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bajambau,” kata Ardi.
Ia menjelaskan, kegiatan lomba penyajian makanan 

bajambau digelar bersamaan dengan acara satu dekade 
kepemimpinan Firdaus Ayat melayani masyarakat dan 
membangun Kota Pekanbaru.

Dalam acara makan bajambau tersebut, hadir seluruh 
tokoh masyarakat Kota Pekanbaru serta 8.000 
orang masyarakat dari seluruh kecamatan. Mulai 
dari RT RW, pengurus masjid, dan jajaran kepala 
sekolah SD SMP se-Kota Pekanbaru.

Camat bersyukur atas penghargaan yang 
diberikan ke Kecamatan Bukit Raya. Ia menyebut 
capaian ini berkat kerjasama tim Kecamatan Bukit 
Raya sehingga bisa meraih juara 1 pada lomba 
tersebut. “Ini merupakan hal yang sangat mem-

banggakan, terimakasih kepada seluruh tim Kecamatan 
Bukit Raya yang telah memberikan yang terbaik untuk 
Kecamatan Bukit Raya,” pungkasnya. *BERTUAH
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KECAMATAN Bukit Raya, Kota Pekanbaru kembali 
menorehkan prestasi yang membagakan. Tahun 
ini Kecamatan Bukit Raya berhasil meraih peng-

hargaan juara I lomba penyajian makanan bajambau di 
lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Makan bajambau adalah salah satu tradisi yang 
sampai sekarang tetap dilestarikan ma-
syarakat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. 
Biasanya, tradisi ini dilakukan di hari besar, 
seperti menyambut Ramadhan dan bisa dite-
mukan saat Hari Rayo Onam di Kampar.

Penghargaan tersebut diterima langsung 
Camat Bukitraya T Ardi Dwisasti MSi yang dis-
erahkan oleh Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT di Masjid Al Firdaus, Kompleks Perkan-
toran Tenayan Raya.

“Alhamdulillah kami menerima penghargaan dari 
walikota Pekanbaru, juara I lomba penyajian makanan 
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Ajak Semua Pihak Atasi Banjir dan Sampah

BENAHI SAMPAH - Camat Rumbai Barat menggelar pertemuan dengan lurah, TNI/Polri dan pihak terkait dalam 
upaya membenahi persoalan sampah dan banjir.

MAKAN BAJAMBAU - Walikota Dr Firdaus MT, Wakil Walikota Ayat Cahyadi dan sejumlah pejabat menikmati 
menu makanan dalam lomba penyajian menu makan bajambau yang digelar Pemko Pekanbaru.

INFO
KECAMATAN

CAMAT Rumbai Barat Indah Vidya Astuti SSTP men-
gajak semua lapisan masyarakat untuk bersatu padu 
menuntaskan persoalan sampah dan banjir.

Sebab persoalan sampah dan banjir yang ada di Kota 
Pekanbaru menjadi perhatian serius dari Penjabat Waliko-
ta Muflihun SSTP MAP.

Camat Indah Vidya Astuti mengajak jajaran bersama-
sama dan bersinergi menindaklanjuti arahan penjabat wa-
likota untuk menuntaskan persoalan sampah dan banjir.

Menindaklanjuti arahan Pj Walikota tersebut, Camat 
Rumbai Barat menggelar pertemuan dengan Lurah Rum-
bai Bukit Edy Azwar SE, ketua LPM, ketua Forum RT/RW, 
Babinsa dan Babinkamtibmas, kader posyandu, PKK dan 
BKMT, tokoh masyarakat dan tokoh agama se-Kelurahan 
Rumbai Bukit.

Indah mengatakan kerja sama semua pihak sangat di-
perlukan apalagi ia baru dipercaya sebagai camat Rumbai 
Barat. Sehingga perlu dukungan dari semua pihak untuk 
mengatasi permasalahan yang ada di wilayah kecamatan 
Rumbai Barat. Khususnya di Kelurahan Rumbai Bukit.

“Untuk itu, kami berharap kita semua dapat bersinergi 
dalam menindak lanjuti arahan Pj walikota terkait masalah 
sampah dan banjir,” ucapnya.

Indah menginstruksikan seluruh lurah agar mendata 
dimana saja titik rawan banjir yang ada di wilayahnya 

masing-masing. Begitu juga dengan tempat pembuangan 
sampah. “Kepada lurah dan perangkat segera mendata 
titik banjir dan tempat pembuangan sampah agar bisa 
ditindak lanjuti penanganannya,” kata Indah.

Pada kesempatan itu, Indah yang sebelumnya menja-
bat Camat Rumbai juga mengharapkan tokoh masyarakat 
dan tokoh agama untuk mengajak seluruh masyarakat 
agar taat pajak bumi dan bangunan sehingga bisa men-
capai PAD yang lebih baik.

“Mari kita ajak masyarakat kita untuk taat pajak. hal ini 
tentunya akan mendorong PAD Kota Pekanbaru sehingga 
pembangunan dan infrastruktur di wilayah kita dapat 
dilaksanakan merata. Seperti jalan berlubang, pak lurah 
silahkan didata titik lokasinya dan nanti kita laporkan ke 
dinas terkait untuk diperbaiki,” ujarnya.

Sementara itu, Lurah Rumbai Bukit Edy Azwar men-
gatakan pihaknya siap untuk bersinergi bersama perang-
kat kelurahan untuk kemajuan wilayah Rumbai Bukit dan 
Kecamatan Rumbai Barat.

“Kami akan saling berkoordinasi dan berkolaborasi 
bersama LPM, Babinsa, Bhabinkamtibmas, RT, RW, To-
mas, Toga, Toda, serta ibu- ibu kader posyandu, PKK dan 
BKTM untuk instruksi yang diberikan. Dalam hal sosial-
isasi tentunya peran ibu-ibu sangat dibutuhkan,” katanya. 
*BERTUAH

Kecamatan Bukit Raya Juara I Lomba 
Penyajian Makan Bajambau

Camat Rumbai Tindaklanjuti Instruksi Pj Walikota Pekanbaru
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Go Digitilasasi SMPN 4 Pekanbaru

Buka Layanan Konsultasi 
Siswa Secara Online
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” Kita SMPN 4 Pekanbaru mempunyai 
aplikasi dimana orangtua murid dapat 
konsultasi dengan kami dimanapun 
berada. Artinya kita terus update. 
Semua ada di situ, mungkin mau 
konsultasi mengenai mental anak, 
kesehatan anak, minat bakat, 
tentang prestasi anak, semua kita 
dapat berkomunikasi jarak jauh.

PROFIL
SEKOLAH

TANTANGAN baru teknologi informasi khususnya 
untuk para penyedia informasi adalah menyal-
urkan informasi dengan cepat, tepat dan global.

Perpustakaan sebagai  satu penyedia informa-
si yang keberadaannya sangat penting di dunia in-
formasi, mau tidak mau harus memikirkan kembali 
bentuk yang tepat untuk menjawab tantangan ini.

Salah satunya dengan mewujudkan digital library yang 
terhubung dalam jaringan komputer. Terobosan terbaru 
ini diterapkan di SMP Negeri 4 Pekanbaru. Sekolah yang 
berada di Jalan Sutomo Pekanbaru ini sudah memiliki 
perpustakaan digital yang diberi nama Mini Free Library.

Perpustakaan digital atau Digital library adalah penggabun-
gan dari sistem informasi perpustakaan melalui web atau pun 
secara elektronik dengan koleksi-koleksi dalam format digital.

Perpustakaan digital  menyimpan data baik itu 
buku (tulisan), gambar, suara dalam bentuk file ele-
ktronik dan mendistribusikannya dengan menggu-
nakan protocol elektronik melalui jaringan komputer.

“Alhamdulillah, semua ini guna meningkatkan kompe-
tensi anak-anak kita ke depan,” kata Kepala SPM Negeri 
4 Pekanbaru, Dr Hj Rukiah MPd seraya mengatakan per-
pustakaan digital di sekolahnya bisa terwujud berkat dukun-
gan dari pemerintah kota pekanbaru dan orangtua murid.

Rukiah mengungkapkan, tidak hanya koleksi buku ba-
caan, namun koleksi bacaan yang ada diperpustakaan 
ini juga menyediakan banyak koleksi buku-buku karya 
Kepala Sekolah, Karya Guru dan juga Karya Siswa.

“Meskipun dua tahun in i  k i ta hadapkan den-
gan pandemi Covid-19, kami sangat bangga apresiasi 
atas penampilan anak-anak kami, baik bidang aka-

demik dan non akademik sungguh luar biasa,” katanya.
Tidak hanya perpustakaan digital, namun saat ini SMP 

N 4 pekanbaru juga sudah memiliki layanan konsultasi 
secara online. Sehingga layanan ini bisa dimanfaatkan 

oleh siswa dan orangtua yang ingin melakukan konsultasi 
secara online atau E Counseling Layanan dengan guru BK.

‘Kita SMPN 4 Pekanbaru mempunyai aplikasi dimana 
orangtua murid dapat konsultasi dengan kami dimana-
pun berada. Artinya kita terus update. Semua ada di situ, 
mungkin mau konsultasi mengenai mental anak, kes-
ehatan anak, minat bakat, tentang prestasi anak, semua 
kita dapat berkomunikasi jarak jauh,” beber Rukiah.

Sementara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
Kota Pekanbaru, Ir Hj Nelfiyonna MSi saat menghadiri 
Launching Smart Digital dan Mini Free Library di SMPN 
4 Kota Pekanbaru didampingi Kadisdik Pekanbaru, Dr 
H Ismardi Ilyas MAg, Ketua Komite SMPN 4, Ir Nofrizal 
MM mengatakan, minimnya minat baca dan budaya 
literasi sudah semakin terasa dampaknya saat ini.

Seperti mudahnya orang mempercayai dan me-
nyebarkan informasi palsu atau hoaks. Seharusnya 

perkembangan teknologi informasi ini bisa dimanfaatkan 
dan diimbangi  dengan ilmu pengetahuan yang baik.

“Semakin banyak orang yang mau membuat per-
pustakaan akan mempermudah memperoleh buku maupun 
informasi. Peningkatan literasi diharapkan akan menjadi-
kan kita lebih kritis, peka terhadap informasi,” terangnya.

Apa yang dilakukan SMPN 4, lanjut Nelfiyonna, meru-
pakan bentuk komitmen sekolah dalam mendukung 
upaya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk meningkatkan 
budaya literasi dengan berinovasi. Salah satunya mem-
bangun perpustakaan mini (mini library) di setiap kelas.

“Budaya literasi yang tinggi di masyarakat, terutama dikalan-
gan pelajar tentunya menjadi jalan utama untuk mencerdaskan 
dan mensejahterakan anak bangsa yang unggul untuk kema-
juan Indonesia. Semoga dengan adanya perpustakaan digital 
maupun perpustakaan mini, aktivitas membaca bisa menjadi 

pilihan dan kesukaan anak-anak,” imbuhnya. *BERTUAH

Dr Hj Rukiah MPd
Kepala SMP Negeri 4 
Pekanbaru
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Salah satu ciri khas ruangan Bakso Katon Asri adalah 
adanya gambar atau grafiti tokoh pewayangan. Hal ini 
menandakan pemiliknya adalah asli orang Jawa.

Adanya gambar tokoh pewayangan ini juga menjadi 
magnet bagi pengunjung bakso Katon Asri. Banyak dian-
tara pengunjung yang menjadikannya sebagai satu spot 
untuk berswafoto. Karena gambar yang sama tidak akan 
ditemukan di tempat lain.

Menu unggulan Bakso Katon Asri adalah bakso den-
gan aneka ukuran. Mulai dari bakso kerikil yang memiliki 
ukuran kecil seperti halnya kerikil, ada juga bakso dengan 
ukuran besar atau jumbo.

Berbeda dengan bakso di tempat lain yang daging 
didalam bakso kurang terasa, namun untuk bakso Katon 
Asri dipastikan semua olahan bakso memiliki rasa daging 
yang kuat. Hal ini juga menandakan jika komposisi dag-
ing dalam adonan bakso cukup banyak.

Salah satu menu favorit lainnya di bakso Katon Asri 
adalah bakso tulang. Dalam satu porsi tersedia bakso dan 
tulang rawan.

Daging tulang rawan yang empuk dipadu kuah bakso 
yang gurih, sangat menggugah selera. Apalagi disantap 
saat cuaca dingin atau ketika kehilangan selera makan.

Bakso tulang biasanya dimakan dengan nasi putih yang 
sudah ditaburi bawang goreng. Kuah bakso sendiri juga 
ditambah dengan irisan sayuran dan daun bawang serta 
daun seledri.

Disamping juga ada  nasi goreng petai, nasi goreng 
teri dan nasi goreng spesial. Porsi satu piring nasi goreng 
di bakso Katon Asri terbilang banyak dan sangat cukup 
untuk dijadikan sebagai menu makan siang.

Cemilan istimewa yang ada di Bakso Katon Asri adalah 
tahu goreng. Bumbu yang digunakan meresap langsung 
di dalam tahu. Walaupun dikonsumsi tanpa menggunakan 
sambal namun tahu goreng tetap enak.

Untuk harga satu porsi menu di bakso Katon Asri cukup 
bervariasi mulai dari Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu. Bakso 
Katon Asri mulai buka pada pukul 09.00 WIB hingga 22.00 
WIB. *BERTUAH

KULINER

Nikmatnya Bakso 
Tulang Plus Nasi Putih

Bakso Katon Asri

BAGI pecinta bakso, Bakso Katon Asri mungkin 
termasuk satu tempat favorit yang sering di-
kunjungi. Berada di Jalan Pepaya, Pekanbaru 

tepatnya belakang kantor Pajak Bangkinang.
Bakso Katon memiliki tempat yang luas, sangat 

cocok untuk menjadi pilihan tempat menikmati 
kuliner bersama keluarga. Selain juga didukung 
lokasi parkir yang bisa menampung banyak kenda-
raan.

Ruangan bakso Katon Asri terbilang nyaman 
meski berada di pinggir jalan besar. Jarak satu 
meja dengan meja lainnya cukup jauh sehingga 
tidak mengganggu satu pengunjung dengan pen-
gunjung lainnya.
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Dapur 
RedaksiSemua Ada 

Masanya
nan, dimulai dengan pemindahan pusat pemerintahan, pe-
nyediaan sarana kesehatan, pendidikan, dan juga infrastruktur.

Namun waktu yang hanya dibatasi 10 tahun, tidak sepenuh-
nya mampu menyelesaikan tugas rumit dengan segala prob-
lema. Banyak yang telah diselesaikan, namun banyak pula yang 
masih belum terlaksana. Kini masa itu telah berakhir, tongkat 
estafet harus berjalan dengan pergantian pejabat yang baru pula.

Penunjukan Penjabat Walikota Pekanbaru Mufli-
hun SSTP MAP menjadi landasan baru dan tenaga baru, 
sebagai birokrat muda yang energik, diharapkan mem-
beri perubahan besar bagi Kota Pekanbaru ke depan.

Meski bukanlah pejabat definitif, namun Penjabat Wa-
likota saat ini akan bertugas dengan waktu yang cukup pan-
jang, sampai adanya pergantian kepemimpinan yang baru.

Siapa pun yang menjadi pemimpin, Pekanbaru teta-
plah sebuah kota masa depan yang siap berkembang. Se-
bagai kota yang menuju metropolitan dengan pusat per-
tumbuhan pesat di jantung Pulau Sumatera, Pekanbaru 
menjadi magnet tersendiri bagi perekonomian Indonesia.

Sudahkah masyarakat Pekanbaru siap bersaing dan siap 
menjadi ikon kota pintar yang mampu menjawab tantangan 
masa depan? Jawabnya adalah kerja sama dan saling memberi-

kan dampak positif setiap perkembangan daerah. Semoga 
warga Pekanbaru siap untuk maju! *** TIM BERTUAH

PADA setiap lini masa hidup kita pasti ada kalanya segala 
rencana telah terucap, segala upaya telah dikerahkan. Na-
mun kemudian ternyata waktu berkata, “Belum saatnya.”

Lalu ada kalanya kita tidak terlalu banyak berharap tapi ternya-
ta mendapatkan lebih dari ekspektasi. Tak pernah menyangka 
apa yang kita tabur ternyata bisa dituai sebaik atau sebanyak itu.

Kita semua percaya kalau bumi itu bulat, berputar mengel-
ilingi tata surya. Ada siang ada malam, ada gelap dan ada 
terang. Begitupun dengan kehidupan ini, ada suka dan duka.

Terbayang waktu kecil dulu menjadi masa-masa 
yang paling indah, banyak teman, dimanja orang tua. 
Masa itu bisa dikatakan menjadi masa kejayaan kita.

“Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orang-
nya” itu kalimat yang tepat menggambarkan perjalanan 
hidup manusia. Setiap orang ada masanya, ada usianya.

Manusia lahir dan berkembang, dari bayi, anak-anak, 
remaja, dewasa, tua dan mati. Itulah umumnya siklus hidup 
manusia. Bukan cuma di kehidupan, pada pekerjaan pun, khu-
susnya jabatan seperti itu, dilantik bekerja, selesai, dan diganti.

Keberhasilan kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota 
Dr H Firdaus ST MT–Ayat Cahyadi SSi selama 
dua periode mengurus Kota Pekanbaru 
tercinta ini, dibuktikan dengan karya 
nyata, diukur oleh hasil yang ada, 
dan program yang terlaksana.

Selama dua periode kepe-
mimpinan pasangan ini, telah 
berhasil menanamkan pondasi 
program pembangunan Pe-
kanbaru Smart City Madani. 
Tongkat-tong-
kat sejarah 
pembangu-

Firmansyah Eka Putra, ST, MT
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK 
DAN PERSANDIAN KOTA PEKANBARU
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Masa Jabatan Walikota-Wakil Walikota Pekanbaru Berakhir

Terima Kasih Atas Semua Dukungan

WALIKOTA dan Wakil Walikota Pekanbaru men-
gucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan 
masyarakat pada momen Satu Dekade Kepe-

mimpinan Firdaus dan Ayat Cahyadi di Gedung Utama 
Kantor Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan Raya.

Walikota Dr H Firdaus ST MT mengucapkan terima 
kasih kepada seluruh lapisan masyarakat atas dukungan 
yang diberikan dan kerja sama yang terbentuk selama 
sepuluh tahun memimpin Kota Pekanbaru.

Menurutnya, pembangunan daerah yang terlaksana 
selama ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat.

“Pembangunan tidak terlepas dukungan semua 
pihak. Karena kami tidak bisa bekerja sendiri dalam 
melayani masyarakat Kota Pekanbaru,” ujar Firdaus.

Ia mengatakan, untuk menjalankan semua layanan 
dan pemerintahan dibantu oleh jajaran pemerintah. 
Baik dari pemerintah kota, provinsi, maupun pusat, 
serta instansi vertikal di daerah.

