja menurut Ruslan tidak perlu lang-
sung banyak, cukup dimulai dengan 10 kotak terlebih 
dahulu. Sebanyak 10 kotak itu saja sudah bisa meng-
hasilkan Rp 1 juta dalam sebulannya.

“Daripada simpan uang di bank belum tentu dapat 
hasil satu juta sebulan. Jadi budidaya lebah klanceng ini 
juga menghindari kita dari riba,” pungkasnya. *BER-
TUAH



BELAJAR TATAP MUKA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT meninjau 
proses belajar tatap muka di SMP Madani untuk memastikan penerapan 
protokol kesehatan Covid-19.
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