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Dapur 
Redaksi

Menata Kota 
di Usia Dewasa
TIDAK terasa bulan ini Kota Pekanbaru telah 

genap berusia 238 tahun tepat pada 23 
Juni 2022. Daerah yang dulu hanya dusun 

kecil kini telah berubah menjadi kota metro-
politan dengan segala persoalan dan tantangan 
yang harus dilalui setiap rezim kepemimpinan.

Hal ini pula pekerjaan berat bagi Penja-
bat Walikota Muflihun SSTP MAP yang baru 
satu bulan lebih memimpin Kota Pekanbaru.

Sejumlah masalah telah diinventarisir den-
gan tiga program prioritas bagi Penjabat Wa-
likota untuk menuntaskan dalam jangka pendek. 
Tiga persoalan jadi sorotan yakni persampa-
han, banjir, hingga perbaikan jalan yang rusak.

Dalam beberapa kali pertemuan, Penja-
bat Walikota konsen menyoroti tiga masalah 
tersebut. Ia ingin hal ini segera dituntaskan.

Kota-kota adalah laboratorium percobaan dari dunia 
dan sebuah metafora bagi sebuah generasi yang tidak 
pasti, Parag Khanna dalam Beyond City Limits (2010) 
menyebutkan bahwa kota-kota adalah laboratorium.

Dalam usianya yang panjang ini, Pekanbaru 
memang mengalami banyak masalah pena-
taan kota. Kemajuan tidak serta merubah ke-
arah yang lebih baik. Justru dengan kemajuan yang 
ada, berbagai persoalan juga bermunculan pula.

Banjir juga masih menjadi langganan kota ini. Hu-
jan sesaat saja bisa membuat Pekanbaru tergenang. 
Ini semakin sering terjadi karena sistem drainase kota 
dan pengelolaan sungai yang buruk. Serta menyusut-
nya ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan air.

Menghadapi setumpuk persoalan yang di-
hadapi sehari-hari, Pekanbaru memang mem-
butuhkan antibodi yang didukung kreativitas 
dan inovasi warga dan pemerintah kota dalam 
menata kota, mendorong pertumbuhan eko-
nomi hijau yang ramah lingkungan, meningkat-
kan kualitas kehidupan dan kesejahteraan warga.

Sebagai ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru tidak 
hanya berperan sebagai pusat aktivitas manusia 
berinteraksi dan bertransaksi. juga tidak hanya 
berperan sebagai pusat ekonomi, politik, sosial, tapi 
juga berperan untuk kebahagiaan masyarakatnya.

Langkah Penjabat Walikota harus didu-
kung semua pihak, mulai dari struktur pemer-
intahan, politisi dan masyarakatnya. Selamat 
Hari Jadi ke 238 Tahun Kota Pekanbaru, semo-
ga semakin lebih baik! ***TIM BERTUAH

Firmansyah Eka Putra, ST, MT
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK 
DAN PERSANDIAN KOTA PEKANBARU
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KELURAHAN Jadirejo dan Kelurahan Kedungsari, 
Kecamatan Sukajadi berusaha maksimal untuk bisa 
mendapatkan predikat kelurahan terbaik se-Kota Pe-

kanbaru. Berbagai upaya terus dilakukan pihak kelurahan 
untuk mewujudkan harapan tersebut.

Saat ini tim penilai lomba kelurahan dan 
desa sedang melakukan penilaian ke seluruh 
kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Total 
kelurahan di Pekanbaru ada 83 kelurahan.

Untuk menjadi yang terbaik dan menyisi-
hkan 83 kelurahan tersebut memang bukan 
perkara mudah. Namun dengan kerja keras 
dan kerjasama semua lapisan masyarakat 
bukan hal mustahil penghargaan tersebut bisa 
didapatkan.

Hal inilah yang tekad kuat Lurah Kedung Sari Zainidar 
Elfina SE. Saat tim penilai mendatangi kelurahanya, Lurah 
Zainidar mempresentasikan capaian-capaian prestasi 
berupa juara posyandu, juara kelurahan tingkat kota dan 
lainnya di hadapan tim penilai.

Usai mempresentasikan capainnya, Lurah Kedung Sari 
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Presentasikan Berbagai Prestasi Kelurahan
juga sempat ditanya berbagai persoalan dari tim penilai, 
salah satunya adalah tentang kesiapsiagaan terkait bencana 
alam dan kesehatan.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Anwar Rahim se-
laku lurah Jadirejo yang baru dua bulan dilantik. 
Ia diberi tugas untuk mempersiapkan presentasi 
dihadapan para tim penilai. Pria yang akrab disapa 
Aim ini mempersiapkan materi dalam waktu yang 
sangat singkat.

Tidak jauh beda dengan Nola, Aim juga disug-
uhkan dengan pertanyaan dari tim penilai. Di sini 
lurah tidak menjawab sendiri tapi juga dibantu 
oleh Ketua LPM dan PKK.

Camat Sukajadi Dr Andin Niantima Primasari 
mengucapkan selamat datang kepada tim penilai dan men-
gatakan dalam pembukaannya, besar harapan mendapatkan 
posisi terbaik.

“Juara bukan tujuan utama, melainkan bagaimana ke-
lurahan kita dan masyarakatnya terus berkembang,” kata 
Camat Sukajadi Andin Niantima Primasari. *BERTUAH

Kedung Sari dan Jadirejo Persiapkan Diri Jadi Kelurahan Terbaik

Lurah Kampung Baru Pastikan Tidak Ada 
Tumpukan Sampah

LOMBA KELURAHAN - Lurah Jadirejo dan Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Sukajadi mempresentasikan prestasi 
kelurahan kepada tim penilai lomba kelurahan Kota Pekanbaru.

PANTAU DRAINASE - Lurah Kampung Baru, Asnetti rutin turun ke lapangan memantau drainase dan memastikan 
tidak ada tumpukan sampah.

INFO
KELURAHAN

SEBAGAI dukungan program Pj Walikota Muflihun 
mewujudkan Kota Pekanbaru bebas banjir dan sam-
pah, pihak Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Se-

napelan terus melakukan berbagai upaya bersama warga.
Sedikitnya ada dua titik banjir di Kelurahan Kampung 

Baru, yang dikeluhkan oleh masyarakat. Sebagaimana hal-
nya hasil pendataan yang dilakukan oleh pihak kelurahan.

Lurah Kampung Baru, Asnetti menuturkan ada dua titik 
banjir yang perlu mendapat perhatian serius dan dipriori-
taskan untuk ditangani. Mengingat banjir di wilayah terse-
but cukup tinggi dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Dua titik banjir tersebut berada di Jalan Kapur, sebelah 
kiri-kanan jalan. Di titik ini kondisi drainase yang tidak 
berfungsi maksimal karena posisinya drainase justru lebih 
tinggi dari aliran air. Sehingga air tidak mengalir melewati 
parit.

“Kalau hujan bagian bawah menjadi banjir. Selain juga 
ada dua parit besar di Jalan Riau yang merupakan per-
batasan dengan Kelurahan Tampan Kecamatan Payung 
Sekaki,” kata Asnetti.

Kendati masih ada pekerjaan rumah untuk mengatasi 
banjir dua titik tersebut untuk masalah sampah di Kelura-
han Kampung Baru tidak terlalu mengkhawatirkan. Sebab 
sampai saat ini, persoalan sampah di wilayah ini masih 
bisa diatasi dan belum ada sampah yang menumpuk.

“Hanya di RW 04 mereka minta dibuatkan jalan agar 
bisa petugas mengambil sampah yang ada di TPS sepan-
jang aliran sungai,” kata Asnetti yang turun langsung 
meninjau ke lapangan.

Selain aktif turun ke lapangan memantau titik banjir 
dan tumpukan sampah, pihak kelurahan juga rutin meng-
gelar rapat bersama semua elemen untuk membahas 
permasalahan banjir,jalan rusak dan juga sampah serta 
mencarikan solusi terbaik.

“Kita menggelar rapat bersama dengan seluruh per-
angkat di bawah. Mulai dari RT/RW, Babinsa, Babinkam-
tibmas, Kasipem, kasi PMK kelurahan.rapat bersama RT/ 
RW se kelurahan Kampung Baru dihadiri 5 dari 8 RW serta 
17 RT dari 22 RT. Yang lainnya tidak bisa hadir karena 
berhalangan,” kata Asnetti. *BERTUAH

44-45
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Vemi Herliza SSTP
Camat Rumbai
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han.
“Seperti yang disampaikan pimpinan terdahulu, kita ini 

adalah supertim dan bukan Superman. Sebaik apapun pro-
gram dan inovasi pimpinan perlu dukungan dan kerjasama 
dari bawahan. Sebab pimpinan pasti tidak akan bisa bekerja 
sendiri,” terang Vemi yang sukses membawa Kecamatan 
Rumbai meraih prestasi Evaluasi Kinerja Kecamatan terbaik 
kedua tingkat Provinsi Riau.

Bersama anggotanya, Vemi berhasil melahirkan 18 inovasi 
digital maupun nondigital dalam jangka waktu satu tahun di 
Kecamatan Rumbai.