“Kemudian ulama, para cendekiawan. Kita juga 
bekerjasama dengan perguruan tinggi yang menjadi 
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“

SAPA MASYARAKAT - Walikota Firdaus melambaikan tangan di 
mobil terbuka menyapa semua ASN dan masyarakat dalam kegiatan 
“Dekade 10 Tahun Kepemimpinan Firdaus-Ayat Cahyadi”.

mitra pendukung. Lalu yang ketiga, ini yang penting 
sekali yaitu dukungan masyarakat,” jelas Firdaus.

Ia mengaku, tanpa dukungan masyarakat apa yang 
menjadi masalah kita, tidak terselesaikan dengan baik. 
Lalu apa yang menjadi cita-cita juga tidak tercapai den-
gan baik.

Pembangunan tidak terlepas 
dukungan semua pihak. Karena kami 

tidak bisa bekerja sendiri 
dalam melayani masyarakat

DR FIRDAUS MT
Walikota Pekanbaru

CENDERAMATA - Walikota dan Wakil Walikota Firdaus-Ayat Cahyadi mendapatkan bingkisan 
cenderamata berupa lukisan dan karikatur dari para pejabat.

LAPORAN
UTAMA

Memasuki akhir masa jabatannya tanggal 22 Mei 
2022, pasangan yang memimpin Kota Pekanbaru sejak 
tahun 2012 menyebut banyak pekerjaan yang masih 
belum terselesaikan. “Karena kami tidak bisa bekerja 
sendiri dalam melayani masyarakat Kota Pekanbaru,” 
katanya.

Ia menilai tanpa dukungan masyarakat apa yang 
menjadi masalah kota tidak akan terselesaikan dengan 
baik. Lalu apa yang menjadi cita-cita juga tidak tercapai 
dengan baik. “Dukungan masyarakat bagi kami adalah 
kekuatan,” imbuhnya.

Hal tersulit dan terberat yang ia rasakan adalah 
mengubah pola pikir masyarakat. Selain keberhasilan, 
banyak juga target yang belum tercapai. Masyarakat 
Madani yang menjadi tujuan, katanya berlandaskan 
revolusi mental. Karena ini pula pasangan ini mem-
bawa visi Metropolitan Madani pada periode pertama 
dan periode kedua Smart City Madani.

“Madani ini adalah level masyarakat yang berperad-
aban tinggi, masyarakat yang berkualitas, masyarakat 
yang punya daya saing tinggi. Apa indikatornya, apa 
contohnya, apa yang bisa dilihat, satu saja, disiplin,” 
tutur Firdaus.

Wako melanjutkan, masyarakat madani itu adalah 
masyarakat yang disiplin. Indikator kedua adalah 
masyarakat yang madani itu masyarakat yang bersih. 
Bersih pikirannya, bersih penglihatannya, bersih pen-
dengarannya, bersih ucapannya melalui mulut dan 
lidah serta bersih hatinya.

“Nah, kami menggambarkan masyarakat madani 
ini seperti apa, komunitas antara sesama warga baik, 
kedua dengan lingkungannya juga baik, ini yang paling 
berat. Menanamkan cinta lingkungan, membangun, 
menjaga dan memelihara lingkungan, ini yang paling 
berat,” paparnya.

Disebutnya, sejak Orde Baru, untuk memotivasi 
masyarakat dan kepala daerah untuk peduli kepada 

lingkungan, maka dibuatlah salah satunya penghargaan 
Adipura. Zaman itu, sampai zaman Presiden Susilo Bam-
bang Yudhoyono (SBY), penilaian Adipura, ditentukan 
mana lokasi yang akan dinilai.

Kemudian di zaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
periode pertama, kepala daerah dan masyarakat ditun-
tut untuk berpartisipasi. Zaman Jokowi juga, penilaian 
Adipura secara acak dan tidak ditentukan lokasi mana 
yang akan dinilai.

Firdaus juga bercerita saat mendampingi staf khusus 
Wakil Presiden menanyakan mengapa Pekanbaru tidak 
mendapatkan piala Adipura. Jawabannya partisipasi 
masyarakat kurang. “Tantangan yang paling berat untuk 
mendapatkan keberhasilan adalah membangun ma-
syarakat madani,” ujarnya.

Firdaus menitipkan pesan, untuk gedung Mal Pelay-
anan Publik (MPP) Pekanbaru yang berada di Jalan Jen-
dral Sudirman yang sudah berdiri dengan megah diberi 
nama baru yakni Kompleks MPP Herman Abdullah.

Pesan tersebut disampaikan kepada Sekretaris Kota 
Pekanbaru agar mengganti nama gedung tersebut 
sebagai tanda pengingat masyarakat untuk mendatangi 
kantor MPP.

Pada kompleks MPP itu juga sudah tersedia layanan 
bagi masyarakat dalam pengurusan izin maupun non 
perizinan. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) 
telah bergabung ke dalam MPP. Namun masih ada be-
berapa OPD pelayanan bagi masyarakat yang terpisah 
dibanding OPD lainnya.

“Kalau Bapenda tetap di Jalan Teratai, maka DPMPTSP 
dan Disdukcapil Pekanbaru tetap di Jalan Sudirman. 
Dua OPD ini berada di Kompleks Mal Pelayanan Publik 
Herman Abdullah,” terangnya. ***TIM BERTUAH
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Sekretaris Kota Pekanbaru HM Jamil MAg menyam-
paikan terima kasih atas usaha yang telah dibangun 
Firdaus-Ayat Cahyadi selama dua periode memimpin 

Kota Pekanbaru. Ia berjanji untuk melanjutkan perjuangan 
pembangunan Kota Pekanbaru yang su-
dah dilakukan. “Kami akan melanjutkan 
perjuangan bapak,” ujarnya.

Masa sepuluh tahun Kota Pekanbaru 
dipimpin Firdaus-Ayat dinilai Sekda Jamil 
berjalan singkat. Ia pun mendoakan 
keduanya agar diberi yang terbaik oleh 
Allah SWT. Di bawah Walikota Firdaus, 
program pembangunan kota, kata Sekko, 
dijalankan bersama super tim. Inilah yang 
membawa Pekanbaru menjadi Smart City Madani.

Dalam kurun waktu 10 tahun masa kepemimpinan 
Firdaus-Ayat Cahyadi banyak melakukan perubahan dan 
pembangunan di Kota Pekanbaru. Salah satu perubahan 
yang dilakukan yakni memindahkan perkantoran pemerin-
tah kota ke Kecamatan Tenayan Raya.

“Kami bangga Pak Walikota dan Wakil Walikota Pekan-
baru tidak pernah berpisah dan ada riak-riak. Hubungan 

harmonis selalu dijaga,” ujar sekda sambil terisak.
Ia bersama para pejabat lainnya akan terus melanjutkan 

perjuangan walikota dan wakil walikota Pekanbaru dalam 
mewujudkan Pekanbaru Smart City Madani. “Semoga per-
juangan dan perjalanan karir bapak bisa terus dilanjutkan. 
Kami selalu doakan yang terbaik untuk Pak Walikota dan 
Wakil Walikota,” tuturnya. ***TIM BERTUAH

Sekdako Lanjutkan Program

SALAM PERPISAHAN - Walikota dan Wakil Walikota 
Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT–Ayat Cahyadi SSi me-
nyampaikan salam perpisahan dalam kegiatan “Dekade 
10 Tahun Kepemimpinan Firdaus-Ayat Cahyadi”.

TERIMA KASIH - Walikota dan Wakil Walikota Firdaus-Ayat Cahyadi 
menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh 
masyarakat Kota Pekanbaru.

PEMBANGUNAN KOTA - Selama 10 tahun memimpin, pasangan 
Firdaus-Ayat Cahyadi berhasil mengubah wajah kota, membangun 
pusat pemerintahan baru serta pelayanan publik MPP.

CENDERAMATA - Walikota dan Wakil Walikota Firdaus-Ayat Cahyadi 
mendapatkan bingkisan cenderamata berupa lukisan dan karikatur 
dari para pejabat.

LAPORAN
UTAMA
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Gubernur Riau Lantik Penjabat Walikota Pekanbaru
Langsung Bekerja Tuntaskan Persoalan Kota

lokasi pasar di kota itu berada dalam keadaan kumuh.
Untuk bidang keuangan di Pemerintah Kota Pekanbaru, Sy-

amsuar mengingatkan insentif TPP Aparatur Sipil Negara agar 
dibayar 12 bulan, honor RT RW dan Ketua LPM agar dibayar 
kembali, uang insentif tenaga kesehatan belum dibayar tahun 
2021 agar dapat segera dibayarkan.

Banyaknya instruksi yang diberikan gubernur, 
Penjabat Walikota Pekanbaru, Muflihun men-
gatakan bakal membenahi dan menangani ber-
bagai permasalahan di Kota Pekanbaru. “Sesuai 
arahan gubernur, PR Pekanbaru seperti masalah 
banjir, jalan rusak dan banyak lagi. Kami akan coba 
benahi satu persatu,” ujarnya.

Menurutnya, perbaikan permasalahan yang ada 
di Kota Pekanbaru cukup berat. Ia menyadari ada 
banyak PR yang langsung disampaikan Gubernur Riau. Dia 
juga bakal melakukan pembenahan secara internal lebih dulu, 
dan sebagai prioritas untuk membenahi perangkat daerah 
kota.

Pj wako juga akan melakukan konsolidasi dengan seluruh 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerin-
tah Kota Pekanbaru dan berkoordinasi dengan DPRD Kota 
Pekanbaru.

Untuk membuktikan keseriusannya, sehari setelah dilantik, 
Penjabat Walikota Pekanbaru Muflihun langsung menggelar 
rapat perdana dengan seluruh staf di kantor Pemerintah Kota 
Pekanbaru, sekaligus silaturahmi dengan OPD.

Penjabat walikota mengatakan, kepada seluruh staf agar 
menjalankan komunikasi dua arah, serta menjalankan in-
struksi dari gubernur Riau dalam menyelesaikan persoalan 
masyarakat Kota Pekanbaru.

“Hari ini kita bersilaturahmi dengan seluruh OPD dan staf 
Pemerintah Kota Pekanbaru, untuk mengetahui jumlah OPD 
dan juga Kepala Dinas OPD tersebut,” kata mantan camat 
Sukajadi, Pekanbaru ini.

Orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru 
juga mengajak seluruh pegawai untuk bisa bekerjasama 
dalam pencapaian yang diinstruksikan Gubernur Riau untuk 

SETELAH resmi dilantik sebagai Penjabat Walikota 
Pekanbaru, Muflihun SSTP MAP akan menanggung 
beban pekerjaan yang ditinggalkan oleh pejabat sebe-

lumnya. Gubernur Riau Syamsuar usai melantik Pj Walikota 
di Balai Pauh Janggi Gedung Daerah Provinsi Riau, Senin 23 
Mei 2022, menguraikan sejumlah kerja yang harus ditun-
taskan penjabat ibukota provinsi tersebut.

“Penjabat walikota Pekanbaru harus memperhatikan 
beberapa hal. Pertama, menggesa penyerapan APBD tahun 
anggaran 2022,” ujar Gubernur Syamsuar.

Kedua, Penjabat Walikota harus memprioritaskan pe-
nyelesaian penanganan banjir yang melanda wilayah ini 
terutama pada musim penghujan.

Saat ini pada saat hujan deras turun lebih dari satu jam, 
sejumlah ruas utama jalan Kota Pekanbaru akan terendam 
banjir untuk beberapa jam setelahnya, hingga akhirnya bisa 
surut pada keesokan hari.

Karena itu gubernur meminta kepada pejabat wako 
untuk benar-benar menyelesaikan masalah banjir dan 
genangan akibat kurang maksimalnya sistem drainase di 
Kota Pekanbaru.

Selanjutnya Syamsuar menyoroti beberapa pekerjaan 

Saya minta dukungan dan kerja 
sama menuntaskan sejumlah per-
masalahan prioritas. Saya ingin 
membawa Kota Pekanbaru ke arah 
yang lebih baik

MUFLIHUN SSTP MAP
Pj Walikota Pekanbaru

“

LAPORAN
KHUSUS

mengatasi permasalahan dalam Kota Pekanbaru.
“Kita menerapkan komunikasi dua arah agar terjalin ko-

munikasi yang baik antar anggota dan pimpinan, maupun 
masyarakat dengan Pemerintah Kota Pekanbaru,” katanya.

Muflihun mengatakan bahwa untuk saat ini dirinya akan 
mengikuti arahan dari gubernur Riau untuk pembena-

han persoalan kota Pekanbaru yang selama ini 
menjadi dilema bagi masyarakat kota Pekanbaru, 
yaitu banjir dan sampah.

“Sesuai instruksi Gubernur Riau untuk bisa 
menciptakan inovasi ataupun ide dalam meng-
hadapi persoalan paling menonjol seperti banjir 
dan sampah. Jadi kita akan kerja keras serta turun 
langsung ke tempat dimana menjadi objek per-
masalahan,” tutur Muflihun.

Disampaikannya, khusus untuk persoalan banjir, jalan 
rusak dan sampah, mesti dituntaskan sesegera mungkin. Ia 
akan berkoordinasi dengan Pemprov Riau terkait perma-
salahan jalan rusak.

“Saya tak mau lagi masyarakat mengeluhkan sampah, 
banjir, dan jalan rusak. Segera kita akan berkoordinasi den-
gan organisasi perangkat daerah terkait beserta camat dan 
lurah untuk mendeteksi masalah ini,” ujarnya.

Untuk menyelesaikan persoalan yang menjadi tugas 
penting dirinya itu, Muflihun memerintahkan ke jajaran 
agar segera mencari tahu penyebabnya. Sebab, sampah, 
banjir dan jalan rusak menjadi perhatian gubernur Riau.

“Saya minta dukungan dan kerja sama menuntaskan 
sejumlah permasalahan prioritas. Intinya, saya ingin mem-
bawa Kota Pekanbaru ke arah yang lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Sekdako Pekanbaru Muhammad Jamil 
MAg menyebutkan akan segera membahas permasalahan 
banjir, sampah dan jalan rusak tersebut sesuai arahan Pen-
jabat Walikota.

“Saya minta OPD terkait beserta camat dan lurah untuk 
menyiapkan strategi penanganannya. Awal pekan depan 
harus dipresentasikan kepada Pj walikota,” ucapnya. ***TIM 
BERTUAH

rumah lain di Pekanbaru seperti pengelolaan sampah, 
peningkatan kebersihan kota, perbaikan jalan-jalan rusak 
terutama di sekitar lokasi proyek IPAL dan SPAM yang 
masih berlangsung.

Lalu ada pula pekerjaan bidang fasilitas pendukung 
lainnya seperti trotoar jalan, lampu penerangan, hingga 
membenahi pasar dan kebersihannya, karena sejumlah 

SK PENJABAT - Gubernur Riau Syamsuar menyerahkan SK 
Penjabat Walikota Pekanbaru kepada Muflihun SST MAP 
dalam prosesi pelantikan.

IKRAR JABATAN - Pj 
Walikota Pekanbaru 
Muflihun SST MAP 
membacakan ikrar dan 
sumpah jabatan usai 
dilantik oleh Gubernur 
Riau Syamsuar.
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SALAM KOMPAK - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SST MAP salam kompak bersama 
Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil usai pelantikan.

RAPAT PERDANA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SST MAP memimpin rapat perdana 
bersama jajaran pejabat dan OPD Pemerintah Kota Pekanbaru.

BERBINCANG AKRAB - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SST MAP berbincang akrab 
dan hangat dengan sejumlah pejabat Pemerintah Kota Pekanbaru.

DPRD Pekanbaru Dukung Pj Walikota
KALANGAN DPRD Pekanbaru meminta tahap awal yang 

harus dilakukan Pj Walikota yakni mengumpulkan 
semua pejabat eselon, guna memaparkan 

kondisional Kota Pekanbaru.
“Pertama, kita sampaikan selamat atas jabatan 

Pj yang emban. Ini harus cepat dilakukan, agar 
tahu apa saja yang menjadi persoalan yang harus 
diselesaikan. Baik yang prioritas maupun yang 
sudah menjadi program,” saran Ketua Fraksi Partai 
Gerindra DPRD Pekanbaru Wan Agusti SH MH.

Selain itu, Pj Walikota juga harus membangun 
sinergitas dengan semua stakeholder. Termasuk halnya 

LAPORAN
KHUSUS

kalangan DPRD Pekanbaru. Sebab, muara dari sinergitas 
ini untuk pembangunan Kota Pekanbaru. Apalagi untuk 

menjalankan pembangunan, harus sejalan den-
gan program yang sudah ditetapkan.

“Ada beberapa persoalan mendasar yang 
harus dikerjakan cepat. Ini juga menjadi keluhan 
masyarakat, seperti sampah, banjir dan galian 
jalan. Pj Wali Kota kita minta mencarikan solusi 
kongkrit secepatnya,” ujar Wakil Ketua Komisi IV 
DPRD Pekanbaru ini.

Hal yang sama juga diharapkan Ketua Komisi 
III DPRD Pekanbaru Aidil Amri SSos. Katanya, Pj Walikota 
harus cepat menyisir persoalan yang ada. Hal ini dilakukan 
semata-mata untuk mewujudkan harapan masyarakat.

“Pak Pj Walikota memang harus bekerja ekstra untuk 

menginventarisir persoalan. Mana yang menjadi PR, sat-
usatu harus dicarikan jalan keluarnya,” paparnya.

Politisi Partai Demokrat ini juga mengajak semua pihak, 
agar bersama-sama mendukung dan membantu Pj Wa-
likota Pekanbaru, untuk bisa bekerja membangun Kota 
Pekanbaru.

“Jangan ada lagi saling menjelekkan atau menceritakan 

aib seseorang pejabat, demi sebuah jabatan. Tapi yang 
harus dilakukan, bersama-sama bekerja membangun Kota 
Pekanbaru, ke arah yang lebih baik lagi,” sebut Aidil.

DPRD Pekanbaru secara lembaga akan mendukung 
penuh program Pj Walikota, terutama untuk menyele-
saikan persoalan yang menjadi keluhan masyarakat 
selama ini. *TIM BERTUAH



PENJABAT Walikota Pekanbaru Mu-
flihun SSTP MAP memimpin rapat 
koordinasi bersama jajaran Pemer-

intah Kota Pekanbaru di Lantai VI Aula 
Kompleks Perkantoran Walikota Tenayan 
Raya.

Pada hari kedua menjabat sebagai Pj 
Walikota, Muflihun mengingatkan agar 
jajaran Pemko Pekanbaru berkomitmen untuk memajukan 
Pekanbaru ke arah yang lebih baik.

Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Kota Pekan-
baru H Muhammad Jamil MAg MSi, Asisten I Bidang Pemer-
intah dan Kesra Syoffaizal, Asisten II Elsyabrina, Asisten III 
Masykur Tamizi dan Kepala organisasi perangkat daerah 
serta camat se-Kota Pekanbaru.

 Ada delapan poin yang menjadi prioritas penting untuk 
dibenahi dalam langkah awal Muflihun memimpin Kota 
Pekanbaru.