Ditempatkan di wilayah yang kini cukup rawan dengan 
permasalahan pertanahan, Vemi juga membuat inovasi guna 
meminimalisir persoalan pertanahan di Kecamatan Rumbai. 
Inovasi terkait pertanahan ada yg dinamakan PANAH (Peta 
Tanah) dan ada juga DITAHAN (Digitalisasi Pencatatan Perta-

Perlakukan Staf 
Seperti Keluarga

PERNAH menjalani pendidikan pamong di Sekolah 
Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) mem-
bawa pengaruh besar dalam perjalanan karir Vemi 

Herliza SSTP yang kini menjabat sebagai Camat Rumbai.
Pasalnya menurut Vemi, hampir 16 tahun menjadi 

Aparatur Sipil Negara, ia selalu ditempatkan pada posisi 
yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Praktis 
ilmu yang diperoleh ketika menjalani pendidikan pamong 
sangat membantu dan bisa digunakan.

“Memang tidak semua 
teori yang kita dapat 
dulu bisa diterapkan 
setelah bekerja, 
karena situasinya 
berbeda ketika su-
dah di lapangan. 
Paling tidak ada 
ilmu kemasyara-
katan yang bisa 
saya terapkan. 
Bagaimana 
berhadapan 

dengan masyarakat yang berbeda 
karakter dan kemauan serta cara 
beradaptasi dengan masyarakat dan 
juga bagaimana cara menyelesaikan 
masalah,” tutur Vemi kepada Ber-
tuah.

Vemi sudah menempati beberapa 
jabatan yang berhadapan langsung 
dengan masyarakat. Seperti sekretaris lurah, lurah, sekre-
taris camat dan terakhir sebagai camat Rumbai.

Menariknya, pernah ditempatkan di beberapa wilayah 
yang berbeda, bagi Vemi semua memiliki kesan tersendiri. 
Baik saat ditempatkan di kelurahan ataupun juga keca-
matan.

“Rata-rata saya di satu jabatan itu tugasnya tidak lama. 
Paling lama sekitar tiga tahun-an. Itupun dengan jabatan 
berbeda. Situasi masih dalam suasana hangat dengan 
masyarakat kemudian sudah pindah. Jadi semua masih 
harmonis dan akrab,” sebut Vemi.

Karena selalu berhadapan dengan masyarakat, Vemi 
mengaku tidak terlalu kesulitan ketika ditempatkan di 
lingkungan baru. Walaupun untuk jajaran yang ada di 
bawah lebih dominan ditempati oleh laki-laki. Baik itu RT, 
RW atau lurah.

Vemi menilai, hal terpenting bisa membangun komuni-
kasi dan koordinasi yang baik dengan yang di bawah.

“Kalau masalah yang dihadapi banyak bapak-bapak itu 
tidak menjadi kendala, justru lebih enak untuk berkomuni-
kasi. Hanya saja ketika mereka mengajak untuk berkomu-

nikasi di kedai kopi, biasanya saya selalu menolak 
karena saya tidak bisa di tempat itu karena banyak 

asap rokok,” canda ibu dua anak ini.
Sebagai pejabat tertinggi di kecamatan, Vemi 

dikenal sosok yang membaur dengan bawa-
han. Menurut Vemi jabatan hanya amanah dan 
sementara. Sebab itu Vemi tidak ingin ada jarak 
dengan pejabat dan staf yang ada di bawahn-
ya.

“Saya lebih menganggap semua sebagai 
keluarga. Karena dengan sama-sama seperti 
keluarga dan tidak ada jarak, suasana kerja 
akan lebih nyaman dan  menyenangkan,” 
kata Vemi lagi.

Bagi Vemi membangun kebersamaan 
dengan bawahan sangat penting untuk 
memperlancar tugas yang diamanahkan.

Karena apapun inovasi atau kerja yang 
direncanakan kalau hanya dikerjakan sendiri 
tidak akan selesai tanpa dukungan bawa-

nahan).
Dengan peta ini menurut Vemi lebih bisa memini-

malisir kasus tanah dan membantu pemerintah dalam 
mendata persil tanah yang ada di Kecamatan Rumbai.

 “Untuk pengukuran lahan menggunakan titik koor-
dinat dan disesuaikan dengan data SHM di BPN melalui 
website bhumi atrbpn, sehingga status tanah yang akan 
diproses surat menyuratnya clear memang tidak ada 
masalah. Untuk peta persil lahan yang  diterbitkan juga 
dilengkapi barcode,” jelas Vemi.

“Wilayah kami cukup luas dan masih banyak lahan 
kosong. Karena itu cukup rawan dengan status kepe-
milikan lahan. Dengan sistem ini bisa diketahui apakah 
lahan yang dimaksud statusnya SHM, SPGR/SPKT, karena 
informasi penguasaan lahan akan terpapar dengan jelas,” 
tutur Vemi lagi.

Inovasi yang dilakukan Vemi ini mendapat respons 
positif dari masyarakat Rumbai.

Menjadi camat dengan waktu yang sangat padat, 
tidak membuat Vemi lupa tugasnya sebagai ibu rumah 
tangga. Vemi mengaku masih memiliki waktu bersama 
keluarga.

Biasanya Vemi akan menghabiskan waktu dengan 
makan di luar atau jalan ke suatu tempat. “Kadang 
memasak kalau ada permintaan dari anak atau suami,” 
imbuh Vemi yang mendapat dukungan penuh keluarga 
dalam menjalankan tugas. *BERTUAH

PROFIL
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Melayu.
Hal-hal lain yang berkaitan 

dengan penyajian juga men-
gadopsi konsep budaya Melayu. Bah-

kan untuk nama “Beserak” juga diambil 
dari bahasa Melayu.

Soal harga masih terjangkau di kantong. Satu 
porsi Seafood Beserak dengan harga Rp 85.000 
dan bisa dinikmati dua orang.

Agar tidak kehabisan, disarankan bisa meme-
san reservasi sehari sebelumnya. Untuk infor-

KULINER
SEAFOOD Beserak Hotel Khas Pekanbaru kini hadir dengan isian 

yang lebih banyak. Sajian aneka fresh seafood ala Khas Pekan-
baru sangat cocok menemani santap siang.

Adapun bahan utama dari menu menggiurkan ini adalah kerang, 
kepiting, cumi, udang, dan lain sebagainya. Seluruhnya dimasak den-
gan saus pedas manis yang dijamin bikin ngiler.

Cara penyajiannya juga unik. Menu ini disantap tanpa menggunak-
an piring atau tempat seperti biasanya, tapi diserakkan di atas 

meja yang sudah dilapisi dengan plastik bening.
Setiap pengunjung diberikan sarung tangan plastik 
agar lebih leluasa menyantap hidangan ini. Sea-

food Beserak disuguhkan lengkap dengan 
nasi putih yang terbungkus dengan daun 

pisang.
Saat disantap, rasa seafood sema-
kin nikmat dengan nasi beraroma 

harum, begitu menggugah 
selera. Mulai dari bumbu, 

rasa, tampilan hingga 
cara penyajian menu ini 

mengedepankan konsep 

Kini dengan Isian Lebih Banyak
Seafood Beserak Khas Pekanbaru Hotel

masi lebih 
lanjut bisa langsung 
menghubungi Call Center 
Khas Pekanbaru 0811764577 
atau Andang 082382882001.

Para tamu ataupun pengunjung 
Hotel Khas pekanbaru tidak perlu kha-
watir dengan tingkat higienis dan kehalalan 
dari seluruh makanan serta minuman yang 
ada. Karena seluruh makanan disini sudah 
mendapatkan sertifikasi halal. *BERTUAH
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BERBEDA dengan restoran atau rumah makan sejenis 
yang biasanya memiliki tempat permanen yang bisa 
didatangi konsumen, Sambal Aulia malah tidak me-

miliki gerai khusus. Karena selama ini gerai Aulia hanya 
melayani konsumen secara online.

Mengandalkan penjualan via media sosial dan promo-
si mulut ke mulut justru menjadi kekuatan yang sangat 
menguntungkan dalam usaha kuliner Sambal Aulia.

“Berjualan secara online untungnya kita tidak perlu 
menyewa tempat usaha. Sehingga pengeluaran bisa 
lebih ditekan,” ungkap Aulia Kurniadi, pemilik usaha 
Sambal Aulia.

Menurut Aulia, mengandalkan pemasaran melalui 
berbagai media sosial, ia harus rajin memposting aneka 
menu makanan yang tersedia. Karena konsumen, tentu 
hanya akan mendapat informasi untuk menu yang terse-
dia melalui medsos tersebut.

Setiap hari lanjut Aulia, ia akan memposting aneka 
menu yang akan dijual besok hari. “Biasanya menu yang 
dijual besok, dipromosikan pada hari ini. Foto yang dit-
ampilkan harus sedemikian rupa, agar bisa menggugah 
selera konsumen. Karena foto menjadi penarik utama 
konsumen,” tutur Aulia.

Lebih lanjut dikatakan Aulia, saat awal merintis usaha 
menu rumahan cukup berat baginya memperkenalkan 
diri kepada konsumen. Karena ia harus bersaing dengan 
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Sebar Brosur Hingga 
ke Rumah Warga

Usaha Rumahan Sambal Aulia
UKM

“Kadang saya menyediakan waktu khusus untuk 
menyebar brosur-brosur lapak Sambal Aulia ke pagar 
rumah orang dan ke pintu-pintu toko. Ini cukup efektif 
untuk membuat usaha kita terkenal, selain mengandal-
kan media sosial,” ungkap Aulia.

Karena Sambal Aulia dipasarkan melalui media 
sosial, otomatis konsumen juga tidak terbatas. Hampir 
semua konsumen yang ada di 15 kecamatan Pekan-
baru dapat dijangkau.