“Di antaranya kita prioritaskan penuntasan masalah 
banjir, perbaikan jalan, persampahan, tunjangan kinerja ASN 
Pemko, insentif RT/RW, penerangan jalan, penataan pasar 
tradisional dan lain sebagainya. Namun yang lebih penting 
itu masalah jalan rusak, banjir dan sampah,” ujar pj wako.

Ia menegaskan untuk permasalahan banjir, jalan rusak 
dan sampah perlu dituntaskan sesegera mungkin. Pihaknya 
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ARAHAN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP mem-
beri kata sambutan sekaligus arahan pada rapat koordinasi 
bersama jajaran Pemko Pekanbaru.

LAPORAN KERJA - Kepala Bappeda Kota Pekanbaru Ahmad 
menyampaikan laporan kegiatan yang telah dilakukan dan 
rencana kerja kedepan kepada Pj Wako Pekanbaru.

RAPAT KOORDINASI 
- Pj Walikota Pekan-
baru Muflihun SSTP 
MAP didampingi 
Sekdako Pekanbaru 
dan para Asisten me-
mimpin rapat koordi-
nasi perdana bersama 
jajaran Pemko Pekan-
baru.

Masalah Banjir 
dan Sampah 

Menjadi Prioritas

Penjabat Walikota Pekanbaru Rakor 
Perdana Bersama Kepala OPD

PROGRAM PRIORITAS - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP memaparkan tentang program 
prioritas untuk dituntaskan demi memajukan Pekanbaru ke arah yang lebih baik.

juga akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah 
Provinsi Riau terkait permasalahan jalan rusak ini.

“Kita tak mau lagi masyarakat Pekanbaru mengeluhkan 
sampah, banjir dan jalan rusak. Segera kita akan berkoor-
dinasi dengan OPD terkait beserta Camat dan Lurah untuk 
mendeteksi masalah ini. Kita cari tahu penyebabnya dan 
kita selesaikan. Ini juga menjadi perhatian Gubernur Riau,” 
katanya.

Pj wako meminta dukungan jajaran Pemko Pekanbaru 
untuk bekerja sama menuntaskan permasalahan terse-
but. “Intinya tugas kami ingin membawa Kota Pekanbaru 
ke arah yang lebih baik. Tak usah kaji masalah belakang, 
segera dituntaskan yang di depan mata. Makanya kami 
perlu support dari OPD terkait serta Camat dan Lurah,” 
tuturnya.

Ia juga menegaskan, bagaimana caranya agar piala Adi-
pura harus kembali ke Kota Pekanbaru. Sebab, pada tahun 
2009 saat ia masih menjadi camat Sukajadi Pekanbaru, 
kebersihan Kota Pekanbaru adalah prioritas tugas pemerin-
tah daerah kala itu.

 Pj walikota bakal memanggil satu per satu OPD untuk 
melakukan rapat teknis. “Kita akan panggil secara berta-
hap, yang mana program paling urgent,” terangnya.

Dikatakannya, adanya rapat teknis ini juga sekaligus 
membahas permasalahan yang ada di Kota Pekanbaru. Ia 
mengajak seluruh kepala OPD bisa menyelesaikan perma-
salahan kota satu persatu.

Ia sengaja mengumpulkan seluruh OPD ingin men-
AGENDA

cari tahu apa sebenarnya permasalahan yang ada di 
Kota Pekanbaru. “Saya ini meneruskan, tentu kita ingin 
mengubah asumsi masyarakat terkait Kota Pekanbaru,” 
terangnya.

Satu persoalan yang jadi bahasan adalah banjir yang 
menggenangi sejumlah wilayah kota. Ia pun mendorong 
agar OPD memastikan sumber masalah banjir di lapan-
gan.

Begitu juga adanya tumpukan sampah di Kota Pekan-
baru, tentu harus ditelusuri lokasinya. Ia pun mendorong 
OPD bisa mencari inti permasalahan sampah selama ini 
yang tidak kunjung tuntas.

“Maka kita akan lakukan pertemuan lanjutan per OPD, 
kita kupas satu persatu permasalahan yang ada,” jelas-
nya.

Pj wako menilai pertemuan ini juga bentuk silaturahmi 
dengan seluruh kepala OPD. Ia ingin mengetahui seperti 
apa kesiapan OPD mendampinginya dalam menjalankan 
program pemerintah kota.

Arahan yang disampaikan oleh pj wako direspons 
cepat Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi. 
Ia mengatakan terkait permasalahan banjir, sampah dan 
jalan rusak, pihaknya segera mengumpulkan OPD terkait 
dalam hal ini DLHK dan Dinas PUPR Kota Pekanbaru.

“Kita minta OPD terkait beserta Camat dan Lurah 
untuk menyiapkan strategi penanganannya. Awal pekan 
depan harus dipersentasekan kepada Pak Pj Walikota,” 
ujar sekda. *BERTUAH

MENYIMAK - Pj 
Walikota Pekanbaru 
Muflihun SSTP MAP 
menyimak laporan 
yang disampaikan oleh 
salah satu OPD di jaja-
ran Pemko Pekanbaru.

Reformasi Birokrasi
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TINJAU SUNGAI - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP meninjau sejumlah titik rawan 
banjir di Kota Pekanbaru, area Sungai Batak, Kecamatan Sail.

NORMALISASI - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP me-
lihat langsung proses normalisasi yang tengah dilakukan di area 
Sungai Batak, Sail.

PENJELASAN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
menyimak penjelasan Kepala Dinas PUPR Kota Indra Pomi 
Nasution ST terkait area Sungai Batak, Sail.  

ALAT BERAT - Dinas PUPR Kota Pekanbaru mengerah-
kan alat berat untuk melaksanakan normalisasi di area 
Sungai Batak, Sail.

AGENDAPenjabat Walikota Turun Langsung 
Pantau Titik Tawan Banjir

Langkah Awal 
Normalisasi 

Sejumlah Sungai

PENJABAT Walikota Pekanbaru Mufli-
hun SSTP MAP meninjau langsung 
sejumlah titik rawan banjir di Kota 

Pekanbaru. Salah satu lokasi tinjauan 
adalah area Sungai Batak, Kecamatan 
Sail.

Pj walikota didampingi Sekretaris 
Daerah Kota Pekanbaru Muhammad 
Jamil MAg, Kepala Dinas PUPR Indra Pomi Nasution dan 
Kepala Bapeda Ahmad.

Di lokasi, pj walikota melihat kondisi terkini Sungai 
Batak. Lokasi ini kerap direndam banjir saat hujan deras. 
Ia mendengar langsung pengaduan warga sekitar. Ia juga 
mendengar masukan dari LPM Sail. Bahkan di sana Mufli-
hun juga berkoordinasi dengan Kepala Dinas PUPR terkait 
penanganan banjir.

“Kami memantau langsung titik banjir, kami mempelajari 
apa penyebabnya,” ujarnya seusai peninjauan.

Menurut wako, banjir tidak hanya terjadi di kawasan 
Sungai Sail ini. Titik banjir lainnya menyebar di wilayah Ke-
camatan Tuah Madani, dan Binawidya. Ia mengaku berupa-
ya segera menuntaskan permasalahan banjir ini. Langkah 
cepat yang dilakukan adalah upaya normalisasi.

“Tim dari Dinas PUPR telah melakukan normalisasi di 
sejumlah sungai. Seperti Sungai Sail dan Sungai Sibam, Ke-
camatan Binawidya. Semoga langkah ini bisa mengurangi 
banjir yang ada di Kota Pekanbaru,” ucapnya.

Rombongan pj walikota kemudian bergerak meninjau 
lokasi rawan banjir lainnya. Mereka meninjau Jalan Arifin 
Achmad dan Jalan HR Soebrantas, tepatnya di Perumahan 
Putri Tujuh Pekanbaru.

“Di beberapa titik rawan banjir permasalahannya berbe-
da, jadi kami turun langsung untuk mengetahui penyebab-
nya. Ada drainase tersumbat, permasalahan bak kontrol 

KETERANGAN PERS - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP memberi keterangan pers seusai peninjauan area Sungai Batak.

Menuju Liveable City

mereka,” kata Indra Pomi.
Indra Pomi mengatakan, Dinas PUPR Kota Pekanbaru 

sendiri tengah menggesa normalisasi drainase di sejumlah 
titik yang rawan banjir. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut 
dari instruksi pj walikota Pekanbaru, yang memprioritaskan 
penanganan banjir dan sampah usai dilantik beberapa hari 
lalu.

“Dalam bekerja senantiasa kami bergerak cepat dalam 
melayani dan menanggulangi keluhan masyarakat, baik 
berkaitan dengan banjir maupun jalan berlubang,” ucap 
Indra Pomi Nasution.

Ditambahkannya, normalisasi drainase ini dilakukan 
dengan membagi pasukan kuning menjadi lima tim. Pasukan 
kuning ini sudah bergerak sejak Kamis kemarin untuk mem-
percepat normalisasi drainase.

“Seperti kita lakukan di Jalan Utama Sail dan di kawasan 
Arifin Ahmad. Karena di wilayah ini sering ada genangan 
saat hujan dan mengganggu aktivitas warga. Kita juga terus 
turun ke lapangan setiap harinya,” jelasnya. *BERTUAH

dan lain sebagainya. Kalau disini, tentu kita harus normalisasi 
sungai ini, karena terakhir dilakukan sekitar 32 tahun lalu,” 
jelasnya.

Ia menyebut, normalisasi dilakukan karena sedimen pada 
sungai tersebut sudah tinggi. Ia tidak berani memasang 
target terkait penyelesaian masalah banjir. Pihaknya juga 
berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatra atau 
BWSS terkait penanganan banjir.

Sebab, tidak seluruhnya normalisasi sungai dilakukan oleh 
Pemko Pekanbaru. Ada beberapa wilayah sungai yang men-
jadi kewenangan BWSS. “Kami berharap warga bisa sabar, 
yang jelas kami berupaya mengurangi masalah-masalah 
yang ada di Kota Pekanbaru,” terangnya.

Sementara Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Indra Pomi 
Nasution saat mendampingi pj walikota, mengakui ada pe-
nyempitan di sejumlah kawasan.

Ia menyebutkan, penyempitan yang disebabkan beberapa 
bangunan itu merupakan wewenang BWSS. “Ada penyem-
pitan di Sungai Siak, itu wewenang BWSS, kita mensuport 



PEMERINTAH Kota Pekanbaru 
kembali meraih opini Wajar 
Tanpa Pengecualian atau WTP atas 

pelaksanaan dan penyelenggaraan 
administrasi keuangan tahun 2021. 
Ini adalah opini WTP keenam kalinya 
secara berturut-turut sejak tahun 2016 
lalu.

Opini WTP diperoleh usai diserahkannya Laporan Hasil 
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
Pemko Pekanbaru tahun 2021.

Penjabat Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
menerima langsung laporan tersebut dari Kepala BPK RI 
Perwakilan Riau, Widhi Widayat SE MSi. Proses penyerahan 
LHP berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Riau, Jalan 
Jenderal Sudirman, Pekanbaru.

Pj wako bersyukur atas opini WTP yang diterima. Ia pun 
mengapresiasi seluruh tim yang terlibat dalam penyusu-
nan LKPD tahun anggaran 2021.

Ia menilai tim jajaran pemerintah kota sudah bekerja 
baik. Ia juga menyebut bahwa seluruh OPD cukup koop-
eratif selama proses pemeriksaan LKPD. Adanya kerjasama 
seluruh OPD membuat pemerintah kota masih mendapat 
WTP tahun ini.

“Alhamdulillah, kita dapat predikat WTP, walau ada se-
jumlah temuan dan catatan,” ujarnya usai penyerahan LHP, 
didampingi Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, H Muham-
mad Jamil MAg MSi dan Kepala BPKAD Kota Pekanbaru, 
Yulianis.

Diakui pj wako terdapat sedikit temuan dalam LHP, 
namun Pemerintah Kota Pekanbaru tetap mendapat opini 
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AGENDA

Pj Wako Bersyukur 
OPD Cukup 
Kooperatif

Pekanbaru Raih Opini WTP Enam 
Kali Berturut-turut

LHP LKPD - Pj Walikota 
Pekanbaru Muflihun 
SSTP MAP menerima 
LHP LKPD Pemko 
Pekanbaru tahun 2021 
dari Kepala BPK RI 
Perwakilan Riau, Widhi 
Widayat SE MSi.

OPINI WTP - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
dan Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ir H Nofrizal MM 
LHP LKPD opini WTP BPK RI.

FOTO BERSAMA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP didampingi Sekdako 
Muhammad Jamil MAg foto bersama kepala BPK RI Perwakilan Riau.

BERBINCANG - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
berbincang hangat dengan Kepala BPK RI Perwakilan Riau 
Widhi Widayat SE MSi.

BERITA ACARA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
bersama Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ir H Nofrizal MM 
menandatangani berita acara penyerahan LHP LKPD tahun 
2021.

WTP sesuai LHP LKPD tahun 2021. “Namanya pemeriksaan 
tentu ada temuan, akan segera kita tindak lanjuti temuan 
itu,” katanya.

Ia melanjutkan, temuan yang ada masih normal dan 
tidak ada indikasi lain-lain, sehingga Pemerintah Kota 
Pekanbaru masih mendapat opini WTP dalam pemeriksaan 
LHP. “Kalau ada indikasi lain tentunya kita turun dari WTP,” 
jelasnya.

Pj wako pun mendorong seluruh organisasi perangkat 

daerah bisa menindaklanjuti temuan BPK RI tersebut. ada 
waktu selama 60 hari untuk menindaklanjuti temuan yang 
ada. Untuk itu, ia bakal mengumpulkan seluruh OPD yang 
bermasalah. Ia mendorong agar seluruh kepala OPD bisa 
melakukan percepatan terhadap tindak lanjut temuan 
administrasi di OPD masing-masing.

“Kita ingatkan untuk ke depan setiap temuan BPK ha-
rus ditindaklanjuti, agar ke depan bisa lebih baik,” hara-
pannya. *BERTUAH

Clean Government



WALIKOTA Pekanbaru Dr Firdaus 
MT menyampaikan formula 
rahasia dalam memimpin Pekan-

baru selama satu dekade di hadapan para 
Civitas Akademis Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam pidatonya, 
Dr H Firdaus menyebutkan apa yang di-
lakukannya saat ini bersama Wakil Walikota 
H Ayat Cahyadi SSi merupakan pondasi untuk Kota Pekanbaru 
siap menghadapi tantangan global.

Ia memaparkan langkah-langkah strategis perlu dilakukan, 
baik dalam mempersiapkan infrastruktur hingga Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang unggul.

Karena menurutnya, Indonesia kedepan akan mengha-
dapi tantangan yang besar dari dunia, terutama ekonomi 
dan teknologi. Bagaimana tidak, prediksi Indonesia menjadi 
negara besar di tahun 2045 sudah terlihat saat ini dengan 
pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat.

“Amanah konstruksi dan visi negara adalah bagaimana 
menjamin kesejahteraan bangsa, dan untuk mencapai itu 
salah satu kuncinya bagaimana mencerdaskan bangsa. Dan 
pencerdasan bangsa ini rohnya adalah bagaimana memban-
gun smartcity dan Pekanbaru sudah memulainya,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Kota Pekanbaru sudah dinobatkan 
menjadi smart city rangking 3 Nasional dari 500-an kabu-
paten/kota di Indonesia. Ini adalah bukti bahwa pemanfaatan 
SDM yang unggul sudah membuahkan hasil yang cukup 
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KERJA SAMA - Walikota Dr H Firdaus ST MT menyaksikan 
penandatanganan kerja sama Kadis Pertanian dan Kesehatan 
Hewan M Firdaus dengan Dekan Fakultas Pertanian dan Peter-
nakan UIN Suska Dr Arsyadi Ali SPt Magr Sc.

BERSALAMAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT ber-
salaman dengan segenap civitas akademis UIN Suska seusai 
silaturahmi dan penandatanganan nota kesepahaman.

TEKEN MOU - Wa-
likota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
menandatangani nota 
kesepahaman atau 
MoU dengan Rek-
tor UIN Suska Riau 
Prof Dr H Khairunnas 
Rajab MAg.

Wako Minta Kampus 
Ciptakan SDM Unggul

Pemerintah Kota Pekanbaru-UIN 
Suska Teken Nota Kesepahaman

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT foto bersama Rektor 
UIN Suska Riau Prof Dr H Khairunnas Rajab MAg seusai MoU.

positif. Namun begitu, walikota juga menjelaskan ada pelu-
ang besar agar masyarakat Pekanbaru tetap menjadi tuan di 
rumahnya sendiri.

Sebagai contoh, Kawasan Industri Tenayan yang diban-
gun akan membuka peluang 150 ribu tenaga kerja dan 
diharapkan dapat diisi oleh anak-anak Pekanbaru dan Riau 
khususnya.

Untuk itu, ia memberi tantangan kepada pihak kampus, 
dalam hal ini UIN Suska Riau untuk bisa menciptakan tenaga 
kerja unggul dari para alumninya guna ikut menjawab tan-
tangan ke depan.

“Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan kerja sama den-
gan 22 perguruan tinggi di Provinsi Riau untuk menyong-
song Indonesia Emas 2045. Ke depan untuk membangun 
Indonesia tidak lagi dengan Sumber Daya Alam tetapi den-
gan Sumber Daya Manusia yang tangguh. Untuk itu perlu 
ditanamkan jiwa entrepreneurship kepada lulusan-lulusan 
terbaik universitas,” tegas walikota dua periode ini.

Pemaparan walikota disambut baik Rektor UIN Suska 
Riau, Prof Dr H Khairunnas Rajab MAg. “Apa yang dilakukan 
walikota Pekanbaru sudah tepat, dan sekarang apa yang 
menjadi tantangan wlikota juga sudah kami lakukan. Insya 
Allah dengan langkah serentak maka apa yang dicita-citakan 
bersama akan tercapai,” ucapnya.

Untuk langkah awal, Pemerintah Kota Pekanbaru yang di-
AGENDA

wakili Walikota Dr H Firdaus ST MT menandatangani nota 
kesepahaman (MoU) dengan Rektor UIN Suska Riau Prof 
Dr H Khairunnas Rajab MAg di Auditorium Rektorat UIN.

Selain itu, dilakukan penandatanganan Memoran-
dum Of Agreement antara Dekan Fakultas Pertanian dan 
Peternakan UIN Suska Riau, Dr Arsyadi Ali SPt Magr Sc 
dan Kepala Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan Kota 
Pekanbaru, M Firdaus.

Rektor Prof Dr Khairunnas Rajab MA menyampaikan 
sukacita atas terlaksananya penandatanganan MoU dan 
MoA antara UIN Suska Riau dengan Pemerintah Kota 
Pekanbaru ini.