Tentunya untuk pengantaran dikenakan biaya tam-
bahan atau ongkos kirim sekitar Rp 7 ribu. Selama ini 
lanjut Aulia, usaha Sambal Aulia yang digawangimya 
sejak pandemi Covid-19 cukup mendapat respons 
positif dari konsumen.

“Alhamdulillah, rata-rata semua suka dengan menu 
yang dijual dan tidak ada komplen,” lanjut Aulia lagi.

Menariknya, aneka menu masakan yang dijual oleh 
Sambal Aulia ternyata bukan hasil olahan dari tangan 
Aulia sendiri.

 Karena ia bertindak hanya sebagai reseller saja. Se-
mentara yang memasak adalah para ibu rumah tangga 
yang juga bermukim sekitar rumah Aulia di wilayah 
Labuh Baru Timur.

Meski juru masak Sambal Aulia hanya ibu rumah 
tangga, namun aneka masakan sangat bervariasi dan 
cocok untuk menu harian keluarga. Karena setiap 
harinya menu yang dihadirkan selalu berbeda-beda.

Disamping juga dalam satu porsi terdiri dari tiga 
potong dengan kisaran harga mulai dari Rp 15 ribu-Rp 

40 ribu.
Untuk menu yang ditawarkan dijamin Aulia selalu baru 

atau tidak ada sisa masakan hari kemarin.
“Setiap hari porsi menu yang tersedia Alhamdulil-

lah habis jadi tidak pernah ada sisa untuk dijual besok 
harinya. Ini juga bagian dari pelayanan kami kepada kon-
sumen kalau aneka menu sambal Aulia diutamakan baru 
dan juga higienis,”terang Aulia lagi.

Terkait jenis aneka menu yang tersedia setiap harinya, 
menurut Aulia selalu direncanakan berbeda dengan hari 
sebelumnya. Mulai jenis masakan dengan bahan dasar 
ayam, ikan, daging hingga sayuran. Untuk hari Sabtu , 
Sambal Aulia juga menyediakan aneka bubur untuk men-
jadi tambahan menu makanan pendamping.

Kepada Bertuah Aulia menuturkan usaha menu harian 
keluarga yang ditawarkan melalui media sosial memiliki 
pangsa pasar yang bagus di Pekanbaru.

Apalagi tingkat konsumtif masyarakat Pekanbaru 
terbilang cukup tinggi. Karena mereka tidak mau repot 
untuk ke dapur namun bisa langsung mengkonsumsi.

Sambung Aulia, kebanyakan konsumennya merupakan 
orang kantoran yang memang memiliki waktu terbatas 
untuk memasak di rumah.

“Pelanggan saya ada yang bekerja di puskesmas, 
pegawai kantor gubernur dan juga kantor walikota , be-
berapa perkantoran swasta serta para pengguna media 
sosial lainnya,” tutup Aulia.

Bagi yang penasaran dengan aneka menu harian Sam-
bal Aulia bisa melihat langsung melalui IG sambal _aulia 
atau WA 0813 7869 3608. *BERTUAH

rumah makan dan restoran yang bisa terlihat wujudnya 
dan sudah mendapatkan nama.

Namun dengan kerja kerasnya dalam mempromosi-
kan usaha Sambal Aulia, kini jumlah pelanggannya terus 
bertambah.

52-53

54-55
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AGENDA

Kedung Sari dan Jadirejo 
Persiapkan Diri Jadi Kelurahan 
Terbaik

Vemi Herliza SSTP

Seafood Beserak 
Khas Pekanbaru 
Hotel

Usaha Rumahan 
Sambal Aulia

Presentasikan Berbagai 
Prestasi Kelurahan

Perlakukan 
Staf Seperti 
Keluarga

Deklarasikan 
Pekanbaru Bebas 

Sampah

Pj Walikota Pimpin Apel 
Kesiapsiagaan Bencana

Kini dengan 
Isian Lebih 
Banyak

Sebar Brosur 
Hingga ke Rumah 
Warga
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PENJABAT Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
menjelaskan, tiga program prioritas yang harus 
dibenahi salah satunya adalah pengelolaan per-

sampahan. Tantangan mengembalikan kejayaan Pekan-
baru sebagai kota terbersih menjadi prioritas selama 
kepemimpinannya dua tahun ke depan.

Muflihun berkoordinasi dengan organisasi perang-
kat daerah (OPD), camat, dan lurah guna mendeteksi 
masalah yang ada. Mencari tahu penyebab, dan pen-
yelesaiannya.

Dari keseluruhan kegiatan yang disusun Pemerintah 
Kota Pekanbaru, tiga prioritas yang harus segera dibe-
nahi di antaranya mengurangi titik banjir, membenahi 
pengelolaan sampah dan perbaikan jalan rusak.

“Ketiga program tersebut merupakan bentuk stra-
tegis pelayanan pemerintah terhadap kebutuhan 
masyarakat. Khususnya warga Pekanbaru dalam ber-
aktivitas sehari-hari,” kata Penjabat Walikota Muflihun.

Ia mengatakan, sejarah mencatat, Kota Pekanbaru 
pernah menjadi kota terbersih pada era tahun 1990-

6    Bertuah Edisi Juni 2022

“

an hingga pada awal 2000. Semasa Walikota Herman 
Abdullah, predikat kota tersebut bisa dibalik dari semula 
terkotor menjadi terbersih.

Prestasi sebagai kota terbersih ini dilanjutkan hingga 
tahun 2014 oleh Walikota Firdaus MT. Ketika itu, Kota 
Pekanbaru menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang 

Kami meminta RT dan RW meng-
gandeng masyarakat peduli ling-

kungannya. Dengan harapan tahun 
ini, Pekanbaru bebas sampah, banjir 

dan jalan berlubang

MUFLIHUN SSTP MAP
Penjabat Walikota Pekanbaru

PARIPURNA ISTIMEWA - Penjabat Walikota Muflihun 
SSTP MAP memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna 
Istimewa Hari Jadi ke-238 Kota Pekanbaru di DPRD.

LAPORAN
UTAMA

mempertahankan prestasi tersebut sepuluh tahun 
beruntun.

Penjabat Walikota Muflihun menegaskan 
bahwa Kota Pekanbaru sedang berupaya 
agar kembali meraih Piala Adipura. Dalam 
merealisasikan tantangan sebagai kota 
terbersih, pemerintah kota bergerak cepat 
menangani permasalahan persampahan.

“Kami memberikan pekerjaan rumah 
kepada camat dan lurah untuk menyosialisa-
sikan jadwal pembuangan sampah yang sudah diatur 
Perda Kota Pekanbaru,” ujarnya.

Selain itu, memanggil operator pengangkutan sampah 
yang sudah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota 
Pekanbaru agar lebih serius dalam melaksanakan tang-
gungjawabnya.

“Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kota Pekanbaru 
dalam menangani sampah ditandai dengan pembacaan 
deklarasi Pekanbaru bebas sampah tahun 2022 pada 6 
Juni 2022 di Mall Pelayanan Publik,” jelasnya.

Ia mengatakan, terkait program dan permasalahan 
yang ada saat ini di Kota Pekanbaru, juga mengajak forum 
RT/RW mendukung program pemko. Baik terkait dengan 
pengelolaan sampah, banjir serta perbaikan jalan berlo-
bang.

Muflihun menilai, RT dan RW merupakan ujung tombak 
suksesnya program pemerintah kota. “Kami meminta RT 
dan RW menggandeng masyarakat untuk peduli akan 
lingkungannya dengan harapan tahun 2022 ini, Pekan-
baru bebas sampah, banjir dan jalan belubang,” ujarnya.

Ia mengaku tidak berjanji menuntaskan dalam waktu 
cepat. Namun bersama jajaran akan berupaya maksimal 
untuk menuntaskan masalah banjir, sampah dan jalan 
berlubang.

“Saya akan memaksimalkan semua peluang dan kerja 
agar Kota Pekanbaru yang kita cintai ini bebas dari tiga 
permasalahan tersebut. Saya ajak seluruh masyarakat me-
lalui forum RT/RW bantu kami untuk mambangun Pekan-

baru menjadi lebih baik lagi,” terangnya.
Dengan adanya sinergi dari semua pihak akan 

mendorong upaya menuntaskan permasalahan 
kota. Ia menyebut bahwa pemerintah kota kon-
sisten dalam menggesa program prioritas.

“Kita mengajak semua pihak, tanpa ada dukun-
gan semua pihak, tentu kita tidak bisa menuntas-
kan permasalahan ini satu persatu,” paparnya.

Pembenahan berbagai infrastruktur di ber-
bagai sektor juga menjadi perhatian. Ia juga menyadari 
bahwa permasalahan anggaran pemerintah kota menjadi 
perhatian khusus.

Ia meminta kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di or-
ganisasi perangkat daerah (OPD) untuk bisa ditingkatkan 
dalam memaksimalkan pendapatan daerah. Hal ini agar 
daerah terhindar dari defisit anggaran.

Muflihun menegaskan, pemerintah kota mendorong 
upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Ia 
menyadari bahwa pandemi memberi dampak dan tekan-
an terhadap semua sektor. Upaya pemulihan ekonomi 
dilakukan dengan mendorong pengembangan UMKM 
agar pemulihan berlangsung secara efisien.

“OPD yang berhadapan langsung dengan pelaku 
UMKM bisa memberi akses pengembangan UMKM 
agar berinovasi dan memiliki produk unggulan daerah,” 
urainya.

Pada periode ini, pemerintah daerah bersama masyara-
kat telah berhasil mengantarkan Pekanbaru menjadi salah 
satu kota terkemuka di Indonesia.