“Dengan terlaksananya penandatanganan MoU ini, 
maka hubungan yang telah terjalin lama dengan Pemer-
intah Kota Pekanbaru akan menjadi lebih baik lagi, dan 
sinergitas dalam pembangunan kampus yang green un-
tuk menghasilkan SDM yang unggul, UIN Suska Riau siap 
mendukung Visi dan Misi Kota Pekanbaru,” ujar Profesor 
bidang Psikologi Islam ini.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir mendampingi 
Walikota Pekanbaru, Kepala Dinas Pertanian dan Kes-
ehatan Hewan Kota Pekanbaru, terlihat pula Kepala Dinas 
Pendidikan Kota Pekanbaru Dr Ismardi Ilyas, Kepala Dinas 
Koperasi Sarbaini, Kepala Dinas Sosial Dr Idrus dan se-
jumlah pejabat lainnya. *BERTUAH

PLAKAT - Walikota 
Pekanbaru Dr H 
Firdaus ST MT me-
nyerahkan plakat 
kenang-kenangan 
kepada Rektor UIN 
Suska Riau Prof Dr 
H Khairunnas Rajab 
MAg.

Menuju Smart People



23  Bertuah Edisi Mei 202222  Bertuah Edisi Mei 2022

PERESMIAN PLTGU - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif 
menekan tombol peresmian PLTGU Riau 275 MW di Kawasan Industri Tenayan.

DAMPINGI MENTERI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
mendampingi Menteri ESDM Arifin Tasrif dan wakil gubernur Riau 
memasuki lokasi peresmian PLTGU Riau 275 MW.

TINJAU PLTGU - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
mendampingi Menteri ESDM yang melakukan peninjauan 
ruang kontrol utama PLTGU Riau 275 MW.

BERDISKUSI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT berdiskusi 
dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif di lokasi acara peresmian PLTGU 
Riau 275 MW.

AGENDAWalikota Pekanbaru Hadiri 
Peresmian PLTGU 275 MW 

di Tenayan Raya
Ketersediaan Listrik 

Dukung Kemajuan Kota

PEMBANGKIT Listrik Tenaga Gas Uap 
(PLTGU) Riau berkapasitas 275 MW 
yang berlokasi di Kawasan Indus-

tri Tenayan, Kecamatan Tenayan Raya, 
Pekanbaru, akhirnya diresmikan oleh 
Menteri Energi Sumber Daya Mineral 
Arifin Tasrif.

Pengoperasian pembangkit ini di-
harapkan bakal memperkuat keandalan pasokan listrik di 
sistem Sumatera, khususnya sub-sistem Riau.

PLTGU Riau dikembangkan oleh PT Medco Ratch Power 
Riau, anak usaha patungan antara PT Medco Power Indo-
nesia bersama RATCH Group Public Company Limited.

Dengan beroperasinya PLTGU Riau, daya mampu sistem 
kelistrikan Sumatera bakal meningkat menjadi 7.266 MW 
dengan beban puncak mencapai 6.823 MW, sehingga 
cadangan sistem kelistrikan Sumatera menjadi 443 MW.

“Dengan listrik yang andal diharapkan dapat menarik 
investor sehingga bisa mendorong tumbuhnya industri 
menengah dan besar di Pulau Sumatera,” ujar Menteri 
Arifin dalam sambutannya.

Menteri ESDM menilai, PLN sejauh ini telah menunjuk-
kan kesiapannya dalam melayani kawasan-kawasan indus-
tri yang membutuhkan daya listrik besar, sesuai lokasi yang 
ditetapkan oleh pemerintah daerah.

“Selain itu, dengan pasokan listrik yang cukup dan mer-
ata di Provinsi Riau, kami harapkan dapat meningkatkan 
pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi ini,” ucapnya.

Beroperasinya PLTGU di Kawasan Industri Tenayan Raya 
disambut baik Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT. Ke-
hadiran PLTGU berkapasitas 275 MW tersebut ibarat mimpi 
jadi kenyataan. Karena walikota disebut sebagai pencetus 
ide dibangunnya PLTGU Tenayan Raya.

KETERANGAN PERS - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT mendampingi Menteri ESDM 
memberi keterangan pers.

Smart Living

Sementara Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo 
menyatakan pengoperasian pembangkit yang masuk dalam 
proyek 35 ribu MW ini menjadi bukti keberhasilan kolaborasi 
strategis antara PLN dengan produsen listrik swasta dalam 
penyediaan listrik Nasional.

“PLTGU Riau 275 MW jadi capaian kita bersama. Di 
tengah tantangan kenaikan harga gas internasional yang 
sudah sampai USD 30, sementara di dalam negeri untuk 
operasional pembangkit hanya USD 4 saja. Kemudian 
dengan berbagai inovasi, PLN bisa menekan biaya pokok 
penyediaan listrik jadi lebih murah hingga 6 sen, dari rerata 
subsistem Riau 8 sen,” ujar Darmawan.

Selain dapat melistriki 340 ribu pelanggan rumah tangga 
dengan daya 900 VA, hadirnya PLGTU juga diharapkan 
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat 
serta menjadi titik awal untuk mengoptimalkan potensi dae-
rah.

“Dengan PLTGU ini beroperasi, tentu listrik semakin andal 
dan berkualitas. Apalagi melihat pertumbuhan kebutuhan 
listrik di Sumatera, 11 persennya datang dari sektor industri. 
Artinya potensinya besar. Untuk itu PLN siap menyambut 
tantangan memenuhi kelistrikan investor ke depan,” terang-
nya. *BERTUAH

Walikota Firdaus melanjutkan, perkembangan Kota Pe-
kanbaru yang semakin besar, serta jumlah penduduk yang 
semakin bertambah hingga melebihi satu juta jiwa.  

Dan tingginya tingkat pembangunan kawasan pemuki-
man serta gedung-gedung bertingkat sangat berpengaruh 
kepada tingginya kebutuhan listrik, saat ini dan untuk masa 
yang akan datang.

“Tingginya pertumbuhan penduduk dan perkembangan 
pembangunan kawasan usaha dan pemukiman ini tidak 
berimbang dengan ketersediaan energi kelistrikan yang ada 
di Riau atau Pekanbaru pada khususnya,” ujarnya.

Menurut data yang kita terima, kebutuhan listrik di Pe-
kanbaru saat ini sudah mencapai 400 MW lebih, sementara 
listrik yang tersedia hanya sekitar 200 MW. Akibatnya sering 
terjadi gangguan listrik karena mengandalkan pasokan in-
terkoneksi dari Palembang atau daerah lainnya.

Karena itu, menurut walikota, keberadaan PLTGU diharap-
kan mampu menjawab kebutuhan dan kekurangan tersebut. 
“Mari kita dukung pengoperasian pembangkit listrik. Karena 
ketersediaan listrik, air, telekomunikasi, dan jalan serta 
infrastruktur lainnya menjadi kebutuhan vital atau urat nadi 
perkembangan Kota Pekanbaru Metropolitan yang bergerak 
menjadi Megapolitan,” ulas wako.



24  Bertuah Edisi Mei 2022 25  Bertuah Edisi Mei 2022

FASHION SHOW - Se-
jumlah kepala OPD 
di lingkungan Pemko 
Pekanbaru didampingi 
istri ikut dalam fashion 
show memamerkan hasil 
kreativitas pengrajin ba-
tik Pekanbaru.

BERAGAM MOTIF – Beragam motif batik khas Pekanbaru di-
luncurkan. Di antaranya motif Riak Kuntum, Serindit, Di Atas 
Awan dan Di Bawah Ombak, Batik Kuntum Nenas dan motif 
Gedung Bandar Baru Tenayan.

SERTIFIKAT HAKI - Ketua Dekranasda Pekanbaru Fitriyani 
Jamil menerima penyerahan Sertifikat Haki atas batik khas 
Pekanbaru dari Kanwil Kemenkumham Riau.

FOTO BERSAMA - Wa-
likota Pekanbaru Dr H 
Firdaus ST MT didampingi 
Sekdako Pekanbaru foto 
bersama seusai acara 
peluncuran secara resmi 
batik khas Pekanbaru Riak 
Kuntum di Atas Awan.

Dari segi bisnis, batik Pekanbaru cukup menjanjikan, 
ke depan walikota berharap pemko dan Dekranasda 
terus mengembangkan batik khas Pekanbaru. Ia juga 
mengajak kawula muda terus berkreasi. Pemerintah 
kota, ucapnya, tentu siap memberi dukungan bersama 
berbagai pihak.

“Pertama, bisa menggali potensi budaya Pekanbaru 
yang menampilkan motif khasnya. Selain itu, dengan 
adanya Batik Khas Pekanbaru bisa memberikan peng-
hargaan kepada seniman lokal untuk terus berkreasi dan 
berprestasi,” katanya.

Sementara Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Pe-
kanbaru, Fitriyani Jamil menyatakan bahwa batik Pekan-
baru bakal menjadi ikon bagi Kota Pekanbaru. Pelun-
curan ini sebagai kolaborasi bangkit bersinergi karena 
untuk sampai ke titik ini banyak pihak berkontribusi.

Peluncuran batik Pekanbaru bermula dari lomba motif 
batik beberapa waktu lalu. Ada sejumlah motif diluncur-
kan malam itu, yakni motif riak kuntum, motif serindit 
dan motif di atas awan di bawah ombak.

Selain itu, ada juga motif kuntum nenas dan motif 
gedung bandar baru tenayan. Motif ini melibatkan 30 
pengrajin batik. “Kita harapkan nanti batik ini mampu 
bersaing, apalagi sejumlah perancang busana diajak 
berkolaborasi untuk memadukan batik,” jelasnya.

Batik Pekanbaru sudah terdaftar pada Hak Kekay-

aan Intelektual (Haki). Sertifikat Haki atas batik khas 
Pekanbaru langsung diserahkan oleh Kepala Kanwil 
Kemenkumham Riau, Mhd Jahari Sitepu yang diwakili 
oleh Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah, Achmad 
Brahmantyo Machmud. *BERTUAH

TANDA TANGAN - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
membubuhkan tanda 
tangan dengan meng-
gunakan canting ke 
atas kain sebagai 
tanda diluncurkannya 
batik khas Pekanbaru 
Riak Kuntum di Atas 
Awan.

Batik Pekanbaru Riak Kuntum 
di Atas Awan Diluncurkan
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Karya Terbaik Kawula 
Muda Pekanbaru

“Ini merupakan peluang besar bagi pengrajin, enterpre-
neur dan pelaku UMKM Pekanbaru. Desain motif batik ini 
nantinya diharapkan akan mengandung kearifan lokal atau 
kekhasan Kota Pekanbaru. Di dalamnya terkandung cerita 
tentang Kota Pekanbaru. Sehingga yang berkunjung ke 
Kota Pekanbaru bisa mendapatkan buah tangan khas batik 
asli Pekanbaru. Semoga ini menjadi pintu gerbang peng-
gerak ekonomi Kota Pekanbaru,” kata walikota.

Diungkapkan wako, Kota Pekanbaru memiliki kawasan 
yang strategis untuk mendistribusikan batik Pekanbaru 
ke pasar ASEAN. Adanya batik ini tidak cuma mendorong 
ekonomi tapi juga membuka lapangan pekerjaan baru.

“Saya yakin dan percaya, apabila kita serius mengem-
bangkan batik ini, tentu bisa jadi corak khas yang diper-
kenalkan hingga ke tahap nasional bahkan internasional,” 
harapnya.

BATIK khas Pekanbaru Riak Kuntum di Atas Awan 
secara resmi diluncurkan oleh Walikota Pekan-
baru Dr H Firdaus ST MT di Mal Living World 

Pekanbaru.
Dalam sambutannya walikota berterima kasih ke-

pada semua pihak yang ikut mewjudkan lahirnya batik 
Pekanbaru ini. Apalagi rancangan batik Pekanbaru 
melibatkan para pengrajin dan desainer muda di Kota 
Pekanbaru.

“Kita sangat mengapresiasi 
lahirnya batik Pekanbaru. Ini meru-
pakan karya terbaik dari para peran-
cang,” ujar Wako Firdaus.

Ia mengatakan bahwa hadirnya 
batik Pekanbaru menjadi tanda 
bahwa kawula muda di kota ini 
punya karya terbaik. Walikota juga 
bangga mengenakan kemeja batik 
hasil karya desainer Kota Pekanbaru. Ia mengapresiasi 
Ketua Dekranasda Pekanbaru Fitriyani Jamil yang 
menggagas hadirnya batik khas Pekanbaru.

Wako berharap nantinya membuka jalan bagi 
pelaku industri kreatif di Kota Pekanbaru. Adanya ba-
tik Pekanbaru bisa meningkatkan gairah bisnis fashion 
di Kota Pekanbaru.

Potensi pengembangannya pun tidak hanya mer-
ambah pasar daerah. Namun juga merambah pasar 
nasional hingga internasional.

Meningkatkan Daya Saing UMKM



WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menghadiri acara silaturahmi bersama seluruh 
kelompok tani yang ada di Kota Pekanbaru. 

Pada silaturahmi yang digelar menjelang akhir masa 
jabatannya sebagai walikota, Firdaus menyampaikan 
ucapan terima kasih dan penghargaan kepada para 
pejuang ekonomi dari sektor pertanian.  

Dalam sambutannya, walikota tak hentinya men-
gungkapkan apresiasi kepada para kelompok tani yang 
telah ikut andil menjadi ‘tulang punggung’ perekono-
mian nasional.  

“Ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada 
kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekan-
baru yang sudah menggagas acara ini, sehingga kita 
dapat berkumpul bersama kelompok tani yang ada di 
Kota Pekanbaru. Sebuah acara yang luar biasa setelah 
kurang lebih 10 tahun kita bersama menjadi pembina 
di sektor pertanian,” ucapnya.  

Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan 
Kota Pekanbaru drh HM Firdaus MSi menyampaikan 
upaya yang telah dilakukan pihaknya selama 10 tahun 
masa kepemimpinan Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT dan Wakil Walikota H Ayat Cahyadi SSi.
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PETANI BERPRESTASI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT foto bersama kelompok tani berprestasi di Kota Pekanbaru.

PENGHARGAAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyerahkan piagam penghargaan kepada seorang per-
wakilan kelompok tani berprestasi.

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT didampingi Kadis Pertanian dan 
Perikanan foto bersama kelompok tani se-Kota Pekanbaru.

SILATURAHMI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT ber-
sama Kadis Pertanian dan Perikanan menghadiri silaturahmi 
bersama kelompok tani yang ada di Kota Pekanbaru.

KARIKATUR - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menerima kenang-kenangan statistik Distankan Kota Pe-
kanbaru TA 2021 serta karikatur dari Kadis Pertanian dan 
Perikanan Kota Pekanbaru.

Dikatakan Kadis Firdaus, sektor 
pertanian tanaman pangan dan 
hortikultura merupakan satu sektor 
yang berpotensi.

Tanaman pangan contohnya, 
saat ini sudah berhasil mengem-
bangkan adanya jagung pipil, 
tanaman ubi dan lain sebagainya. 

Begitu juga sektor hortikultura dengan adanya tana-
man cabe serta tanaman bawang merah yang telah 
dikembangkan oleh 314 kelompok tani.

“Ini artinya potensi yang sangat besar untuk kita 
kembangkan. Begitu juga nanti dengan adanya sos-
ialisasi. Semoga sektor pertanian bisa terus mening-
katkan produksinya,” harap Firdaus.

Potensi lain juga datang dari sektor perikanan. 
Dikatakan M Firdaus, di Kota Pekanbaru saat ini ter-
dapat 95 kelompok yang berasal dari Pokdakan dan 
Laksar yang menggeluti usaha perikanan.

“Dengan kata lain, sektor ini juga sangat ber-
potensi sekali. Contohnya bisa kita lihat di Bandar 
Kayangan yang menjadi sentral produksi ikan lele di 
Kota Pekanbaru yang ditetapkan sebagai Kampung 
Budidaya Perikanan,” tuturnya.

Pada kegiatan ini, Walikota Dr H Firdaus ST MT 
memberikan piagam penghargaan kepada kelompok 
tani berprestasi, salah satunya kepada tokoh pemuda 
Pekanbaru Supriyanto SSos.

Sosok yang pernah menjabat Ketua Umum Ika-
tan Pelajar Mahasiswa Kota Pekanbaru ini dianggap 
memberikan semangat dan contoh untuk kaum 
milenial dalam menjadikan sektor pertanian sebagai 
sesuatu hal yang sangat menjanjikan.

“Berkat dedikasi dan keaktifannya di sektor perta-
nian dan juga di berbagai organisasi maupun ma-
syarakat, saya berharap para kaum milenial lainnya 
kedepan dapat mencontoh sepak terjangnya, men-
jadi sosok enterpreneur dan menjadikan pertanian 
sebagai salah satu jalannya,” ujar Firdaus.  

Supriyanto mengungkapkan rasa bangganya atas 

Walikota Silaturahmi dengan 
Kelompok Tani se-Kota Pekanbaru
Apresiasi Pejuang 

Ekonomi Sektor 
Pertanian

Smart Economy

penghargaan yang diberikan. Bagi Supriyanto, sektor 
pertanian begitu banyak berjasa dalam hidupnya. 
Karena di tangan seorang petani ia bisa merasakan 
bangku pendidikan dan bisa mengenal orang-orang 
hebat.

 “Menjadi petani adalah hal yang sulit dan butuh 
ilmu, kesabaran, dan juga modal jiwa besar, tidak 
semua orang mampu dan bertahan apalagi di saat 
sekarang ini,” terangnya.

 Selanjutnya, Ketua Forum Kewirausahaan Pemuda 
Kota Pekanbaru ini tak lupa mengucapkan terima 
kasih kepada Kadis Pertanian dan Perikanan Kota 
Pekanbaru dan juga walikota atas semua dedikasinya 
bagi para petani. “Terima kasih karena terus berbuat 
dan menjadikan kami benar-benar sosok pahlawan 
pangan bagi bangsa ini,” tuturnya.

Pada momen yang berharga ini, Kepala Dinas 
Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru didampingi 
Sekretaris Distankan menyerahkan kenang-kenangan 
berupa statistik Dinas Pertanian dan Perikanan Kota 
Pekanbaru TA 2021 serta karikatur kepada Walikota 
Dr H Firdaus ST MT. *BERTUAH

AGENDA
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Minta ASN 
Tingkatkan 

Kualitas Kerja

pembangunan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ASN Pemko Pekanbaru juga harus 

memulai hari dengan semangat kerja yang tinggi. 
Kemudian, meningkatkan kualitas diri, baik dari 
karakter, kreativitas, kemampuan dan prestasi.

“Tingkatkan niatnya, bekerja dengan seman-
gat, tingkatkan kemampuan diri sehingga secara 
individu dan organisasi dapat bekerja dengan 
baik,” paparnya.  

Walikota mengungkapkan rasa syukurnya 
karena wilayah pemerintahannya saat ini berhasil 

mencapai indikator Kota Metropolitan. Dikatakannya, Kota 
Metropolitan untuk bagian Pekansikawan merupakan visi 
pemerintah di tahun 2025.