Kota ini bukan saja berkembang dalam batas adminis-
trasi menjadi sebuah Kota Metropolitan, tapi, Pekanbaru 
juga mempengaruhi kawasan di sekitarnya yakni Kabu-
paten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Pelalawan. 
***BERTUAH

HUT PEKANBARU - Penjabat 
Walikota Pekanbaru Mufli-
hun SSTP MAP memimpin 
upacara Hari Jadi ke-238 Ta-
hun Kota Pekanbaru di hala-
man perkantoran Pemko 
Pekanbaru, Tenayan Raya.

Penjabat Walikota Pekanbaru Fokus Tiga Program Prioritas

Bertekad Kembali Raih Piala Adipura
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TERKAIT program kerja dan keinginan Penjabat Waliko-
ta Muflihun, mendapat tanggapan positif dari kalan-
gan DPRD Kota Pekanbaru. Anggota DPRD Pekanbaru 

Roni Pasla mengatakan, Penjabat Walikota harus betul-
betul memanfaatkan waktu dua tahun lebih untuk mempri-
oritaskan program kebutuhan rakyat tersebut.

Diakui Roni Pasla, sejak dilantik, Pj Walikota Muflihun 
mulai menampakkan kinerjanya. Seperti membayar honor 
RT/RW hingga penanganan sampah. Namun tidak cukup 
puas sampai di situ, ia berharap juga menuntaskan be-
berapa persoalan lain yang perlu diatasi yakni penanganan 
banjir.

Terkait aksi turun ke lokasi pengerukan sungai yang 
dilakukan Muflihun beberapa waktu lalu juga direspons 
positif Roni.

Menurut politisi PAN itu, langkah Muflihun menunjukkan 
kebijakan yang dilakukan adalah mengerjakan apa yang 
selama ini dibutuhkan masyarakat dan dalam ranah men-
gumpulkan bahan yang nantinya akan dibuat kebijakan 
prioritas.

“Pj wako ingin menginventarisir permasalahan yang ada. 
Oleh karena itu, kita menyambut baik langkah yang dilaku-
kan. Hasil turun ke lapangan ini nanti akan ada kebijakan 
yang diambil,” kata Roni Pasla.

Kendati demikian, masyarakat Kota Pekanbaru tidak 

perlu berharap lebih banyak kepada Pj Walikota. Sebab 
selama menjabat tidak bisa membuat kebijakan baru me-
lainkan hanya bisa melanjutkan apa yang belum tersele-
saikan dari kepemimpinan sebelumnya.

“Walikota kita sebelumnya 10 tahun atau dua kali masa 
jabatan. Nah, kita tak boleh juga berekspektasi terlalu 
lebih dengan jabatan hanya dua tahun. Tapi dengan ad-
anya Pj Walikota, apa yang menjadi kendala kemarin kita 
minta uraikan satu persatu. Atau permasalahan yang tidak 
menjadi prioritas oleh Walikota sebelumnya dijadikannya 
prioritas,” katanya mengakhiri. ***TIM BERTUAH

Langkah Cepat Pj Atasi Banjir dan Genangan 
Mendapat Dukungan DPRD Kota Pekanbaru

TINJAU SUNGAI - Penjabat Walikota Pekanbaru Muflihun bersama Kadis PUPR Indra Pomi Nasution 
meninjau aliran Sungai Sail yang selalu menyebabkan banjir di kawasan tersebut.

PENDAGKALAN SUNGAI - 
Penjabat Walikota Pekanbaru 
Muflihun meninjau pendang-
kalan Sungai Sibam di Kelura-
han Sungaisibam, Kecamatan 
Binawidya.

PERBAIKAN JALAN - Penjabat 
Walikota Pekanbaru Muflihun 
meninjau perbaikan Jalan 
Delima, Kelurahan Delima, 
Kecamatan Binawidya.

LAPORAN
UTAMA
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Dinas PUPR Pekanbaru Berdayakan Pasukan Kuning

TAMBAL SULAM - Beberapa lokasi ruas jalan rusak dilakukan penimbunan dengan sistem tambal sulam. 
Terutama di jalan akses yang banyak dilalui masyarakat.

Ruas Jalan Rusak Mulai Diperbaiki

Indra menyebut, Dinas PUPR Pekanbaru memiliki dua pri-
oritas yang saat ini disorot oleh Penjabat Walikota yakni jalan 
rusak dan masalah banjir.

“Maka dari itu, pengerjaan jalan rusak ini juga 
kita lakukan di samping normalisasi drainase untuk 
pencegahan banjir. Untuk banjir, kita sudah bentuk 
lima tim pasukan kuning yang rutin ke lapangan 
untuk memaksimalkan normalisasi drainase,” be-
bernya.

Proyek tambal sulam guna memperbaiki be-
berapa titik kerusakan badan jalan sudah terlaksana 
di Jalan Delima dan Jalan Parit Indah. “Kegiatan ini 
juga sebagai bentuk kepedulian Dinas PUPR Kota 
Pekanbaru terhadap kenyamanan masyarakat,” imbuh Indra.

Disampaikannya, tambal sulam merupakan penanganan 
jangka pendek guna memperbaiki badan jalan yang rusak. 
“Jadi perbaikan yang dilakukan yakni melakukan pekerjaan 

DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 
Kota Pekanbaru menargetkan perbaikan sebanyak 
91 titik jalan rusak dalam jangka waktu 100 hari kerja 

Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP AP.
“Sekarang sudah 48 ruas jalan yang kita perbaiki atau 

sudah lebih separuh yang ditargetkan,” kata Kepala Dinas 
PUPR Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution.

Ia menyebutkan kondisi ruas jalan rusak di Kota Pekan-
baru sangat dinamis. Karena setelah satu ruas diperbaiki, 
akan muncul kerusakan di ruas jalan lainnya. “Saat ini di 
Kota Pekanbaru terdapat sebanyak 1.946 ruas jalan, dengan 
24 persen di antaranya dalam kondisi rusak,” tutur Indra.

Lebih lanjut ia mengatakan, terbatasnya ketersediaan 
anggaran tidak memungkinkan bagi Dinas PUPR Kota 
Pekanbaru untuk melakukan perbaikan jalan dalam jumlah 
yang banyak. “Maksimal hanya empat persen dari total 

Jadi perbaikan yang dilakukan yakni 
melakukan pekerjaan jangka pendek 

dengan melakukan penambalan 
pada jalan berlubang

INDRA POMI NST ST MSi
Kepala Dinas PUPR Pekanbaru

“

LAPORAN
KHUSUS

jangka pendek dengan melakukan penambalan pada jalan 
berlubang,” katanya.

Kadis Indra menuturkan, kondisi jalan rusak menyebar 
di 15 kecamatan Kota Pekanbaru. Saat ini, PUPR 
sudah berhasil memperbaiki jalan rusak seban-
yak 48 ruas atau sudah lebih separuh dari yang 
ditargetkan.

Terkait anggaran perbaikan jalan itu menca-
pai sekitar Rp 12 miliar per tahun. Anggaran itu 
bukan hanya untuk perbaikan jalan saja, juga 
termasuk operasional pasukan kuning, peralatan, 
serta material yang diperlukan.

Sementara anggaran untuk perbaikan jalan ru-
sak tahun 2021 lalu, pihaknya menganggarkan sebesar Rp 
16 miliar. Indra menyebut, jumlah itu termasuk untuk biaya 
operasional seperti bahan bakar alat berat dan gaji petugas 
lapangan. *** TIM BERTUAH

jalan rusak sampai akhir tahun anggaran 2022 yang bisa 
diperbaiki,” ucapnya.

Guna perbaikan jalan tersebut Dinas PUPR Kota Pekan-
baru sudah membentuk 10 tim pasukan kuning. Perbaikan 
jalan juga merupakan satu prioritas pekerjaan Penjabat 
Walikota Pekanbaru, Muflihun yang diamanahkan Guber-
nur Riau Syamsuar saat pelantikan beberapa hari lalu.
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TINJAU JALAN - Penjabat Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP meninjau perbaikan jalan 
sebagai satu program prioritasnya.

KERAHKAN ALAT BERAT - Alat berat dikerahkan untuk melakukan perbaikan sejumlah ruas 
jalan rusak di Kota Pekanbaru.

Sesuai Aspirasi Anggota DPRD
ANGGOTA DPRD Pekanbaru dari Fraksi PKS, Hamdani 

MS SIP mengapresiasi Dinas PUPR Kota Pekanbaru 
yang bergerak cepat melakukan perbaikan dan 

penambalan jalan berlubang di sejumlah titik.
“Tentu kita mengapresiasi langkah cepat Pj 

Walikota Muflihun dan Kadis PUPR Kota Pe-
kanbaru Indra Pomi yang telah merealisasikan 
perbaikan beberapa ruas jalan yang berlubang. 
Saya merasa, bahwa usulan dan aspirasi terkait 
jalan berlubang seperti ini harus cepat diper-
juangkan karena ini berkaitan dengan kesela-
matan masyarakat yang melintas,” kata Ham-
dani.

Sebelumnya, Hamdani mengusulkan perbaikan jalan 
di sejumlah titik ruas jalan yang mengalami kerusakan 
kepada Penjabat Walikota Pekanbaru Muflihun dan Kepala 
Dinas PUPR Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution bebera-

LAPORAN
KHUSUS

pa waktu lalu.
Berdasarkan hasil pantauan Hamdani di lapangan, Pemko 

Pekanbaru melalui Dinas PUPR tampak telah melakukan per-
baikan beberapa ruas jalan berlubang yang berada 
di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai tersebut.

Anggota Komisi III ini menyatakan siap men-
dukung Pj Walikota Muflihun dan seluruh OPD di 
lingkungan Pemko Pekanbaru agar bekerja lebih 
serius dan maksimal untuk menyelesaikan target 
yang telah diarahkan oleh gubernur Riau.

“Bila ada OPD yang tidak bisa mengikuti ara-
han dan perintah yang terukur dari Pj Walikota 
Pekanbaru, ya maka kepala OPD ini pantas untuk 

dievaluasi. Saya harap, Pj Walikota Muflihun ini bisa terus 
bergerak menyelesaikan berbagai persoalan dan membena-
hi Kota Pekanbaru ke arah yang lebih baik,” ujarnya. ***TIM 
BERTUAH



PENJABAT Walikota Pekanbaru Mufli-
hun SSTP MAP terus bergerak menun-
taskan pekerjaan rumah yang ada. 

Perbaikan jalan dan antisipasi banjir seperti 
pembersihan drainase atau gorong-gorong 
tepi jalan merupakan tugas prioritas yang 
harus cepat dituntaskan.

Satu jalan yang menjadi target diper-
baiki adalah Jalan Delima Pekanbaru. Kondisi jalan yang rusak 
di lokasi tersebut kini mulai tersentuh perbaikan. Pj Walikota 
Muflihun SSTP MAP memantau langsung proses perbaikan 
atau penambalan jalan rusak ini.

Menurut Pj Walikota perbaikan Jalan Delima menjadi satu 
pekerjaan yang sangat penting, untuk memperlancar aktivi-
tas masyarakat. Posisi jalan yang strategis dan menjadi jalur 
penghubung, membuat Jalan Delima selalu ramai dilintasi 
kendaraan. Baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

“Kami fokus menangani drainase dan jalan berlubang. 
Khususnya di jalan-jalan yang ramai dilintasi kendaraan sep-
erti di Jalan Delima ini,” ungkap Pj Wako.

Ia menyebutkan, perbaikan jalan rusak akan terus dilaku-
kan dan menjadi prioritas. Hal ini sebagai bentuk tanggung 
jawab Pemerintah Kota Pekanbaru untuk kenyamanan ma-
syarakat.

“Tapi perlu diingat, dalam tahun ini kegiatan itu tak bisa 
dilakukan semuanya. Masyarakat diminta bersabar,” kata Mu-
flihun usai peninjauan di lokasi tersebut.
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PEMBERSIHAN DRAINASE - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun 
SSTP MAP melihat satu drainase atau gorong-gorong yang 
akan dibersihkan.

ARAHAN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP mem-
beri arahan kepada kepala Dinas PUPR terkait perbaikan 
jalan.

PERBAIKAN JALAN 
– Pj Walikota Pekan-
baru Muflihun SSTP 
MAP memantau 
proses perbaikan 
Jalan Delima yang 
selama ini dikeluh-
kan warga.

Tugas Prioritas Harus 
Cepat Dituntaskan

Pj Walikota Tinjau Perbaikan Jalan 
dan Pembersihan Drainase

TANGGUL - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP meninjau pembuatan 
tanggul di Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Binawidya.

Berdasarkan pantauan di Jalan Delima, banyak ruko yang 
tak membuat bak kontrol di atas parit. Sehingga penyebab 
tersumbatnya drainase tak diketahui. “Yang saya lihat tadi 
dari bak kontrol, aliran air parit malah tergenang,” ucap 
Muflihun.

Pj Wako juga meminta para pemilik ruko untuk tak men-
gusir pekerja yang membersihkan parit. Karena pembersihan 
drainase itu dilakukan untuk masyarakat banyak.

Usai memantau perbaikan jalan dan pembersihan 
drainase di Jalan Delima, Pj Walikota Muflihun melanjutkan 
peninjauan ke Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Bina-
widya. Di sana, ia melihat langsung kondisi perumahan yang 
selama ini rawan banjir.

Muflihun juga memantau pembuatan tanggul belakang 
Perumahan Dwi Beringin Indah IV dan V Kelurahan Sungai 
Sibam. Tanggul dibuat sebagai langkah antisipasi banjir di 

AGENDA

sekitar lokasi perumahan. Apalagi perumahan ini berba-
tasan langsung dengan Sungai Sibam.

Pj Wako menyebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Pena-
taan Ruang Kota Pekanbaru sudah membuat tanggul yang 
cukup tinggi di tempat itu. Tanggul ini menjadi usaha yang 
paling cepat dalam mengatasi luapan Sungai Sibam.

“Tanggul ini minimal mengurangi dampak banjir. Saya 
kaji dahulu apakah patut untuk dibangun tanggul dari 
beton atau dam,” tutur Muflihun.

Dikatakannya, dengan APBD yang terbatas Pemko 
Pekanbaru harus memprioritaskan program yang paling 
prioritas. Sementara, perumahan ini rutin terjadi banjir.

“Ini adalah langkah awal dalam jangka pendek. Semoga 
ini bisa mengurangi beban masyarakat saat musim hujan. 
Kami tentu memohon bersabar kepada masyarakat karena 
anggaran kita sangat kecil,” tandasnya. *BERTUAH

BERKELILING - Pj 
Walikota Pekanbaru 
Muflihun SSTP MAP 
berkeliling meninjau 
kondisi Jalan Delima 
Pekanbaru yang 
menjadi target untuk 
diperbaiki.

Liveable City
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BEBAS SAMPAH - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menandatangani Deklarasi 
Pekanbaru Bebas Sampah tahun 2022. menangani masalah sampah. Ia mengingatkan jajaran RT, 

RW, lurah hingga camat bisa mengajak warga di lingkun-
gannya.

Menyepakati jadwal buang sampah, lokasi pembuangan 
hingga jadwal pengangkutan sampah. Deklarasi dan pen-
canangan Kota Pekanbaru bebas sampah intinya melibatkan 
semua elemen untuk peduli dengan lingkungan.

Pemerintah Kota Pekanbaru juga akan menggandeng TNI 
dan Polri, agar jajaran Babinsa dan Bhabinkamtibmas mem-
bantu upaya penanggulangan sampah.

Pada kesempatan itu, Pemko Pekanbaru dan PT PLN juga 
melakukan kerja sama dalam upaya mengelola sampah. 
Sampah dikelola menjadi bahan baku jumputan padat untuk 
co-firing PLTU Tenayan Raya. Bahan baku ini merupakan 
salah satu bahan yang akan menjadi bahan campuran energi 
batubara.

SERAHKAN SAPU - Pj Walikota Muflihun SSTP MAP menyerahkan 
sapu lidi kepada Ketua LPM sebagai tanda kerja sama mewujudkan 
Pekanbaru bebas sampah.

TANGGAP BENCANA - Pj Walikota Muflihun SSTP MAP memeriksa 
barisan saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana di lapangan MPP 
Pekanbaru.

PENGHARGAAN - Pj Walikota Muflihun SSTP MAP menyerahkan peng-
hargaan kepada Kapolresta Pekanbaru atas partisipasi penanggulangan 
bencana.

AGENDAPj Walikota Pimpin Apel 
Kesiapsiagaan Bencana

Deklarasikan Pekanbaru 
Bebas Sampah

PENJABAT Walikota Pekanbaru 
Muflihun SSTP MAP menegaskan 
komitmennya untuk menjadikan 

Pekanbaru menjadi kota bebas sampah. 
Ia bahkan mencanangkan hal itu saat 
membacakan Deklarasi Pekanbaru Bebas 
Sampah tahun 2022.

Pembacaan deklarasi dilakukan Pj 
Walikota Pekanbaru seusai memimpin Apel Kesiapsiagaan 
Bencana di lapangan Mal Pelayanan Publik Pekanbaru.

Terdapat tiga poin dalam deklarasi yang disampaikan Pj 
Walikota. Pertama, semua pihak siap bersinergi serta ber-
peran aktif dalam mendukung pengelolaan sampah yang 
diselenggarakan pemerintah.

Kedua, melakukan sosialisasi masyarakat peduli sampah. 
Dan poin ketiga, mengurangi produksi sampah dengan 
aksi 3R yakni reuse, reduce dan recycle. “Deklarasi ini juga 
upaya mencintai Kota Pekanbaru bersih, indah dan tertata 
rapi,” ucapnya.

Usai dibacakan Pj Wako, sejumlah pihak ikut menan-
datangani deklarasi ini. Ada unsur forum koordinasi pimpi-
nan daerah, instansi terkait hingga tokoh masyarakat yang 
ada di Kota Pekanbaru.

“Kita menggandeng semua pihak untuk terlibat dalam 
membantu menangani permasalahan sampah,” ujar Pj 
Wako seusai deklarasi.

Menurut Muflihun, deklarasi digelar setelah melakukan 
rapat dengan jajaran Forkopimda. Mereka sepakat untuk 
menggelar deklarasi ini agar menyentuh masyarakat. “Tan-
pa dukungan masyarakat tentu program dalam menuntas-
kan masalah sampah tidak akan berhasil,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat bersama ikut 

KERJA SAMA - Pj Walikota Muflihun SSTP MAP menyaksikan penandatanganan kerja sama Pemko Pekanbaru dan PT PLN dalam 
upaya mengelola sampah.