“Alhamdulillah, selama 10 tahun dalam dua periode 
yang kita lalui, kita dapat mencapai indikator untuk Met-
ropolitan. Seperti jumlah penduduk mencapai 1 juta jiwa, 
luas wilayah, dan kawasan pemerintahan yang terdiri dari 

Walikota Irup Apel 
Gabungan Usai Libur 

Lebaran Idul Fitri

BERSALAMAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT bersalaman 
dengan kepala Bappeda dan kepala OPD lainnya seusai pelaksanaan 
apel gabungan.

AGENDA

WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT me-
mimpin apel gabungan setelah libur Idul Fitri 
1443 H. Dalam apel istimewa yang 

berlangsung di lapangan Kantor Pemerintah Kota 
Pekanbaru, Tenayan Raya itu, wako memberikan 
pesan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar 
meningkatkan pekerjaan-pekerjaan baik yang 
sudah berjalan selama ini.

Menurut Walikota Firdaus, hal ini penting 
disampaikan mengingat masa jabatan sebagai 
walikota Pekanbaru berakhir pada 22 Mei 2022. Ia 
menilai, ASN memiliki peran utama di masa depan. Karena 
ASN saat ini merupakan pondasi bagi pembangunan di 
masa mendatang.

“Kami berharap di sisa waktu ini, apa yang sudah kita 
lakukan bersama dengan baik dapat ditingkatkan. Karena 
untuk pembangunan, kita masih menjadi pondasinya, agar 
generasi-generasi selanjutnya dapat mengembangkan 

APEL GABUNGAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memimpin apel gabungan setelah libur 
Idul Fitri 1443 H di lapangan Kantor Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan Raya.

ARAHAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyampai-
kan amanat dan arahannya kepada seluruh ASN pada upacara 
gabungan.

BERSAMA CAMAT - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT didampingi Wakil Walikota 
Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi foto bersama camat se-Kota Pekanbaru.  

Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan atau Pekansi-
kawan,” ucapnya.

Ia menjelaskan, meskipun cita-cita menjadi Metro-
politan Pekansikawan telah tercapai, namun membangun 
masyarakat menjadi SDM unggul masih terus berproses.

“Sebagaimana disampaikan, bahwa Pekanbaru ingin 
mewujudkan masyarakat unggul yang Madani. Kita masih 
berproses dalam mewujudkan masyarakat yang Madani. 
Maka pembangunan ini masih terus kita lanjutkan,” jelas-
nya.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama 
semua pihak yang membantu pemerintah, yang bersama-
sama membantu dalam kepemimpinannya melaksanakan 
amanah untuk membangun Kota Pekanbaru.

“Mencapai Metropolitan Pekansikawan ini tidak 
terlepas dari hasil kerja tim. Pemerintah, cendekiawan, 
badan ulama dan masyarakat,” tegasnya.  

Wako menyebut bahwa momen apel kali ini istimewa 
karena selain ia dan Wakil Walikota H Ayat Cahyadi SSi 
akan mengakhiri masa jabatan, digelar pada momen Idul 
Fitri 1443 H.

Walikota menyebut bahwa kegembiraan begitu terasa 
karena sudah dua tahun tidak bisa merasakan hari raya 
bersama keluarga di kampung halaman, namun kini 
semuanya sudah dapat merasakannya. Pasalnya, pemerin-
tah sudah memberi kelonggaran kepada masyarakat agar 
bisa mudik ke kampung halaman pada tahun ini.

“Masyarakat bisa merayakan Idul Fitri setelah dua 
tahun tidak dapat penyelenggaraannya di kampung hala-
man akibat pandemi Covid-19. Di tahun ketiga kita bisa 
merayakan karena kasus melandai,” terangnya.

Selain Walikota Dr H Firdaus ST MT didampingi Wakil 
Walikota H Ayat Cahyadi SSi, apel kali ini juga diikuti oleh 
Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi, Staf 
Ahli, para Asisten, serta seluruh kepala OPD di lingkungan 
Pemko Pekanbaru.

Sementara itu hadir sebagai peserta adalah camat, 
lurah, kepala sekolah SD, kepala sekolah SMP, kepala 
puskesmas, pejabat fungsional, serta seluruh staf ASN 
dan THL OPD yang berkantor di Kompleks Perkantoran 
Walikota. *BERTUAH

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT foto 
bersama sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru 
seusai apel gabungan.

Mewujudkan Reformasi Birokrasi



Walikota Launching 
Aplikasi PIC dan E-Respon

Sajikan Informasi 
Tentang Investasi

31  Bertuah Edisi Mei 2022

WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT meluncur-
kan secara resmi aplikasi Pekanbaru Investment 
Centre atau PIC dan e-Respon di Lantai 1 Gedung 

Mal Pelayanan Publik Pekanbaru.
PIC sendiri merupakan aplikasi yang berisi informasi ten-

tang peluang investasi bagi investor dalam negeri dan luar 
negeri. Sedangkan e-Respon merupakan wadah yang dapat 
membantu percepatan tanggapan terhadap keluhan warga.

Walikota Pekanbaru dalam sambutannya mengungkap-
kan bahwa selama ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayan-
an Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sudah sangat baik dalam 
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LAUNCHING APLIKASI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT melaunching aplikasi Pekanbaru Investment Centre 
(PIC) dan e-Respon di Lantai 1 Gedung Mal Pelayanan Publik Pekanbaru.

FITUR APLIKASI - Kabid Persandian Aplikasi dan Tatakelola Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik Diskominfotiksan Pekanbaru, 
Deni Hidayat, memaparkan fitur serta teknis aplikasi e-Respon.

MENYIMAK - Walikota Pe-
kanbaru Dr H Firdaus ST 
MT menyimak pemaparan 
Kepala DPMPTSP Kota 
Pekanbaru Akmal Khairi 
terkait aplikasi PIC yang 
diluncurkan.PEMOTONGAN PITA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 

MT melakukan pemotongan pita saat meresmikan ruangan 
Pekanbaru Investment Centre (PIC) di gedung MPP Pekan-
baru.

SAMBUTAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyampaikan sambutan pada peluncuran aplikasi 
PIC dan e-Respon.

mengurus perizinan. Tetapi, DPMPTSP 
belum maksimal dalam promosi po-
tensi investasi.

“Oleh karena itu kami harapkan 
dengan adanya PIC akan dapat mem-
berikan informasi tentang peluang 
investasi yang ada. Di samping, PIC itu 
juga menyajikan informasi-informasi 
yang berkaitan dengan investasi,” harap walikota.

Disamping itu, PIC juga akan diikuti dengan ekspo atau 
pameran berskala Nasional maupun internasional. Se-
hingga, potensi DPMPTSP dalam menggaet investasi dalam 
negeri dan luar negeri lebih mudah lagi.

“Jadi, PIC ini merupakan akses informasi dari dunia usaha 
yang berminat di Pekanbaru dan daerah lain di Riau. Karena 
PIC yang dirancang DPMPTSP Kota Pekanbaru menyajikan 
informasi seputar investasi,” jelasnya.

Sedangkan e-Respon merupakan aplikasi berbasis 
Android yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat yang 
memiliki keluhan terhadap fenomena yang terjadi di ling-
kungan Pemko Pekanbaru.

Tidak hanya menjadi kanal pengaduan bagi masyarakat, 
aplikasi ini juga dapat menjadi barometer kinerja Pemko 
Pekanbaru dalam melayani masyarakat.

“Ini adalah bentuk kerja cerdas, sebenarnya masing-
masing perangkat daerah sudah punya kanal pengaduan 
semisal e-Respon, namun dengan aplikasi ini mengintegra-
sikan seluruhnya, maka dari itu saya titip pesan ke Sekda 
agar ini bisa benar-benar terlaksana dengan baik,” ucap 
Wako Firdaus.

Kepala DPMPTSP Kota Pekanbaru, Akmal Khairi men-
gatakan, PIC menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh 
para pelaku usaha atau investor baik sebelum maupun 
sesuah berinvestasi di Pekanbaru.

“Jadi kita bukan hanya melayani yang akan berinvestasi 
saja, yang sudah berinvestasi juga akan terus kita bimbing,” 
ucapnya saat pemaparan di hadapan walikota.

Dikatakan Akmal, dalam aplikasi PIC sendiri memuat 
beragam informasi. Di antaranya informasi seputar potensi 
investasi dan sistem informasi berbasis geografis, peta 
penyesuaian tata ruang, laporan data penanaman modal, 
serta informasi UMKM.

Pembentukan PIC, lanjutnya bertujuan merumuskan 
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kebijakan yang berkaitan dengan bahan promosi dan investasi, 
mengembangkan potensi daerah, peluang investasi dan sektor-
sektor unggulan melalui website yang ada di PIC. Kemudian 
memfasilitasi promosi dan peluang investasi yang akan dipro-
mosikan bagi dunia usaha dalam negeri dan luar negeri.

“Selanjutnya menyebarluaskan informasi, data, regulasi dan 
potensi investasi, memfasilitasi permasalahan investor dalam 
merealisasikan investasi, dan memfasilitasi investor yang akan 
menjalin kerja sama dengan dunia usaha,” beber Akmal.

Sementara Kepala Dinas Kominfotiksan Kota Pekanbaru, 
Firmansyah Eka Putra mengatakan e-Respon menjadi instrumen 
pemerintah untuk meningkatkan pelayanan tersebut.

“Ini merupakan aplikasi pengaduan yang utuh, terintegrasi 
dengan seluruh Perangkat Daerah se-Kota Pekanbaru yang 
memiliki tupoksi dalam penanganan masalah yang dirasakan 
masyarakat terhadap layanan pemerintah yang bersifat segera 
diatasi,” tuturnya.

Aplikasi ini sudah lama diidamkan. Tidak hanya sekedar 
memberikan ruang atau kanal pengaduan, Eka berharap 
seluruh perangkat daerah terkait juga berkomitmen untuk 
menyelesaikan aduan tersebut dengan memanfaatkan aplikasi 
e-Respon.

“Sehingga aplikasi ini juga dapat menjadi rapor kinerja, 
karena apa yang kita lakukan dapat dilihat dan dinilai langsung 
di ruang publik,” pungkasnya. *BERTUAH
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WAKIL Walikota Pekanbaru H 
Ayat Cahyadi SSi menghadiri 
pertemuan koordinasi pro-

gram penanggulangan AIDS dan peny-
usunan rencana program dan kegiatan 
tahun 2023 yang ditaja Komisi Penang-
gulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru.

Pada kegiatan yang digelar di Aula 
Rumah Jabatan Wakil Walikota Jalan Ronggowarsito Pe-
kanbaru itu, turut hadir Kader Pusat Informasi Kesehatan 
Masyarakat (PIKM).

Dalam sambutannya, Wawako Ayat menegaskan bahwa 
upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Pekanbaru 
harus terus dilakukan. Hal ini karena kecenderungan 
temuan kasus masih terjadi. “Untuk itu peran serta para 
pihak sangat diperlukan termasuk kader kesehatan ma-
syarakat,” ucapnya.

Ayat yang juga Ketua Pelaksana KPA Kota Pekanbaru 
memaparkan temuan kasus HIV dan AIDS di Kota Pekan-
baru berdasarkan data Dinas Kesehatan selama kurun 
waktu Januari-September 2021. Dimana ditemukan kasus 
HIV sebanyak 140 kasus dan 83 kasus AIDS.

“Jika dibandingkan tahun 2020, temuan kasus ini men-
galami penurunan dimana kasus HIV mencapai 269 kasus 
dan AIDS mencapai 155 kasus. Walaupun mengalami 
penurunan, temuan kasus HIV & AIDS tetap patut kita 
waspadai dan menjadi perhatian kita semua,” ujar Ayat.

Wawako mengharapkan sinergisitas yang sudah ter-
bangun selama ini antara pihak terkait harus tetap berja-
lan. Meskipun masa jabatan kepemimpinan Pemerintah 
Kota Pekanbaru periode 2017-2022 akan segera berakhir.

“Lembaga peduli AIDS beserta kader masyarakat di-
harapkan dapat terus meneruskan upaya penanggulangan 
AIDS dengan memberikan informasi secara benar dan 

Wakil Walikota Gelar Pertemuan 
dengan KPA Pekanbaru

Tanggulangi AIDS 
Melalui Program 

Tri Zero

PERTEMUAN KPA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menghadiri pertemuan 
koordinasi terkait penanggulangan AIDS bersama KPA Kota Pekanbaru dan Kader PIKM.

DUKUNGAN - Sekretaris KPA Kota Pekanbaru Hasan 
Supriyanto memberikan pemahaman dan meminta 
dukungan kepada sejumlah pihak dalam melakukan 
pencegahan HIV AIDS

NARASUMBER - Hedra SPd selaku Plt Direktur Eksekutif 
Yayasan Utama Riau menjadi narasumber pertemuan 
penanggulangan HIV AIDS di Kota Pekanbaru.

FOTO BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi foto bersama kader PIKM usai 
pertemuan penanggulangan AIDS bersama KPA Kota Pekanbaru.

KADER PIKM - Para kader PIKM se-Kota Pekanbaru 
mengikuti pertemuan penanggulangan AIDS bersama 
wawako dan KPA Kota Pekanbaru.

AGENDA

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

mengajak kelompok yang rentan untuk dapat mengeta-
hui status HIV melalui pemeriksaan atau tes HIV,” ujarnya.

 “Apalagi layanan kesehatan yang sudah disediakan 
Pemerintah Kota Pekanbaru sudah tersebar di seluruh 
puskesmas utama. Ditambah lagi rumah sakit yang ada di 
Kota Pekanbaru,” imbuhnya.

Secara Nasional, pemerintah melalui Kementerian Kes-
ehatan telah menargetkan tiga zero yaitu zero kasus baru, 
zero kematian akibat AIDS dan zero stigma dan diskrimi-
nasi tahun 2030.

“Untuk mewujudkan target ini diperlukan langkah-
langkah konkrit dan dukungan semua pihak. Upaya 
pencegahan yang patut terus kita dorong adalah per-
wujudan ketahanan keluarga. Karena melalui ketahanan 
keluarga diharapkan masyarakat dapat saling menjaga 
agar terhindar dari HIV dan AIDS minimal untuk sesama 
anggota keluarga,” tegasnya.

Sekretaris KPA Kota Pekanbaru Hasan Supriyanto me-
nambahkan, upaya penanggulangan AIDS memerlukan 
dukungan banyak pihak, tidak hanya pemerintah. Oleh 
sebab itu apa yang dilakukan ibu-ibu kader dan lembaga 
peduli AIDS patut didukung. Karena pemerintah memiliki 
keterbatasan, dan peran serta masyarakat menjadi diper-
lukan. “Melalui dukungan berbagai pihak termasuk ma-
syarakat, upaya penanggulangan AIDS diharapkan lebih 
massif. Dan diharapkan kewaspadaan masyarakat akan 
epidemi HIV dan AIDS semakin meningkat,” ujar Hasan.

Ke depan upaya penanggulangan AIDS juga akan 
disesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19. Berbagai 
kebijakan penyesuaian yang ditetapkan pemerintah 
dalam upaya menekan kasus Covid-19 juga patut menjadi 
pertimbangan. “Salah satunya adalah proses pembe-
rian informasi yang lebih banyak dilaksanakan dengan 
metode virtual,” terangnya. *BERTUAH



Wawako Ayat Cahyadi.
Ayat menjelaskan, pihaknya sudah menyusun bebera-

pa nama yang akan diusulkan menjadi Pahlawan Daerah 
di antaranya Imam Muhammad Tahir, Hasan bin Kasim 
dan mantan Walikota Pekanbaru, Herman Abdullah.

“Kita akan komunikasikan kepada TP2GD Provinsi Riau 
berapa nama yang bisa kita usulkan, kalau bisa semuanya 
akan kita usulkan,” tutur Ayat saat membuka rapat koor-
dinasi.

Sementara Kepala Dinsos Kota Pekanbaru Dr H Idrus 
SAg MAg menyatakan siap mendukung seluruh kegiatan 
TP2GD Kota Pekanbaru dalam rangka pengusulan gelar 
Pahlawan Daerah.

“Kami siap mendukung seluruh kegiatan TP2GD Kota 
Pekanbaru dalam rangka pengusulan gelar Pahlawan 
Daerah dan finalisasi kelengkapan pengusulan Marhum 

WAKIL Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
memimpin rapat koordinasi terkait pengusulan 
gelar pahlawan daerah. Rapat koordinasi digelar 

di ruang rapat Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Jalan 
Datuk Setia Maharaja.

Ayat Cahyadi yang juga selaku Ketua Tim Penilai dan 
Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kota Pekanbaru bersama 
tim membahas tentang pengusulan Sultan Muhammad 
Ali Abdul Jalil Muazzamsyah atau yang lebih dikenal den-
gan Marhum Pekan, sebagai Pahlawan Nasional.

Sebelumnya TP2GD Pekanbaru telah mengusulkan 
nama Marhum Pekan ke Kementerian Sosial RI. “Kita 
masih menunggu hasil pengusulan Marhum Pekan yang 
sudah kita kirimkan ke Kementerian Sosial RI, maka itu 
kami juga berencana akan mengusulkan gelar Pahla-
wan Daerah yang berjasa bagi Kota Pekanbaru,” ungkap 
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AGENDA

Siapkan Usulan 
Calon Pahlawan 

Daerah

Wakil Walikota Rakor Bersama 
TP2GD Pekanbaru

USULAN PAHLAWAN - Wakil Walikota Pekanbaru 
H Ayat Cahyadi SSi yang juga Ketua TP2GD Kota 
Pekanbaru menyampaikan progres pengusulan 
Marhum Pekan sebagai Pahlawan Nasional.

RAPAT KOOR-
DINASI - Wakil 
Walikota Pekanbaru 
H Ayat Cahyadi SSi 
memimpin rapat 
koordinasi terkait 
pengusulan gelar 
pahlawan daerah di 
ruang rapat Kantor 
Dinas Sosial Kota 
Pekanbaru.

RENCANA KERJA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi bersama Kepala Dinas 
Sosial Kota Pekanbaru Dr H Idrus SAg MAg menyimak usulan dari anggota TP2GD Kota 
Pekanbaru terkait rencana kerja.

SARAN - Seorang anggota TP2GD Kota Pekanbaru memberi-
kan saran dan masukan terkait langkah pengusulan gelar 
Pahlawan Daerah.

DUKUNGAN - Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dr H 
Idrus SAg MAg menyatakan dukungan terhadap kegiatan 
TP2GD dalam rangka pengusulan gelar Pahlawan Daerah.

Menjaga Kelestarian Nilai-Nilai Tradisi

Pekan sebagai Pahlawan Nasional,” sebutnya.
Untuk diketahui, TP2GD Kota Pekanbaru sendiri telah 

resmi mengajukan usulan pemberian gelar Pahlawan 
Nasional ke Marhum Pekan. Ketua TP2GD Pekanbaru 
Ayat Cahyadi menyebutkan, berkas usulan itu 
telah diserahkan Pemko Pekanbaru ke Kemen-
sos melalui pemerintah provinsi. Saat ini usulan 
tersebut masih menunggu verifikasi dan uji petik 
dari Pemerintah Pusat.