“Kita sudah melakukan perjanjian kerja sama bersama 
PLN untuk mengelola limbah sampah menjadi pencampur 
energi batubara. Alhamdulillah, ini akan menjadi solusi untuk 
masalah sampah di Pekanbaru,” ujar Pj Walikota.

Sementara terkait penanggulangan bencana, Muflihun 
mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat, terutama dalam 
upaya antisipasi bencana sejak dini. Ia menyebut bahwa 
pemerintah kota menggandeng masyarakat yang tergabung 
dalam Keluarga Tangguh Bencana.

Keluarga Tangguh Bencana ada di dua kelurahan yakni 
Tangkerang Labuai dan Kelurahan Sri Meranti. Ia berharap 
Keluarga Tangguh Bencana bertambah di kelurahan lainnya.

“Mereka nantinya membantu BPBD dalam upaya menang-
gulangi bencana, saat ini baru dua kelurahan. Semoga bisa 
bertambah di kelurahan lain,” paparnya usai memimpin apel. 
*BERTUAH

Smart Environment



PENJABAT Walikota Pekanbaru 
Muflihun SSTP MAP didampingi 
Ketua TP PKK Kota Pekanbaru Raja 

Rilla Muflihun menghadiri malam pun-
cak Pemilihan Bujang Dara Kota Pekan-
baru 2022. Pj Wako pada kesempatan 
itu juga secara resmi membuka acara 
grand final di SKA Co Ex Pekanbaru.

Sebanyak 12 pasang peserta mengikuti acara puncak 
tersebut. “Malam ini, kita bisa bertemu anak-anak muda 
berbakat dalam event malam puncak Grand Final Bujang 
Dara Pekanbaru 2022. Bujang dan Dara ini merupakan 
suatu ajang ekspresi seni,” kata Pj Walikota Muflihun.

Menurut Pj Wako ajang ini sekaligus membentuk 
atraksi wisata yang bertujuan melestarikan budaya dae-
rah. Sekaligus sebagai sarana penyeimbang potensi bakat, 
kreativitas dan kecerdasan pada generasi muda. Generasi 
muda yang ikut dalam ajang ini diharapkan menjadi figur 
yang baik untuk berperan dalam bidang seni dan budaya.  

Disampaikan Muflihun, sebagaimana diketahui ber-
sama, Kota Pekanbaru minim tempat rekreasi pariwisata. 
Maka dari itu, iven ini diharapkan bisa menjadi daya tarik 
pariwisata. Bujang Dara terpilih diminta bisa mempromosi-
kan pariwisata yang ada di Kota Pekanbaru.

Pj Wako menyebut ajang pemilihan Bujang Dara ini se-
jalan pula dengan visi dan misi Gubernur Riau, Syamsuar. 
“Gubernur Riau memiliki visi dan misi dalam memajukan 
pariwisata berbangsa dan berbudaya Melayu. Nah, visi 
dan misi ini tidak akan bisa terwujud kalau kita tidak saling 
mendukung,” ucap Muflihun.

Ia berharap iven seperti ini akan terus berlanjut di masa 
yang akan datang. Untuk itu, Muflihun mengajak pihak 
perusahaan dan swasta, khususnya yang berdomisili di 
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Promosikan Pariwisata 
Kota Pekanbaru

Pj Walikota Pekanbaru Hadiri 
Grand Final Bujang Dara 2022

GRAND FINAL - Pj 
Walikota Muflihun 
SSTP MAP bersiap 
menekan tombol 
sebagai tanda 
dibukanya Grand 
Final Pemilihan 
Bujang Dara Pe-
kanbaru 2022.

SERTIFIKAT - Pj Walikota Muflihun SSTP MAP menyerah-
kan sertifikat penghargaan kepada pendukung acara 
Pemilihan Bujang Dara Pekanbaru 2022.

FOTO BERSAMA - Ketua TP PKK Kota Pekanbaru Raja Rilla Muflihun foto bersama dengan para 
finalis Bujang  dan Dara Pekanbaru 2022.

BUJANG DARA - Ketua TP PKK Kota Pekanbaru Raja Rilla 
Muflihun foto bersama dengan pemenang pertama Bujang 
dan Dara Pekanbaru 2022.

HADIAH BEASISWA - Ketua TP PKK Kota Pekanbaru Raja 
Rilla Muflihun menyerahkan hadiah beasiswa kepada 
pemenang pertama Dara Pekanbaru 2022.

Kota Pekanbaru, untuk terus mendukung terlaksana acara 
ini dan berjalan lebih baik lagi.

“Anak-anak muda yang menjadi pemenang Bujang 
Dara akan menjadi Duta Wisata Pekanbaru dalam mem-
bangun citra pariwisata dan budaya. Karena Bujang dan 
Dara merupakan marketing pariwisata Pekanbaru,” sebut 
Muflihun.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kota Pekanbaru Masriyah menuturkan bahwa ajang ini 
baru terlaksana kembali. Sebelumnya, ajang ini istirahat 
sejenak akibat pandemi Covid-19.

“Karena pandemi Covid-19, pada tahun lalu kita tidak 
menyelenggarakan Bujang Dara Pekanbaru. Tahun ini 
kita adakan lagi, dan terpilih sebanyak 12 pasang atau 24 
orang bujang dara untuk menghadapi grand final,” ujar 
Masriyah.

Ia juga mengungkapkan sejumlah fakta dalam ajang 
pemilihan Bujang Dara 2022. Disampaikannya, peserta 
ajang Bujang Dara Pekanbaru kali ini berasal dari berbagai 
latar belakang.  

“Dari 12 pasang finalis Bujang Dara ini, 80 persennya 
adalah mahasiswa dan mahasiswi perguruan tinggi di 
Pekanbaru. Mereka merupakan mahasiswa yang berasal 
dari berbagai kampus seperti Universitas Riau, Universitas 
Islam Riau, Universitas Muhammadiyah, Universitas Lan-
cang Kuning, dan lainnya,” papar Masriyah.

Setelah melalui proses pemilihan, akhirnya Harris Ilham 
dan Stheva Woelanda menjadi pemenang pertama Bujang 
Dara Pekanbaru 2022. Syahferrol Hakim dan Syarifah Elsa-
ruwaida menjadi pasangan pemenang kedua, serta Rifqi 
Darmawan dan Afifah Nabila menjadi pemenang ketiga. 
*BERTUAH
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Car Free Day Kembali Digelar 
di Kota Pekanbaru

21  Bertuah Edisi Juni 202220  Bertuah Edisi Juni 2022

MENINJAU - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP berkeliling meninjau langsung penerapan 
perdana CFD di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru.

Wadah Bersosialisasi 
dan Berolahraga

KEGIATAN Car Free Day (CFD) kembali 
digelar di Kota Pekanbaru. Setelah dua 
tahun tidak dilaksanakan, kegiatan 

yang banyak diisi dengan olahraga terse-
but kini dibuka lagi oleh Penjabat Walikota 
Pekanbaru Muflihun SSTP MAP. Kehadiran 
CFD diharapkan bisa menambah semarak 
Kota Pekanbaru yang akan berulang tahun 
ke-238.

Tak hanya membuka secara resmi, Pj Walikota Pekanbaru 
juga menyempatkan berkeliling meninjau penerapan perdana 
CFD di Jalan Jenderal Sudirman. Arena CFD dihentikan semen-

LAYANAN BANK - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
melihat layanan Bank Riau Kepri yang membuka gerai di lokasi 
CFD.

FOTO BERSAMA - Pj 
Walikota Pekan-
baru Muflihun SSTP 
MAP foto bersama 
masyarakat yang 
kembali memadati 
arena CFD.

TANPA SAMPAH - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP 
MAP mendukung kampanye Pekanbaru Asik Tanpa Sam-
pah Plastik saat CFD.

SAPA WARGA - Pj 
Walikota Pekanbaru 
Muflihun SSTP MAP 
berinteraksi dengan 
masyarakat di lokasi 
CFD.

tara sejak awal tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.
Masyarakat Pekanbaru tampak antusias mendatangi arena 

CFD. Karena sudah dua tahun tak menemukan kondisi jalan be-
bas kendaraan. Muflihun berbincang dengan para pengunjung 
CFD.

Pj Walikota mengucapkan terima kasih kepada seluruh ma-
syarakat Kota Pekanbaru yang antusias mengikuti CFD karena 
ini juga sebagai tempat bersilaturahmi. Ia mengajak masyarakat 
mendukung program pemerintah kota.

“Mungkin pagi ini bisa juga kita katakan sebagai rekreasi dan 
kita bisa bersilaturahmi antar kecamatan, kelurahan, komunitas 
dan lain sebagainya. Dengan demikian sinergi antara kita akan 
lebih kuat lagi,” ujar Muflihun.

Pj wako meminta masyarakat untuk menggunakan wadah 
CFD untuk meningkatkan tali kekeluargaan dan persaudaraan 
antara sesama. Sehingga kedepannya Pekanbaru bisa lebih baik 
lagi.

“Adanya CFD ini kita bisa merangkul masyarakat, tentu butuh 
dukungan masyarakat untuk menjalankan program pemerintah 
kota,” jelasnya.

“Sekali lagi, saya berterimakasih kepada masyarakat Kota 
Pekanbaru yang antusias meramaikan CFD. Dan juga kalau bisa 
kedepannya CFD bisa terus dilaksanakan. Bahkan kalau bisa 
nanti kita minta kepada OPD terkait memberikan hadiah kepada 
masyarakat yang ikut CFD,” tuturnya lagi.

Muflihun mengatakan bahwa CFD kembali digelar setelah 
ada pembahasan bersama Forkopimda. Apalagi kasus Covid-19 

AGENDA
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cenderung mengalami penurunan.
Status Kota Pekanbaru yang kini berada di PPKM level 

1 menjadi pertimbangan untuk memutuskan diperboleh-
kannya lagi kegiatan CFD ini. “Sejumlah daerah lain juga 
mulai menggelar CFD seiring menurunnya kasus Covid-19,” 
ujarnya.

Area CFD dibuka untuk umum mulai pukul 06.00 WIB 
hingga pukul 09.00 WIB. Namun demikian, penerapan CFD 
di Kota Pekanbaru berlangsung secara bertahap.

Tahap awal hanya ruang untuk olahraga bagi masyara-
kat. Lokasinya yakni di fly over pertigaan Jalan Tuanku 
Tambusai-Jalan Jendral Sudirman. Area CFD hingga u-turn 
depan Star City.

Tak hanya itu, semua masyarakat yang akan melakukan 
aktivitas olahraga di CFD harus melakukan check in di 
Peduli Lindungi yang disiapkan petugas, dan tetap mener-
apkan protokol kesehatan.

Kendati CFD mulai dibuka namun aktivitas UMKM di 
sekitar CFD belum bisa buka. Ada petugas nantinya bakal 
menertibkan pedagang yang berjualan di lokasi.

Untuk keberadaan UMKM, ucap Pj Wako pihaknya akan 
terus menyiapkan kebijakan teknis bersama Dinas Perin-
dustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Tujuannya agat 
keberadaan lapak UMKM tertib dan tidak semrawut.

“Kita terus matangkan kebijakan teknisnya, agar nanti 
kehadiran UMKM di lokasi CFD bisa tertata dengan baik 
dan tidak melanggar prokes,” katanya. *BERTUAH
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PENINJAUAN - Pj Waliko-
ta Pekanbaru Muflihun 
SSTP MAP melakukan 
peninjauan sekitar lokasi 
Polsek Marpoyan Damai.

BERPAMITAN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
berpamitan dengan Kapolresta seusai acara.

DISKUSI - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
berdiskusi dengan Kapolresta di sela-sela kegiatan.

FOTO BERSAMA - Pj Wa-
likota Pekanbaru Muflihun 
SSTP MAP foto bersama 
kapolresta usai acara pele-
takan batu pertama kantor 
Polsek Marpoyan Damai.

pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tuturnya.
Pj Wako berharap semua kantor di Pekanbaru diban-

gun dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayan-
an yang maksimal. Termasuk tiga kecamatan pemekaran 
yang belum memiliki kantor.

Muflihun menambahkan, pembangunan kantor ini 
adalah bentuk investasi jangka panjang dan dapat dijaga 
terus hingga masa yang akan datang.

Dengan adanya pembangunan kantor tersebut, Pj 
Wako mengharapkan sinergitas antara Pemerintah Kota 
Pekanbaru bersama dengan TNI-Polri maupun unsur 
muspida lainnya bisa terus berlanjut dan harmonis.

Di tempat yang sama, Kapolresta Pekanbaru Kombes 
Pol Pria Budi mengatakan, pembangunan Kantor Polsek 
Marpoyan Damai merupakan bantuan dari Pemerintah 
Kota Pekanbaru. Menurutnya, tanpa adanya sinergi ke-
polisian dengan pemerintah, maka pembangunan kantor 
tersebut akan sulit terwujud.

“Alhamdulillah, ini wujud dari peran serta dari Pemko 
Pekanbaru membantu kami pihak kepolisian dalam 
hal sarana dan prasarana. Mudah-mudahan apa yang 
diberikan Walikota Pekanbaru menjadi amal jariah dan 
saya secara pribadi mengucapkan terima kasih,” ujarnya.

Dipaparkan kapolresta, pembangunan Kantor Polsek 
Marpoyan Damai itu memang tidak bisa ditawar lagi. Hal 
ini disebabkan karena penduduk Kecamatan Marpoyan 
Damai sudah mencapai 131 ribu orang lebih.

“Secara teori dengan banyaknya masyarakat maka 

dibutuhkan kehadiran polisi. Karena makin banyak 
manusia di sini, makin banyaklah persoalan yang timbul. 
Istilah kami itu police hazard, jadi harus ada kehadiran 
Polri,” sebutnya.

Ia menyebut, dengan bantuan Pemko Pekanbaru ini 
dapat mendukung terlaksananya tugas-tugas kepolisian. 
Bahkan pihaknya pun menjamin jika kantor ini selesai, 
maka tujuan dari pelayanan kepada masyarakat pasti 
akan lebih maksimal. *BERTUAH

BATU PERTAMA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP meletakkan batu pertama pembangunan 
kantor Polsek Marpoyan Damai Pekanbaru.

Pj Walikota Hadiri Peletakan Batu Pertama 
Polsek Marpoyan Damai

AGENDA

Wujud Sinergitas Pemko 
dengan Kepolisian

“Kalau kita punya niat bersama, insya Allah bisa 
terwujud. Kita punya target dua kali APBD untuk menun-
taskan Mapolsek Marpoyan Damai ini,” imbuhnya.

Pemerintah kota tidak hanya membantu Polresta 
Pekanbaru saja, namun juga melakukan pembangunan 
terhadap gedung Kejari Pekanbaru dan Kodim.

“Intinya ini memang sengaja kita bangun, bukan han-
ya Polresta, Kejari pernah kita bangun, Kodim kita juga 
pernah bangun kantor. Artinya semua muspida akan 
kita coba bangun demi kenyamanan agar memberikan 

PENJABAT Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP 
MAP menghadiri peletakan batu pertama pem-
bangunan kantor Polsek Marpoyan Damai di 
Jalan Arifin Ahmad.

“Pembangunan Kantor Polsek Marpoyan Damai 
ini merupakan wujud sinergitas Pemko Pekanbaru 
dengan Polresta Pekanbaru. Ini wujud kerja sama kita, 
sinergitas kita, kita anggarkan melalui APBD dengan 
sistem hibah,” ujar Pj Walikota Muflihun di lokasi 
acara peletakan batu pertama pem-
bangunan kantor Polsek Marpoyan 
Damai.

Ia mengatakan, pada pemban-
gunan tahap I ini Pemko Pekanbaru 
menganggarkan sekitar Rp 3 miliar. 
Sementara untuk tahap II akan di-
lanjutkan dengan APBD berikutnya. 
“Memang ini tidak sekaligus, karena 
biayanya besar, mungkin dua kali APBD,” jelasnya.

Smart Government



PENJABAT Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
mengapresiasi kreativitas dari pelaku Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru. 

Menurutnya, kreativitas pelaku UMKM di Pekanbaru 
sudah bagus. Tinggal kini menggencarkan pembinaan 
dan promosi oleh dinas terkait.

Pernyataan itu disampaikan Pj Walikota seusai mem-
buka secara resmi Bazar UMKM Pekanbaru yang dige-
lar di Mal SKA Pekanbaru. “Kreativitas pelaku UMKM 
Pekanbaru sudah bagus. Namun masih kurang pro-
mosi, serta kurang pembinaan dari dinas teknis Pemko 
Pekanbaru,” ucapnya.

Disampaikan Pj Wako, tujuan dari kegiatan ini 
mengikuti intruksi Pemerintah Pusat dalam rangka 
pemulihan ekonomi. “Ini ajang bagi pengusaha UMKM 
kita untuk promosi, mengembangkan inovasi dan 
kreatifitas untuk menambah kualitas produknya,” kata 
Muflihun.

Oleh karena itu, secara khusus ia meminta pihak di-
nas terkait bersama camat dan lurah lebih peka terha-
dap hasil produk UMKM masyarakat Pekanbaru. Karena 
masih minim produk hasil UMKM Pekanbaru dikenal 
secara Nasional.
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BAZAR UMKM - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP didampingi Sekdako Pekanbaru menabuh 
rebana sebagai tanda dibukanya Bazar UMKM Pekanbaru.

PRODUK TANJAK - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP 
MAP melihat tanjak yang ditampilkan satu pelaku UMKM 
di lokasi bazar.

FOTO BERSAMA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP didampingi Sekdako Pekanbaru 
foto bersama para pelaku UMKM usai meninjau stand bazar.

KAIN BATIK - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
memperlihatkan kain batik khas Pekanbaru yang ditampil-
kan pelaku UMKM di satu stand bazar.

HADIAH SELENDANG - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun 
SSTP MAP dihadiahi selendang oleh seorang pelaku UMKM 
di lokasi bazar.

“Ini perlu pembinaan, perlu 
evaluasi, perlu promosi dan terek-
spos secara luas. Dengan demikian, 
ekonomi masyarakat Pekanbaru 
yang hancur selama dua tahun 
ini akibat pandemi Covid-19, bisa 
kembali bangkit,” katanya.

Bersempena dengan HUT ke-
238 Kota Pekanbaru Pj Wako meminta masyarakat 
lebih mencintai produk lokal. Muflihun mengatakan 
bahwa produk UMKM sudah cukup baik, hanya perlu 
dukungan dari pemerintah dan masyarakat dalam 
promosinya, sehingga dapat dikenal secara luas.

 “Sebagai pelayan masyarakat kami ingin dinas 
teknis membina pengusaha UMKM agar terarah. Se-
hingga produk mereka bisa diminati secara nasional 
bahkan global. Semoga pemulihan ekonomi yang 
kita cita-citakan dapat terwujud,” harapnya.