“Berkas semuanya sudah lengkap. Langsung 
diteliti di hadapan Pak Walikota Pekanbaru. Daf-
tar riwayat hidup, naskah akademik, keluarga,” 
ungkap Ayat beberapa waktu lalu

Nantinya, terang Wawako, tim dari Kemensos akan 
melakukan uji petik ke Pekanbaru. Setelah tahapan itu 
selesai, pengumuman akan dilakukan pada 10 November 
2022.

Ayat menyebut, bahwa pengusulan ini sudah melalui 
serangkaian tahapan. Mereka sudah menggelar semi-
nar daerah dan seminar nasional sebelum mengusulkan 
nama pendiri Kota Pekanbaru.

Ia mengajak masyarakat untuk ikut mendu-
kung upaya memperjuangan Sultan Siak Sri In-
drapura yang kelima ini sebagai calon pahlawan 
nasional. Adanya dukungan dari berbagai lapisan 
masyarakat tentu memberi kesempatan besar.

“Mohon dukungan seluruh elemen masyara-
kat untuk pengusulan pendiri Pekanbaru sebagai 
calon Pahlawan Nasional,” terangnya.

Marhum pekan sendiri merupakan Panglima 
Perang Kerajaan Siak Sri Inderapura dalam melawan pen-
jajah, sebelum ia diangkat sebagai Sultan ke-5 kerajaan 
Melayu tersebut. Kemudian, ia jugalah yang mendirikan 
Kota Pekanbaru. *BERTUAH



SEKRETARIS Daerah Kota Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi menghadiri serta memberi sambutan pada 
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Badan Pendapatan Dae-

rah Kota Pekanbaru.
Pada kesempatan itu, sekdako juga menyaksikan secara 

langsung serah terima jabatan di lingkungan Bapenda Kota 
Pekanbaru, bertempat di Lantai 4 Menara Bank Riau Kepri.

Sekdako H Muhammad Jamil MAg MSi meminta jajaran 
Badan Pendapatan Daerah lebih giat turun ke lapangan un-
tuk memaksimalkan pendapatan asli daerah atau PAD.

“Kita ingin jajaran menggali potensi daerah, harus turun 
ke lapangan, gali potensi pajak daerah yang ada,” kata Sek-
dako usai rapat koordinasi dan Sertijab Pejabat Administra-
tor di lingkungan Bapenda Pekanbaru.

Sekda Jamil juga menyampaikannya agar seluruh jajaran 
Bapenda Pekanbaru mengoptimalkan pendapatan untuk 
meningkatkan pemasukan daerah. Ia menjelaskan, Pemko 
tidak bisa hanya mengandalkan Dana Alokasi Khusus atau 
DAK. Karena sumber anggaran tersebut bisa saja mengalami 
rasionalisasi.

“Maka dari itu, saya mendorong Bapenda punya peran 
dalam mengoptimalkan pendapatan dari pajak daerah,” 
ucapnya. Ia mengapresiasi kinerja pendapatan dari pajak 
daerah di berbagai sektor. Ia menilai ada tren positif secara 
bertahap mulai tahun 2019 hingga tahun 2022.

“Maka saya sangat apresiasi kinerja jajaran Bapenda. Saat 
ini ada capaian-capaian pajak daerah yang luar biasa, dan 
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ini harus dipertahankan. Tapi, terus 
optimalkan potensi pendapatan dari 
sektor pajak daerah,” ingatnya.

Terkait adanya rotasi di tubuh tim 
Bapenda, Jamil menilai hal itu sebagai 
upaya meningkatkan kinerja, teru-
tama dalam menggenjot pendapatan 
daerah. “Rotasi itu hal biasa di ling-
kungan jajaran pemerintah kota. Bagi kinerja yang belum 
optimal tentu bakal mengalami evaluasi,” tuturnya.

Sementara Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Zulhelmi 
Arifin SSTP MSi mengungkapkan pajak daerah yang ter-
kumpul oleh pihaknya mencapai Rp 228,4 miliar.

Jumlah ini terhitung sejak Januari hingga Mei 2022. 
Capaian ini menunjukkan tren positif yang berhasil di-
torehkan oleh Bapenda Pekanbaru.

Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin SSTP 
MSi menjelaskan, ada tren kenaikan 17,2 persen diband-
ing periode sama pada tahun 2021 silam, yakni Rp 194,8 

AGENDA

ARAHAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
memberikan kata sambutan sekaligus arahan kepada Bapenda 
Kota Pekanbaru pada kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi.

CENDERAMATA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi menyerahkan cinderamata kepada seorang peja-
bat usai sertijab.

SERTIJAB - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi menyaksikan proses serah terima jabatan atau sertijab 
di lingkungan Bapenda Kota Pekanbaru.

RAPAT KOORDINASI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi menghadiri Rapat Koordinasi dan 
Evaluasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

FOTO BERSAMA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi foto bersama Kepala Bapenda 
Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin SSTP MSi dan para pejabat yang melaksanakan sertijab.

masyarakat Pekanbaru dari Covid-19, tren penerimaan pajak 
daerah di 2022 pun kini juga membaik. Saat ini banyak bisnis 
di tengah masyarakat yang sudah mulai berjalan normal.

Ini berdampak pada meningkatnya PAD dari pajak daerah. 
Atas capaian ini, Ami menyampaikan terimakasih pada warga 
Pekanbaru karena sudah menjadi wajib pajak yang taat. “Juga 
pada pelaku usaha dan asosiasi yang sudah berkolaborasi,” 
pungkas mantan Camat Rumbai ini. *BERTUAH

Apresiasi Capaian 
Pajak Daerah

Sekdako Hadiri Rakor dan Evaluasi 
Bapenda Pekanbaru

Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas

miliar.
Target triwulan II ini Rp 256,1 miliar hingga Juni 2022 

nanti. Ia pun mendorong peningkatan pajak daerah karena 
capaian target triwulan II sudah mencapai 89,7 persen.

“Kita optimistis capaian pajak daerah untuk TW II tahun 
ini bisa tercapai,” jelas pria yang akrab disapa Ami ini saat 
ditemui terpisah.

Menurutnya, seiring membaiknya kekebalan imunitas 



LKPJ WALIKOTA - Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT menyerahkan LKPj waliko-
ta tahun 2021 kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dewan.

REALISASI ANGGA-
RAN - Komisi II DPRD 
dan BPKAD Pekanbaru 
rapat dengar pendapat 
membahas realisasi 
anggaran dan persoalan 
hutang tunda bayar.

BAHAS SAMPAH - Komisi IV DPRD Pekanbaru bersama Dinas LHK dan pihak 
ketiga membahas persoalan angkutan sampah yang dikeluhkan warga.

38  Bertuah Edisi Mei 2022 39  Bertuah Edisi Mei 2022

DPRD Pekanbaru menggelar Rapat 
Paripurna Penyampaian LKPj Wa-
likota Pekanbaru. Rapat paripurna 

dipimpin Wakil Ketua DPRD Pekanbaru 
T Azwendi Fajri SE, Ginda Burnama ST 
dan dihadiri puluhan anggota dewan.

Sementara dari Pemerintah Kota Pe-
kanbaru langsung dihadiri Walikota Dr 
Firdaus MT, Sekdako HM Jamil MAg, serta 
kepala OPD dan unsur Forkompimda.

Proses Paripurna LKPj Walikota Pe-
kanbaru berjalan mulus dan lancar. 
Anggota DPRD Pekanbaru menerima 
penuh, semua laporan LKPj walikota.

Walikota Dr Firdaus MT menyampai-
kan, pendapatan daerah Rp 2,63 triliun 
terealisasi Rp 2,3 triliun atau 86,62 persen 
tahun 2021. Untuk belanja operasional, 
belanja modal Rp 2,3 triliun. Digunakan 
untuk unsur pemerintah dan lainnya.

“Apa yang kita lakukan tahun 2021, 
kita dapat Opini WTP lima kali berturut 
turut, semoga bisa dipertahankan. Se-
mentara untuk persepsi terhadap per-
masalahan yang ada, kita mencari solusi 
nya,” papar Walikota Firdaus.

Lebih lanjut disampaikan, 
bahwa pertumbuhan eko-
nomi dari tahun sebelum-
nya sebesar sembilan persen, 
kenaikan sesungguhnya be-
rada diangka 5,24 persen.

“Tahun 2020 kita mengalami 
minus pertumbuhan minus 4. 
Ini masih positif. Kita berada di 
kota yang tumbuh ekonominya positif. 
Inflasi tahun 2021 diangka 1,55 persen. Ini 
terendah di Pulau Sumatera,” paparnya.

Adanya kebijakan dalam pedoman 

KOMISI II DPRD Pekanbaru mengge-
lar rapat dengar pendapat dengan 
BPKAD Pekanbaru. Hearing dipimpin 

Ketua Komisi II Dapot Sinaga SE, didam-
pingi anggota lainnya Munawar Syahpu-
tra, Hj Sri Rubianti, serta Zainal Arifin.

Sementara dari BPKAD dihad-
ir i  Kepala BPKAD Yulianis ,  be-
serta kepala bidang. Seperti dik-
etahui, hearing ini dilaksanakan 
selain mempertanyakan serapan 
anggaran, juga memastikan pem-
bayaran hutang tunda bayar Pemer-
intah Kota Pekanbaru tahun 2021.

Dalam hearing terungkap, bahwa saat 

DPRD Pekanbaru Terima Penuh LKPj Walikota Tahun 2021

Utang Tunda Bayar Segera Dilunasi

pemerintahan, visi Kota Pekanbaru, 
Smart City Madani diarahkan kebijakan 
tahun 2021 pada peningkatan SDM dan 

infrastruktur serta penyer-
dehanaan birokrasi dan me-
ningkatkan kesejahteraan.

“Dari hasil kita paparkan 
ini, kita harapkan DPRD 
Pekanbaru bisa memba-
hasnya di tingkat lanjutan, 
sampai disahkan masuk 
lembar daerah,” pintanya.

S e l a m a  Wa l i k o t a  Pe k a n b a -
ru membacakan LKPj Tahun 2021 
tersebut, tidak ada interupsi dan 
masukan dar i  anggota dewan.

Komisi II DPRD Pekanbaru Hearing BPKAD Bahas Realisasi Anggaran 2022

Wakil Ketua DPRD T Azwendi Fajri 
SE mengatakan, setelah dilaporkan 
LKPj Walikota Pekanbaru, maka pi-
haknya akan langsung membahas. 
Setidaknya ada beberapa kali pem-
bahasan melalui rapat paripurna lagi.

Mulai dari Paripurna Pandangan 
Fraksi, Jawaban Pemerintah, serta 
Paripurna Pengesahan LKPj. “Dalam 
pekan ini kita selesaikan,” janjinya.

Selain Paripurna LKPj Walikota Pe-
kanbaru, DPRD juga menggelar Rapat 
Paripurna Pengumuman Pergantian 
Ketua DPRD Pekanbaru, penyampaian 
dua ranperda, serta pengumuman per-
gantian ketua Fraksi PKS. *BERTUAH

KOMISI IV DPRD Pekanbaru menggelar 
rapat dengar pendapat atau hearing 
dengan Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan (DLHK) membahas pengelolaan 
sampah. Dalam hearing ini hadir para man-
ager pihak ketiga pengelola sampah, yakni 
PT Samhana Indah dan PT Godang Tua Jaya.

Hearing dipimpin Ketua Komisi IV 
DPRD Nurul Ikhsan, serta anggota lain-
nya, Robin Eduar SE MH, Wan Agusti 
SH MH, Roni Pasla, Jepta Sitohang, Ali 
Suseno dan Zulfahmi SE. Sementara DLHK 
Pekanbaru langsung dihadiri Hendra Af-
riadi selaku kepala DLHK, didampingi staf.

Hasil hearing menyimpulkan, bahwa 
DLHK Pekanbaru diberi waktu dua pekan un-
tuk menyelesaikan persoalan sampah. Jika 
tidak selesai, maka Komisi IV DPRD memin-
ta pj walikota mengevaluasi kepala DLHK. 
Termasuk evaluasi kontrak pihak ketiga.

“Memang benar,  kita kasih wak-
tu  dua  minggu .  DLHK  menyang-
gupi ,  makanya harus diselesaikan-
nya,” kata Nurul Ikhsan, usai hearing.

Sementara mengenai kendala sampah 
yang diangkut bukan dari rumah ke rumah, 
tapi hanya dari sumber sampah, ditegas-
kan Nurul Ikhsan, bahwa hal ini tinggal 
komitmen DLHK dengan pihak ketiga.

Sebab, kontrak kerja yang sudah di-
teken, mengangkut sampah dari sum-
ber sampah, tidak bisa diubah lagi. 
Makanya sampah banyak berserakan di 
tepian jalan, yang dibuang masyarakat.

“Komitmen yang diteken ini, harus mer-
eka jalankan. Tidak ada alasan lagi, karena 
ini sudah menjadi atensi semua pihak. Ter-
masuk Pak Gubernur yang meminta segera 
persoalan sampah diselesaikan,” sebutnya.

Hal yang sama disampaikan Anggota 
Komisi IV DPRD Robin Eduar. Katanya, 
dalam dua pekan ini OPD terkait ha-

Masalah Sampah akan Tuntas Dua Pekan
Komisi IV DPRD Hearing DLHK Bahas Persoalan Angkutan Sampah

sar dua unit sesuai kontrak,” tambahnya.
Kepala DLHK Pekanbaru Hendra Afria-

di menegaskan, pihaknya akan berkomit-
men menyelesaikan masalah sampah 
ini. Dua minggu waktu yang diberikan, 
akan diselesaikan bersama pihak ketiga.

“Pasti, komitmen ini kita jalankan 
sekuat tenaga. Apapun langkah kita 
lakukan, agar persoalan tumpukan 
sampah selesai kita kerjakan,” katanya.

Mengenai adanya kendala di la-
pangan, mulai keterlambatan pen-
gangkatan, hingga armada kurang, 
akan dimaksimalkan. Namun yang 
jelas, semua kekuatan akan dikerahkan 
agar semuanya selesai sesuai harapan.

Dalam hearing tersebut, pihak ke-
tiga PT Samhana Indah dan PT Go-
dang Tua Jaya, sepakat akan bekerja, 
untuk mengangkut sampah yang me-
numpuk di tepian jalan. *BERTUAH

rus mengawasinya secara ketat. Jika 
batas waktu kerja tidak maksimal, ia 
minta dievaluasi. Sebab masalah ini 
sudah lama dikeluhkan masyarakat.

“Ini program jangka pendeknya. Ma-
sih ada jangka menengah dan panjang. 
Ini semata-mata agar masyarakat tidak 
resah lagi masalah sampah,” paparnya.

Menurut Robin Eduar, sebenarnya 
kontrak kerja yang berjalan sekarang 
mengenai pengangkutan sampah dari 
sumber sampah, bisa direvisi, jika me-
mang ada kesalahan. Yakni adendum, 
sesuai bunyi kontrak Pasal 26 ayat 1.

Bahwa sampah yang harus diangkut 
pihak ketiga, PT Samhana 337 ton per 
hari. PT Godang Tua Jaya 325 ton per-
hari. Namun sampai hari ini tak tercapai.

“Mengenai armada, perusahaan tidak 
memenuhi target. Seharusnya satu hari 35 
mobil dump truk kecil dan dump truk be-

AGENDA
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ini hutang tunda bayar masih ada 
sebesar Rp 142 miliar. Namun dalam 
anggaran murni 2022, pada perge-
seran anggaran hanya ada Rp 52 miliar.

“Memang sudah ada pergeseran 
Rp 52 miliar. Ini juga sudah masuk 
dalam DPA. Dalam waktu dekat akan 
dicairkan,” ujar Dapot Sinaga SE.

Sementara untuk sisa anggaran tun-
da bayar tersebut akan dicarikan solusi. 
“Dari keterangan BPKAD tadi, sisanya 
sekitar Rp 90 miliar lagi akan dicarikan 
solusinya. Apakah dianggarkan di 
APBD Perubahan 2022 atau bagaima-
na, kita lihat nanti,” tambah Dapot.

Sementara Kepala BPKAD Pekanbaru 
Yulianis menyampaikan, mengenai hu-
tang tunda bayar, pemerintah kota akan 
memaksimalkan untuk penyelesaian-
nya. Namun yang pasti, pada tahun 
2022 sesuai regulasi yang ada, hu-
tang tunda bayar harus dirampungkan.

Sementara i tu,  untuk serapan 
anggaran hingga Mei 2022, sudah 
sekitar 26,48 persen. “APBD Pekan-
baru 2022 kan ditetapkan Rp 2,5 
triliun. Hingga kini serapannya te-
realisasi Rp 675, 752,686,714, atau 
persentasenya 26,48 persen, sam-
pai Mei ini,” paparnya. *BERTUAH
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GEMA TAKBIR - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
bersama Forkopimda 
menabuh beduk 
Gema Takbir Idul 
Fitri 1443 H di Masjid 
Paripurna Agung Ar 
Rahman Pekanbaru.

GALERI KEGIATAN
WALIKOTA 

PEKANBARU 
DR H FIRDAUS ST MT

MALAM TAKBIRAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memimpin 
apel kesiapan pengamanan malam takbiran Hari Raya Idul Fitri 1443 H di 
halaman kantor MPP Pekanbaru.

PASAR INDUK - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memimpin rapat 
finalisasi penyelesaian pembangunan Pasar Induk di Kompleks Perkan-
toran Tenayan Raya.

AUDIENSI LDII - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima 
audiensi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Studio Mini 
Diskominfo, Kompleks Perkantoran Walikota.

PODCAST TV - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT pengam-
bilan video podcast Inforiau TV di Kompleks Perkantoran Tenayan 
Raya.

AUDIENSI MEDCO - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menerima audiensi Direktur PT Medco di Kompleks Perkantoran 
Tenayan Raya.

PENGURUS MASJID - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
mengukuhkan Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Al-Firdaus 
periode 2022-2027.

SEMINAR MUI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menghadiri 
dan membuka secara resmi Seminar Nasional yang ditaja MUI Kota 
Pekanbaru di Perkantoran Tenayan Raya.

KARIKATUR - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima 
lukisan karikatur dari pimpinan DPRD Pekanbaru seusai menghadiri 
Rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru.

PARIPURNA DEWAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT foto ber-
sama anggota DPRD Kota Pekanbaru seusai menghadiri rapat paripurna 
DPRD Kota Pekanbaru.

SERAH TERIMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menandatangani 
serah terima hibah barang aset milik Pemko Pekanbaru kepada Polresta 
Pekanbaru di MPP Pekanbaru.

CENDERAMATA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memberi-
kan cenderamata kepada Exco Pelancongan, Warisan dan Kebuday-
aan Negeri Melaka di Sultan Resto.  

TAX AWARD - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima pigura 
ucapan terima kasih dari Kepala Bapenda Zulhelmi Arifin saat acara Tax 
Award 2022 di SKA Co Ex Pekanbaru.

LANTIK FKUB - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
melantik pengurus FKUB Kota Pekanbaru periode 2022-
2027 di MPP Pekanbaru.  

RUPS TPM - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memimpin Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Transportasi Pekanbaru Madani 
(TPM) di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.
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HALAL BIHALAL - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi meng-
hadiri halal bihalal keluarga besar Ponpes Al Fatah Temboro se-Riau di 
Masjid Raya An-Nur.

FOTO BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi foto 
bersama masyarakat seusai memberikan tausiah pada acara halal bihalal 
di Musholla Al-Mizan, Rumbai Timur.

BERPAMITAN - Wakil Walikota 
Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
berpamitan dengan anggota 
DPRD Kota Pekanbaru dan 
Forkopimda usai rapat pari-
purna dewan.

NASIHAT PERNIKAHAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menyampaikan sambutan sekaligus nasihat pernikahan satu stafnya di 
Pulau Rupat, Bengkalis.  

CERAMAH - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menyimak 
ceramah KH Kholil Ahmad Asshodiq saat halal bihalal Keluarga Besar 
Ponpes Al Fatah Temboro.

SAMBUTAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi memberi-
kan sambutan dan arahan sertijab pejabat Eselon 3 di Dinas Sosial Kota 
Pekanbaru.

BERSALAMAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi ber-
salaman dengan kepala OPD dan sejumlah ASN seusai apel gabun-
gan pasca cuti bersama Idul Fitri 1443 H.  

RESEPSI - Wakil Walikota Pekan-
baru H Ayat Cahyadi SSi beserta 
staf menghadiri resepsi perni-
kahan stafnya di Pulau Rupat, 
Bengkalis.

SERTIJAB - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menyaksikan 
sertijab pejabat Eselon 3 di Dinas Sosial Kota Pekanbaru, di Ruang Rapat 
Dinsos Pekanbaru.

APEL GABUNGAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
mendampingi Walikota Pekanbaru memimpin apel gabungan setelah 
libur Idul Fitri 1443 H.

BERBINCANG - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi bersama 
Walikota Pekanbaru berbincang dengan sejumlah anggota DPRD Kota 
Pekanbaru usai rapat paripurna.

KENANGAN-KENANGAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi menerima kenang-kenangan berupa gambar karikatur dari pimpi-
nan DPRD Pekanbaru.

TAUSIAH - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi memberikan 
tausiah di Musholla Al-Mizan, Putri Ayu, Rumbai Timur.

BUKU NIKAH - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menyerahkan 
buku nikah kepada pasangan Fani dan Fadhil seusai menjadi saksi pada akad 
nikah di aula Restoran Pondok Masakan Khas Melayu.

GALERI KEGIATAN 
WAKIL 

WALIKOTA 
PEKANBARU 

H AYAT CAHYADI SSI
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PIMPIN RAPAT - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi memimpin 
rapat persiapan akhir masa jabatan walikota dan wakil walikota Pekanbaru.

PELANTIKAN FKUB - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi menghadiri acara pelantikan pengurus FKUB Kota 
Pekanbaru periode 2022-2027.

TAX AWARD - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
menyerahkan penghargaan Tax Award 2022 dalam acara di SKA 
Co Ex Pekanbaru.

HIBAH ASET - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
menyaksikan penandatanganan serah terima hibah barang aset 
milik Pemko Pekanbaru kepada Polresta Pekanbaru.

IKUTI SEMINAR - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi mengikuti Seminar Nasional MUI Kota Pekanbaru di Perkan-
toran Tenayan Raya.

MAKAN MALAM - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi menghadiri pertemuan dan makan malam bersama 
Exco Pelancongan, Warisan dan Kebudayaan Negeri Melaka.

SERAHKAN RANPERDA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi mendampingi Walikota Pekanbaru yang menyerahkan 
draf dua ranperda kepada pimpinan DPRD.

SERTIFIKAT BATIK - Sek-
dako Pekanbaru H Mu-
hammad Jamil MAg MSi 
memperlihatkan sertifikat 
Hak Kekayaan Intelek-
tual Batik Pekanbaru yang 
diserahkan Kanwil Kemen-
kumham Riau.RAPAT FINALISASI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 

MAg MSi mendampingi walikota saat rapat finalisasi penyele-
saian pembangunan Pasar Induk.

PUKUL GONG - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi memukul gong tanda dibukanya kegiatan sosialisasi OSS-
RBA dan PIC serta rapat evaluasi MPP tahun 2022.

SAKSI NIKAH - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi menjadi saksi nikah lurah di Kecamatan Rumbai Barat, Ilham 
Novlindo SSTP dengan drg Endah Meirena.

GEMA TAKBIR - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi menghadiri kegiatan Gema Takbir Idul Fitri 1443 H di Masjid 
Paripurna Agung Ar Rahman.

PERSIAPAN LAUNCHING - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi memimpin rapat persiapan launching batik khas 
Pekanbaru di gedung MPP Pekanbaru.

RAPAT PARIPURNA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi mewakili walikota menghadiri rapat paripurna DPRD 
Kota Pekanbaru.

Galeri Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru H. Muhammad Jamil M.Ag M.Si
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Dina Sepnita, S.STP, M.Si
Sekretaris Camat Bina Widya
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“Dari sana saya menjadi lebih termotivasi, kalau bukan kita 
sendiri yang melestarikan kain warisan nusantara ini, siapa 
lagi?   Bagi saya Inilah yang mungkin  bisa dilakukan untuk 
negeri ini dengan terus melestarikan tenun,”imbuh Dina.

Menariknya ,  Dina  juga sukses menuangkan buah piki-
rannya terkait tenun dalam bentuk buku pada saat Diklatpim 
3 proyek perubahan dengan out put buku berjudul “Mencari 
Makna Yang Hilang” . Kerja kerasnya ini  mendapat penghar-
gaan peringkat 2 terbaik pada Diklatbpim 3 tahun 2019 di 
Baso.

Disamping itu,  baru-baru ini hasil usaha tenun Sri Ke-
muning yang dimotori Dina  juga terpilih mengikuti pamer-
an produk unggulan UMKM seluruh Indonesia di iven Karya 
Kreatif Indonesia atau KKI tahun 2022 di Jakarta.

Diajang tersebut, kain tenun olahan tangan Dina tenun 
Sri Kemuning bersanding dengan tenun Wan Fitri yang juga 
dari Pekanbaru mewakili kain warisan nusantara dari Riau.

“Alhamdullilah saya mendapat kehormatan un-
tuk mendapat buket bunga dari istri Menteri Koperasi 
dan UMKM RI, Teten Masduki. Ini pencapaian terbesar 
saya,karena tidak pernah terbayang sebelumnya,”tutur Dina 
yang hasil karyanya juga sudah sering dipesan beberapa 
pejabat tinggi dilingkungan Pemko Pekanbaru.

Melalui ajang KKI juga Dina mendapat banyak ilmu 
tambahan bagaimana cara menghasilkan kain tenun yang 
berkualitas baik dan bisa bersaing dipasaran. Dan yang pal-
ing penting kain warisan nusantara harus terus dilestarikan, 
jangan sampai punah begitu saja.

Sukses menekuni usaha tenun yang bermula dari hobi, 
tidak membuat Dina lupa dengan tugasnya sebagai Aparatur 
Sipil Negara memiliki.

Bagi Dina upayanya melestarikan tenun dengan tugasnya 

Lestarikan Tenun,Cara Lain  
Mengabdi Untuk Negeri

Dina Sepnita, S. STP, M.Si.saat ini aktif menduduki 
jabatan sebagai Sekretaris Camat Bina Widya. 
Setelah sebelumnya sempat menempati bebera-

pa jabatan lain selepas menempuh pendidikan di IPDN.
Dina juga pernah terpilih sebagai Lurah Berprestasi 

saat menjadi Lurah Sekip dan pernah membawa kelu-
rahannya juara II tingkat nasional dalam perlombaan 
Lingkungan Bersih dan Sehat atau LBS.

Memiliki kesibukan yang tinggi sebagai Aparatur Sipil Negara, 
ternyata tidak melunturkan semangat Dina untuk menjalani 
hobinya yang mungkin bagi sebagian orang agak rumit yakni  
menenun.

Dina yang sedari kecil  sudah menyukai berbagai   kain wari-
san nusantara  merasa terpanggil untuk  belajar menenun.

Berkat dukungan penuh dari lingkungan keluarga dan 
lingkungan kerja, hanya butuh waktu 6 bulan baginya un-
tuk bisa terampil menenun menggunakan alat tenun.

“Masa itu saya bertekad harus bisa menenun  meng-
hasilkan karya sendiri. Karena memang dari hati, jadi tidak 
terlalu sulit,”ungkap ibu dua anak ini yang kini memiliki 
usaha tenun Sri Kemuning.

Tidak hanya belajar menenun, Dina juga memperlajari 
berbagai motif tenun Melayu dari para penenun yang sudah 
berumur. Selain juga Dina mempelajari makna yang terkand-
ung dalam setiap motif tenun.

Beruntung Dina juga sempat bertukar pikiran dan mendapat 
wejangan dari tokoh masyarakat Riau, almarhum Tenas Effendi 
terkait kain tenun khas Melayu.

sebagai ASN memiliki kesamaan makna. Sama-sama meng-
abdi dan berbuat untuk negeri.

“Bertenun itu dibutuhkan kesabaran, harus bisa mengurai 
benang yang kusut, sama juga dengan aparatur yang harus 
bisa menyelesaikan masalah,”imbuh Dina lagi.

Menghabiskan waktu dari pagi hingga sore dikantor, 
praktis Dina harus bisa mencuri waktu untuk bisa menekuni 
hobi menenun. Biasanya diungkapkan Dina ,ia akan menenun 
ketika hari libur atau sama sekali tidak ada tugas kantor yang 
dikerjakan.

“Biasa Sabtu - Minggu kalau tidak ada kepentingan keluar 
rumah, saya pasti menenun,”ungkap Dina yang juga memiliki 
beberapa orang anggota penenun untuk menjalankan usaha 
tenun Sri Kemuning.*BERTUAH

PROFIL
ASN



bajambau,” kata Ardi.
Ia menjelaskan, kegiatan lomba penyajian makanan 

bajambau digelar bersamaan dengan acara satu dekade 
kepemimpinan Firdaus Ayat melayani masyarakat dan 
membangun Kota Pekanbaru.

Dalam acara makan bajambau tersebut, hadir seluruh 
tokoh masyarakat Kota Pekanbaru serta 8.000 
orang masyarakat dari seluruh kecamatan. Mulai 
dari RT RW, pengurus masjid, dan jajaran kepala 
sekolah SD SMP se-Kota Pekanbaru.

Camat bersyukur atas penghargaan yang 
diberikan ke Kecamatan Bukit Raya. Ia menyebut 
capaian ini berkat kerjasama tim Kecamatan Bukit 
Raya sehingga bisa meraih juara 1 pada lomba 
tersebut. “Ini merupakan hal yang sangat mem-

banggakan, terimakasih kepada seluruh tim Kecamatan 
Bukit Raya yang telah memberikan yang terbaik untuk 
Kecamatan Bukit Raya,” pungkasnya. *BERTUAH

49  Bertuah Edisi Mei 2022

KECAMATAN Bukit Raya, Kota Pekanbaru kembali 
menorehkan prestasi yang membagakan. Tahun 
ini Kecamatan Bukit Raya berhasil meraih peng-

hargaan juara I lomba penyajian makanan bajambau di 
lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Makan bajambau adalah salah satu tradisi yang 
sampai sekarang tetap dilestarikan ma-
syarakat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. 
Biasanya, tradisi ini dilakukan di hari besar, 
seperti menyambut Ramadhan dan bisa dite-
mukan saat Hari Rayo Onam di Kampar.

Penghargaan tersebut diterima langsung 
Camat Bukitraya T Ardi Dwisasti MSi yang dis-
erahkan oleh Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT di Masjid Al Firdaus, Kompleks Perkan-
toran Tenayan Raya.

“Alhamdulillah kami menerima penghargaan dari 
walikota Pekanbaru, juara I lomba penyajian makanan 
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Ajak Semua Pihak Atasi Banjir dan Sampah

BENAHI SAMPAH - Camat Rumbai Barat menggelar pertemuan dengan lurah, TNI/Polri dan pihak terkait dalam 
upaya membenahi persoalan sampah dan banjir.

MAKAN BAJAMBAU - Walikota Dr Firdaus MT, Wakil Walikota Ayat Cahyadi dan sejumlah pejabat menikmati 
menu makanan dalam lomba penyajian menu makan bajambau yang digelar Pemko Pekanbaru.

INFO
KECAMATAN

CAMAT Rumbai Barat Indah Vidya Astuti SSTP men-
gajak semua lapisan masyarakat untuk bersatu padu 
menuntaskan persoalan sampah dan banjir.

Sebab persoalan sampah dan banjir yang ada di Kota 
Pekanbaru menjadi perhatian serius dari Penjabat Waliko-
ta Muflihun SSTP MAP.

Camat Indah Vidya Astuti mengajak jajaran bersama-
sama dan bersinergi menindaklanjuti arahan penjabat wa-
likota untuk menuntaskan persoalan sampah dan banjir.

Menindaklanjuti arahan Pj Walikota tersebut, Camat 
Rumbai Barat menggelar pertemuan dengan Lurah Rum-
bai Bukit Edy Azwar SE, ketua LPM, ketua Forum RT/RW, 
Babinsa dan Babinkamtibmas, kader posyandu, PKK dan 
BKMT, tokoh masyarakat dan tokoh agama se-Kelurahan 
Rumbai Bukit.

Indah mengatakan kerja sama semua pihak sangat di-
perlukan apalagi ia baru dipercaya sebagai camat Rumbai 
Barat. Sehingga perlu dukungan dari semua pihak untuk 
mengatasi permasalahan yang ada di wilayah kecamatan 
Rumbai Barat. Khususnya di Kelurahan Rumbai Bukit.

“Untuk itu, kami berharap kita semua dapat bersinergi 
dalam menindak lanjuti arahan Pj walikota terkait masalah 
sampah dan banjir,” ucapnya.

Indah menginstruksikan seluruh lurah agar mendata 
dimana saja titik rawan banjir yang ada di wilayahnya 

masing-masing. Begitu juga dengan tempat pembuangan 
sampah. “Kepada lurah dan perangkat segera mendata 
titik banjir dan tempat pembuangan sampah agar bisa 
ditindak lanjuti penanganannya,” kata Indah.

Pada kesempatan itu, Indah yang sebelumnya menja-
bat Camat Rumbai juga mengharapkan tokoh masyarakat 
dan tokoh agama untuk mengajak seluruh masyarakat 
agar taat pajak bumi dan bangunan sehingga bisa men-
capai PAD yang lebih baik.

“Mari kita ajak masyarakat kita untuk taat pajak. hal ini 
tentunya akan mendorong PAD Kota Pekanbaru sehingga 
pembangunan dan infrastruktur di wilayah kita dapat 
dilaksanakan merata. Seperti jalan berlubang, pak lurah 
silahkan didata titik lokasinya dan nanti kita laporkan ke 
dinas terkait untuk diperbaiki,” ujarnya.

Sementara itu, Lurah Rumbai Bukit Edy Azwar men-
gatakan pihaknya siap untuk bersinergi bersama perang-
kat kelurahan untuk kemajuan wilayah Rumbai Bukit dan 
Kecamatan Rumbai Barat.

“Kami akan saling berkoordinasi dan berkolaborasi 
bersama LPM, Babinsa, Bhabinkamtibmas, RT, RW, To-
mas, Toga, Toda, serta ibu- ibu kader posyandu, PKK dan 
BKTM untuk instruksi yang diberikan. Dalam hal sosial-
isasi tentunya peran ibu-ibu sangat dibutuhkan,” katanya. 
*BERTUAH

Kecamatan Bukit Raya Juara I Lomba 
Penyajian Makan Bajambau

Camat Rumbai Tindaklanjuti Instruksi Pj Walikota Pekanbaru



51  Bertuah Edisi Mei 2022

Go Digitilasasi SMPN 4 Pekanbaru

Buka Layanan Konsultasi 
Siswa Secara Online
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” Kita SMPN 4 Pekanbaru mempunyai 
aplikasi dimana orangtua murid dapat 
konsultasi dengan kami dimanapun 
berada. Artinya kita terus update. 
Semua ada di situ, mungkin mau 
konsultasi mengenai mental anak, 
kesehatan anak, minat bakat, 
tentang prestasi anak, semua kita 
dapat berkomunikasi jarak jauh.

PROFIL
SEKOLAH

TANTANGAN baru teknologi informasi khususnya 
untuk para penyedia informasi adalah menyal-
urkan informasi dengan cepat, tepat dan global.

Perpustakaan sebagai  satu penyedia informa-
si yang keberadaannya sangat penting di dunia in-
formasi, mau tidak mau harus memikirkan kembali 
bentuk yang tepat untuk menjawab tantangan ini.

Salah satunya dengan mewujudkan digital library yang 
terhubung dalam jaringan komputer. Terobosan terbaru 
ini diterapkan di SMP Negeri 4 Pekanbaru. Sekolah yang 
berada di Jalan Sutomo Pekanbaru ini sudah memiliki 
perpustakaan digital yang diberi nama Mini Free Library.

Perpustakaan digital atau Digital library adalah penggabun-
gan dari sistem informasi perpustakaan melalui web atau pun 
secara elektronik dengan koleksi-koleksi dalam format digital.

Perpustakaan digital  menyimpan data baik itu 
buku (tulisan), gambar, suara dalam bentuk file ele-
ktronik dan mendistribusikannya dengan menggu-
nakan protocol elektronik melalui jaringan komputer.

“Alhamdulillah, semua ini guna meningkatkan kompe-
tensi anak-anak kita ke depan,” kata Kepala SPM Negeri 
4 Pekanbaru, Dr Hj Rukiah MPd seraya mengatakan per-
pustakaan digital di sekolahnya bisa terwujud berkat dukun-
gan dari pemerintah kota pekanbaru dan orangtua murid.

Rukiah mengungkapkan, tidak hanya koleksi buku ba-
caan, namun koleksi bacaan yang ada diperpustakaan 
ini juga menyediakan banyak koleksi buku-buku karya 
Kepala Sekolah, Karya Guru dan juga Karya Siswa.

“Meskipun dua tahun in i  k i ta hadapkan den-
gan pandemi Covid-19, kami sangat bangga apresiasi 
atas penampilan anak-anak kami, baik bidang aka-

demik dan non akademik sungguh luar biasa,” katanya.
Tidak hanya perpustakaan digital, namun saat ini SMP 

N 4 pekanbaru juga sudah memiliki layanan konsultasi 
secara online. Sehingga layanan ini bisa dimanfaatkan 

oleh siswa dan orangtua yang ingin melakukan konsultasi 
secara online atau E Counseling Layanan dengan guru BK.

‘Kita SMPN 4 Pekanbaru mempunyai aplikasi dimana 
orangtua murid dapat konsultasi dengan kami dimana-
pun berada. Artinya kita terus update. Semua ada di situ, 
mungkin mau konsultasi mengenai mental anak, kes-
ehatan anak, minat bakat, tentang prestasi anak, semua 
kita dapat berkomunikasi jarak jauh,” beber Rukiah.

Sementara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
Kota Pekanbaru, Ir Hj Nelfiyonna MSi saat menghadiri 
Launching Smart Digital dan Mini Free Library di SMPN 
4 Kota Pekanbaru didampingi Kadisdik Pekanbaru, Dr 
H Ismardi Ilyas MAg, Ketua Komite SMPN 4, Ir Nofrizal 
MM mengatakan, minimnya minat baca dan budaya 
literasi sudah semakin terasa dampaknya saat ini.

Seperti mudahnya orang mempercayai dan me-
nyebarkan informasi palsu atau hoaks. Seharusnya 

perkembangan teknologi informasi ini bisa dimanfaatkan 
dan diimbangi  dengan ilmu pengetahuan yang baik.

“Semakin banyak orang yang mau membuat per-
pustakaan akan mempermudah memperoleh buku maupun 
informasi. Peningkatan literasi diharapkan akan menjadi-
kan kita lebih kritis, peka terhadap informasi,” terangnya.

Apa yang dilakukan SMPN 4, lanjut Nelfiyonna, meru-
pakan bentuk komitmen sekolah dalam mendukung 
upaya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk meningkatkan 
budaya literasi dengan berinovasi. Salah satunya mem-
bangun perpustakaan mini (mini library) di setiap kelas.

“Budaya literasi yang tinggi di masyarakat, terutama dikalan-
gan pelajar tentunya menjadi jalan utama untuk mencerdaskan 
dan mensejahterakan anak bangsa yang unggul untuk kema-
juan Indonesia. Semoga dengan adanya perpustakaan digital 
maupun perpustakaan mini, aktivitas membaca bisa menjadi 

pilihan dan kesukaan anak-anak,” imbuhnya. *BERTUAH

Dr Hj Rukiah MPd
Kepala SMP Negeri 4 
Pekanbaru
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HOTEL Royal Asnof Pekanbaru terletak di jantung Kota 
Pekanbaru, tepatnya di Jalan Tuanku Tambusai No 
106.

Lokasinya berdekatan dengan kantor-kantor pemerintah 
kota dan daerah perbelanjaan.

Untuk setiap tujuan bisnis dan rekreasi, Hotel Royal As-
nof adalah tempat yang sempurna.

Hotel ini menawarkan akomodasi modern dengan ber-
bagai fasilitas pendukung mencakup dua lounge bar yang 
terletak di rooftop, restoran untuk bersantap dan layanan 
spa memanjakan. Sedangkan akses WiFi bisa dinikmati 
gratis di area kamar.

Seluruh kamar tamu didesain elegan berlantaikan karpet 
dan dilengkapi dengan AC, TV kabel, minibar, ketel listrik 

Hotel Royal Asnof

Nyaman Menginap 
dan Bersantai 

di Jantung Kota

25 menit berkendara dari akomodasi.
Bagi Anda pebisnis dan traveler, Royal Asnof Hotel bisa 

menjadi pilihan. Hotel yang berada di Jalan Nangka ini, siap 
memberikan layanan terbaik, melalui fasilitas dan room ka-
mar yang sangat nyaman.

 Royal Asnof Hotel hadir di pusat bisnis yang 
memiliki 47 kamar yang dirancang dengan baik dan 
terdapat 43 deluxe room, 3 excutive room dan 1 suite 
room. Kamar hotel didesain dengan gaya baru dan 
inovatif dan memiliki beragam fitur yang dirancang 
untuk menambah kenyamanan para tamu hotel.

 Tamu-tamu yang menginap di Hotel Royal Asnof 
akan memperoleh layanan standar dan ekslusif serta dapat 
langsung menikmati jamuan di lobby lounge.

 Royal Asnof Hotel juga menyediakan akses internet free 
wifi semua area hotel. Termasuk di dalam kamar dengan 
kecepatan yang cukup tinggi untuk memenuhi keperluan 
para pebisnis dan traveler yang singgah dan beraktivitas di 
Pekanbaru.

HOTEL

 Sesuai dengan misi Kota Bertuah yang mengincar misi 
Meeting Insentive Convention and Exhibition (MICE), Hotel 
Royal Asnof menyediakan empat ruangan meeting. Ru-
angan ini menyediakan layanan yang dapat disesuaikan 

dengan skala pertemuan, baik pertemuan kecil 
maupun pertemuan besar.

Waktu check-in standar pada pukul 14:00 WIB 
dan waktu check-in dari plan mempunyai prioritas 
lebih besar. Sedangkan waktu check-out standar 
12:00 WIB.

Fasilitas dan layanan Hotel Royal Asnof Pekan-
baru terdiri spa/sauna, restaurant/coffee shop, 

lounge non-smoking, rooms, morning call layanan kamar, 
cleaning service, massage, parking area.

Untuk fasilitas kamar ada bath and toilet,  all rooms 
Shower, all rooms TV, refrigerator, trouser press (including 
rental). Toothbrush and/or tooth paste bath, towel, sham-
poo, hair conditioner, body soap, shower cap, cottonbud, 
shower, toilet comb. *BERTUAH

dan meja kerja. Kamar mandi pribadi menyediakan fasili-
tas shower atau bathtub dan perlengkapan mandi gratis.

Royal Asnof Hotel Pekanbaru turut melengkapi 
fasilitas dengan layanan antar-jemput bandara, serta 
kawasan sekitarnya secara gratis.

Resepsionis beroperasi 24 jam untuk membantu 
melayani Anda meliputi penitipan bagasi, binatu dan 
layanan kamar.

Royal Asnof Hotel berjarak 22 menit berkendara dari 
Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II. Mal SKA 
berselang 16 menit berjalan kaki, sementara Riau Fantasi 
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Salah satu ciri khas ruangan Bakso Katon Asri adalah 
adanya gambar atau grafiti tokoh pewayangan. Hal ini 
menandakan pemiliknya adalah asli orang Jawa.

Adanya gambar tokoh pewayangan ini juga menjadi 
magnet bagi pengunjung bakso Katon Asri. Banyak dian-
tara pengunjung yang menjadikannya sebagai satu spot 
untuk berswafoto. Karena gambar yang sama tidak akan 
ditemukan di tempat lain.

Menu unggulan Bakso Katon Asri adalah bakso den-
gan aneka ukuran. Mulai dari bakso kerikil yang memiliki 
ukuran kecil seperti halnya kerikil, ada juga bakso dengan 
ukuran besar atau jumbo.

Berbeda dengan bakso di tempat lain yang daging 
didalam bakso kurang terasa, namun untuk bakso Katon 
Asri dipastikan semua olahan bakso memiliki rasa daging 
yang kuat. Hal ini juga menandakan jika komposisi dag-
ing dalam adonan bakso cukup banyak.

Salah satu menu favorit lainnya di bakso Katon Asri 
adalah bakso tulang. Dalam satu porsi tersedia bakso dan 
tulang rawan.

Daging tulang rawan yang empuk dipadu kuah bakso 
yang gurih, sangat menggugah selera. Apalagi disantap 
saat cuaca dingin atau ketika kehilangan selera makan.

Bakso tulang biasanya dimakan dengan nasi putih yang 
sudah ditaburi bawang goreng. Kuah bakso sendiri juga 
ditambah dengan irisan sayuran dan daun bawang serta 
daun seledri.

Disamping juga ada  nasi goreng petai, nasi goreng 
teri dan nasi goreng spesial. Porsi satu piring nasi goreng 
di bakso Katon Asri terbilang banyak dan sangat cukup 
untuk dijadikan sebagai menu makan siang.

Cemilan istimewa yang ada di Bakso Katon Asri adalah 
tahu goreng. Bumbu yang digunakan meresap langsung 
di dalam tahu. Walaupun dikonsumsi tanpa menggunakan 
sambal namun tahu goreng tetap enak.

Untuk harga satu porsi menu di bakso Katon Asri cukup 
bervariasi mulai dari Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu. Bakso 
Katon Asri mulai buka pada pukul 09.00 WIB hingga 22.00 
WIB. *BERTUAH

KULINER

Nikmatnya Bakso 
Tulang Plus Nasi Putih

Bakso Katon Asri

BAGI pecinta bakso, Bakso Katon Asri mungkin 
termasuk satu tempat favorit yang sering di-
kunjungi. Berada di Jalan Pepaya, Pekanbaru 

tepatnya belakang kantor Pajak Bangkinang.
Bakso Katon memiliki tempat yang luas, sangat 

cocok untuk menjadi pilihan tempat menikmati 
kuliner bersama keluarga. Selain juga didukung 
lokasi parkir yang bisa menampung banyak kenda-
raan.

Ruangan bakso Katon Asri terbilang nyaman 
meski berada di pinggir jalan besar. Jarak satu 
meja dengan meja lainnya cukup jauh sehingga 
tidak mengganggu satu pengunjung dengan pen-
gunjung lainnya.
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ADA banyak cara untuk memberikan hadiah pada se-
seorang atau di saat-saat momen spesial. Biasanya, 
orang-orang akan memberikan bunga atau mem-

bawakan buket bunga sebagai hadiah. Bunga yang diberi-
kan umumnya adalah bunga palsu atau hasil origami yang 
telah dibuat sedemikian rupa.

Belakangan buket bunga sudah menjadi hadiah biasa, 
kalah pamor dengan buket uang  yang kian populer dija-
dikan sebagai hadiah, baik saat ulang tahun, pernikahan, 
atau wisuda.

Siapa yang tak suka diberi uang? Orang-orang terdekat 
Anda tentu akan sangat senang, apalagi jika Anda mem-
berinya dengan membentuk uang tersebut menjadi bunga 
atau buket bunga yang diisi banyak uang.

Peluang usaha buket uang inilah yang berhasil diman-
faatkan oleh Cindy Oktavia Refna, dengan membuka usaha 
buket uang dan bunga bernama Choco Bouquet Pku.

Kepada Bertuah Cindy menuturkan, awal mulanya 
membuka usaha buket bunga hanya untuk mengisi waktu 
luang.

“Saya pada saat itu baru tamat kuliah jadi sambil cari 
kerja coba-coba usaha buket kayak dengan modal awal Rp 
150 ribu. Alhamdulillah begitu dipasarkan melalui media 
sosial, banyak yang tertarik dan mulai berdatangan pesan-
an,” tutur Cindy.

Menurut Cindy, setiap hari selalu ada pesanan buket. 
Baik buket bunga, buket uang dan juga buket balon serta 
juga buket snack . Selain juga berbagai karangan bunga. 
Setiap hari pula omset penjualan Cindy terus bertambah.

“Alhamdulillah sekarang omset buket saya sudah berka-
li-kali lipat dari modal awal,” ungkap Cindy.
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Raup Ratusan Ribu 
Rupiah Setiap Hari

Bisnis Buket Uang dan Bunga

Ia mengaku selalu mengasah kreativitas guna meng-
hasilkan buket yang menarik namun harga tetap ekono-
mis. Karena buket yang dihasilkan juga harus mengikuti 
yang sedang tren atau kekinian.

Karena itu pula, Cindy selalu memperkaya kreasi buket-
nya melalui tutorial yang banyak ditampilkan di internet.

Lebih lanjut Cindy menjelaskan cara membuat bunga 
dari uang kertas sebenarnya tidak terlalu sulit. Langkah-
langkah cara membuat bunga dari uang kertas dapat 
dengan mudah dicari dari internet.

“Hal yang diperlukan ketika membuat bunga dari uang 
kertas adalah kesabaran, ketekunan, dan ketelitian agar 
bunga yang dihasilkan tampak cantik dan tidak merusak 
uang itu sendiri,” jelas Cindy yang sedang merintis cabang 
usaha buket bunga di Kabupaten Indragiri Hulu.

Cindy memaparkan cara membuat bunga dari uang ker-
tas dimulai dengan membuat bagian kuncupnya terlebih 
dulu. Baru kemudian membuat kelopak bunganya. Kedua 
hal ini sangat penting untuk membentuk bunga dari uang 
kertas.

“Pembuatan tergantung jenis pesanan bisa cepat , rata 
rata H-1 atau satu hari pengerjaan,”imbuh Cindy yang su-
dah empat tahun menjalani usaha buket bunga.

Untuk memanjakan konsumen, Cindy juga memberi 
kebebasan kepada konsumen menentukan sendiri bentuk 
buket yang diinginkan. Karena beda orang, beda selera 
dan keinginan. Sebisa mungkin, Cindy berupaya mewujud-
kan buket bunga yang diinginkan oleh konsumennya.

Untuk harga buket hasil olahan tangannya, Cindy me-
nyebut harganya masih sangat terjangkau karena hanya 
sekitar Rp 100 ribu.

Menjawab Bertuah mengenai tips usahanya bisa bertah-
an sampai sejauh ini, menurut Cindy ia berusaha mengi-
kuti selera dan tren dipasaran, dan rajin mempromosikan 
produk usaha buketnya melalui media sosial.

Dengan berbagi foto dan informasi produk usaha di 
media sosial, akan sangat memudahkan bagi pelaku usaha 
kecil untuk mempromosikan usahanya. Karena media pro-
mosinya tidak terbatas selain juga bisa dilihat oleh banyak 
orang dari berbagai daerah.

“Yang terpenting  harus konsisten promosi melalui 
media sosial  dan merespon dengan cepat setiap orderan 
konsumen. Selain tentunya harus ramah,” kata Cindy. 
*BERTUAH

UMKM
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USAHA minuman memiliki prospek cerah dan berkem-
bang di Kota Pekanbaru. Dengan kondisi cuaca yang 
cenderung panas, tentu banyak yang tertarik minu-

man penyegar tenggorokan. Hal itu pula membuat minu-
man konvensional hingga kekinian kian men-
jamur.

Satu di antaranya Es Dawet Ayu Banjarnagera 
Mas Slamet. Walaupun tergolong minuman za-
man dulu alias jadul, namun es dawet berhasil 
merebut minat warga Pekanbaru.

Karena es dawet banyak permintaan, Slamet 
selaku pelaku usaha Es Dawet Ayu Banjarneg-
ara sampai kewalahan memenuhi permintaan 
pelanggan.

“Biasanya kewalahan ketika ada permintaan untuk men-
gisi pesanan lebih dari satu acara dalam waktu bersamaan. 
Jadinya saya kadang memilih untuk tidak berjualan dan 
memenuhi permintaan untuk mengisi acara,” tutur Slamet 
yang sudah delapan tahun menekuni usaha es dawet ayu.

Permintaan akan semakin meningkat ketika musim ke-
marau atau cuaca panas. Begitu sebaliknya akan menurun 
drastis bila musim hujan.

“Makanya untuk mengolah dawet, saya lebih memper-
hitungkan faktor cuaca. Kalau musim hujan biasanya tetap 
produksi namun jumlahnya tidak banyak. Tapi kalau cuaca 
panas, produksi bisa meningkat dibanding hari biasa,” jelas 
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UKM

yang biasa mangkal di Jalan Taskurun.
Untuk menjaga kualitas rasa es dawet, Slamet mengaku 

turun tangan langsung ke dapur dalam meraciknya. Wa-
laupun kini sudah memiliki banyak anggota, namun Slamet 
merasa wajib ikut serta dalam proses produksi dawet.

Menurut Slamet perlu waktu sekitar tiga jam untuk 
menghasilkan satu dawet ayu yang siap dipasarkan. Proses 
pembuatannya lumayan sulit dikarenakan prosesnya yang 
lama dan ribet. Sebab pembuatan dawet masih dilakukan 
secara manual untuk manghasilkan dawet yang berukuran 
kecil dan halus.

“Walaupun sudah setiap hari mengolah dawet, kadang 
ada gagal juga untuk menghasilkan dawet yang berukuran 
kecil. Sementara ukuran dawet yang bagus adalah yang 
kecil,” lanjut Slamet yang kini memiliki enam anggota.

Karena terbuat dari santan, dawet yang dihasilkan ha-
rus dijaga agar tidak cepat basi. Caranya menurut Slamet 
adalah dengan menggunakan es batu.

Di sini menurut Slamet perlu ketelatenan dari penjual un-
tuk terus mengganti es batu jika sudah mencair. Jika sampai 
terlupa, alamat dawet yang dihasilkan akan menjadi basi.

Semula Slamet hanya memiliki satu gerobak yang biasa 
mangkal di Jalan Taskurun. Kini ia sudah memiliki total 
tujuh gerobak yang mangkal di beberapa ruas jalan Kota 
Pekanbaru.

Di antaranya di Jalan Paus ada dua titik, Jalan Duyung, 
Jalan Tanjung Datuk serta Jalan Setia Budi dan keliling 
menggunakan motor sekitaran Tangkerang Tengah.

Slamet memberdayakan sanak saudaranya dari Banjar-
nagera untuk berjualan di Pekanbaru. Es Dawet Ayu khas 
Banjarnagera olahan Slamet dijual Rp 5 ribu per gelas. 
Sementara untuk acara pesta, aqiqah, arisan dan lain-lain, 
es dawet ayu dijual  Rp 600.000 per gentong

“Satu gentong itu kadang bisa sampai 300 gelas kecil. 
Biasanya untuk acara sekali order ada yang dua sampai tiga 
gentong. Selain orderan buat acara, kadang ada juga untuk 
pelanggan minta  disajikan jamaah usai salat Jumat,” sebut 
Slamet yang menjadi langganan tetap beberapa masjid.

Bagi Anda yang berminat dengan Es Dawet Ayu khas 
Banjarnegara Slamet bisa order secara online melalui akun 
Instagram @esdawetayupekanbaru atau kontak WA 0812-
7033-1818. *BERTUAH

Slamet yang tergabung dalam 
paguyuban penjual es 
dawet khas Banjarnega-
ra di Pekanbaru.

Slamet 
menuturkan, 
awal mula 
merintis usaha 
Es Dawet Ayu 
Banjarnegara di 
Pekanbaru sangat 
tidak mudah. Apa-
lagi di Pekanbaru 

juga banyak usaha sejenis 
walaupun nama berbeda. 
Karena itu untuk merebut 
hati konsumen, ia berusaha 
menjaga kualitas rasa dari es 
dawet ayu buatannya.

“Konsumen biasanya akan 
kembali membeli makanan atau 
minuman jika rasa yang disa-
jikan sesuai dengan lidah. Jika 
rasa tidak berubah, bukan tidak 
mungkin mereka akan menjadi 
pelanggan tetap,” terang Slamet 

Minuman Jadul 
Banyak Peminat

Es Dawet Ayu 
Banjarnegara 

Mas Slamet
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