Sebanyak 32 stand UMKM khas Pekanbaru mera-
maikan stand bazar di Mal SKA Pekanbaru dan mem-
promosikan hasil kerajinan suvenir dan kuliner khas 
Pekanbaru.

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM 
Pekanbaru Sarbaini, ada sekitar 14.000 pengusaha 
UMKM Pekanbaru. Setelah proses seleksi terpilihlah 
32 pengusaha yang mengisi stand bazar di Mal SKA.

“Semoga dengan bazar ini membantu mempro-
mosikan hasil kreatifitas pelaku usaha UMKM Pe-
kanbaru. Dengan demikian mampu meningkatkan 
ekonomi pelaku usaha UMKM Pekanbaru,” katanya.

Seusai pembukaan, Pj Walikota Muflihun 

Penjabat Walikota Resmikan Bazar 
UMKM Pekanbaru
Gencarkan Pembinaan 
dan Promosi Produk 
Unggulan Daerah

Smart Economy

berkeliling meninjau stand bazar pameran. Turut 
mendampingi, Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi, Kepala Disperindag Ingot Hutasuhut, 
Kepala Satpol PP Pekanbaru Iwan Simatupang, Ke-
pala Disketapang Alek Kurniawan, Kepala PUPR Indra 
Pomi, Kalaksa BPBD Zarman Chandra, Kadinsos Idrus 
dan Camat Binawidya Edi Suherman.

Dalam peninjauannya itu, Pj Wako terlihat antusias 
melihat produk yang dihasilkan UMKM. Ia bahkan 
terus berkomunikasi dengan para pelaku UMKM 
yang membuka stand di lokasi acara. Baik mengenai 
produk yang ditampilkan, kendala, serta rencana ke 
depan. *BERTUAH

AGENDA
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Bahas 
Kerjasama 

Pengembangan 
Sektor 

Pariwisata
bagian Malaysia, tidak memiliki sumber daya alam yang 
memadai. Namun demikian, Melaka lebih baik daripada 

Pekanbaru. Khususnya dalam pengembangan 
sektor pariwisata.

“Nah, kami ingin membentuk sektor pariwisata 
seperti Melaka ini. Sebenarnya, Pekanbaru tak pu-
nya sektor pariwisata. Makanya, kami ingin belajar 
ke Melaka,” ujarnya.

Pj Wako mengatakan, saat ini Pemko Pekan-
baru sedang giat-giatnya membenahi perkotaan 
di sektor kebersihan. Karena, Pekanbaru sangat 

rentan dengan banjir saat ini. “Hujan hanya dua jam, Pe-
kanbaru sudah banjir,” ucap Muflihun.

Penjabat Walikota Ramah 
Tamah Bersama Ketua 

Menteri Melaka

SUVENIR - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menerima su-
venir dari Ketua Menteri Melaka YAB Datuk Seri Utama Haji Sulaiman 
bin Muhammad Ali.  

AGENDA

PENJABAT Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP me-
nyatakan sangat tertarik dengan pengembangan sek-
tor pariwisata di Melaka. Ia pun mengatakan 

ingin belajar banyak dari Negeri Jiran tersebut, 
sehingga dapat diaplikasikan di Kota Pekanbaru.

Hal itu disampaikan Pj Wako saat menjamu 
rombongan Ketua Menteri Melaka, Yang Amat 
Berhormat Datuk Seri Utama Haji Sulaiman bin 
Muhammad Ali. Pertemuan dalam jamuan makan 
malam ini sekaligus membahas sektor pariwisata 
antara kedua wilayah.

Dalam sambutannya, Pj Walikota Muflihun mengung-
kapkan bahwa Negeri Melaka yang merupakan negara 

JAMUAM MAKAN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menjamu malam malam Ketua Menteri 
Melaka, YAB Datuk Seri Utama Haji Sulaiman bin Muhammad Ali jamuan di Rumah Dinas Walikota.

SAPA  TAMU - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
menyapa rombongan Ketua Menteri Melaka yang hadir dalam 
jamuan makan malam.

FOTO BERSAMA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP foto bersama 
rombongan ketua Menteri Melaka. 

Di samping itu, Pekanbaru sudah mulai mengalami 
kemacetan. Sementara di Melaka, setiap jalan hanya satu 
arah, sehingga dapat mengurangi kemacetan.

“Kami juga akan membuat jalan Pekanbaru ini yang 
bisa satu arah. Sehingga bisa mengurangi kemacetan 
juga,” sebut Muflihun.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Menteri Melaka, 
YAB Datuk Seri Utama Haji Sulaiman bin Muhammad Ali 
menyambut baik keinginan Pj Walikota Pekanbaru. Ia 
menegaskan siap bekerja sama dengan Pemko Pekanbaru 
dalam pengembangan pariwisata.

Datuk Haji Sulaiman mengakui bahwa sektor pariwisa-
ta memang menjadi andalan Melaka dalam menggenjot 
perekonomian. Ia menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 
dalam beberapa waktu terakhir cukup memukul sektor 
pariwisata ini.

Namun demikian, dengan diumumkannya penerapan 
fase endemi oleh Perdana Menteri Malaysia per 1 April 
2022, barulah pintu Malaysia terbuka bagi dunia luar.

“Maka dari itu, kami sudah diizinkan menerima kun-
jungan orang-orang yang ingin datang ke Malaysia. Sejak 
saat itu, wisatawan domestik mulai berdatangan kembali 
ke Melaka,” ujarnya.

Akhirnya, perekonomian Melaka perlahan sudah mulai 
meningkat seperti sebelum masa pandemi Covid-19. 
Banyak perusahaan wisata sudah mulai menampakkan 
kegiatannya.

“Bahkan untuk itu, Exco Pelancongan Warisan dan Ke-
budayaan Negeri Melaka Yang Berhormat Datuk Muham-
mad Jailani Bin Khamis datang ke Kota Pekanbaru. Beliau 
mempromosikan pariwisata di Melaka,” tuturnya.

Untuk diketahui, lanjut Ketua Menteri Melaka, wisa-
tawan Indonesia termasuk yang cukup banyak datang ke 
negerinya. Sekitar 500.000 orang selama ini telah men-
gunjungi Melaka. Dari angka itu, sekitar 100.000 orang 
datang untuk berobat di Melaka.

“Jadi, supaya wisatawan Indonesia tak berhenti datang, 
saya minta Jailani kembali datang mempromosikan 
Melaka di Pekanbaru,” ucap Datuk Sulaiman. *BERTUAH

PLAKAT - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menyerah-
kan plakat kenang-kenangan kepada Ketua Menteri Melaka YAB 
Datuk Seri Utama Haji Sulaiman bin Muhammad Ali.

Smart Economy



Pj Walikota Pekanbaru Ziarah 
ke Makam Marhum Pekan

Ajak Warga Doakan 
Pendiri Pekanbaru

29  Bertuah Edisi Juni 2022

PENJABAT Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota 
Pekanbaru melakukan ziarah ke Kompleks Pemakaman 

Marhum Pekan. Kompleks ini berada tepat di samping Mas-
jid Raya Senapelan. Ziarah ke makam pendiri Pekanbaru ini 
diilakukan bersempena dengan hari jadi Pekanbaru ke-238.

Namun sedikit berbeda dari biasanya, ziarah kali ini 
diawali berjalan kaki dari Rumah Dinas Walikota Pekanbaru, 
Jalan Ahmad Yani.

Pj Wako Pekanbaru Muflihun didampingi istri Raja Rilla 
Muflihun, Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
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DOA BERSAMA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP dan Forkopimda mengikuti prosesi pembacaan doa bersama 
untuk arwah para pendiri Kota Pekanbaru.

JALAN KAKI - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP dan 
rombongan berjalan kaki menuju Kompleks Makam Marhum 
Pekan di Masjid Raya Senapelan.

DISAMBUT SILAT - Pj 
Walikota Pekanbaru 
Muflihun SSTP MAP dan 
rombongan disambut 
atraksi silat saat mema-
suki Kompleks Makam 
Marhum Pekan.

TABUR BUNGA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP 
MAP dan istri menaburkan bunga ke satu makam raja 
dalam Kompleks Makam Marhum Pekan.

SAPA MASYARAKAT - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP 
MAP menyapa masyarakat yang menyambut kedatangannya 
di Kompleks Makam Marhum Pekan.

MSi serta sejumlah pejabat di lingkun-
gan Pemko Pekanbaru, bersama-sama 
jalan kaki menuju kompleks Masjid Raya 
Senapelan.  

Sesampainya di Masjid Raya Se-
napelan, Pj Walikota dan rombongan 
menunaikan salat Ashar terlebih dahulu. 
Usai salat, rombongan masuk ke Kom-
pleks Makam Marhum Pekan. Sejumlah elemen masyarakat 
terlihat menyambut kehadiran Pj Wako di halaman kom-
pleks makam.

Pj Walikota Pekanbaru mendengarkan terlebih dahulu 
senarai terkait para raja yang dimakamkan di area Kom-
pleks Makam Marhum Pekan. Dalam Kompleks Makam 
Marhum Pekan ini diketahui terdapat makam para pendiri 
Kota Pekanbaru.

Di antaranya Sultan Muhammad Abdul Jalil 
Mu’azamsyah atau Marhum Pekan. Ia merupakan sultan 
ke-V dari Kerajaan Siak Sri Indrapura.

Kemudian, ada makam Syaid Syarif Usman Shabuddin 
atau Marhum Barat dan makam Tengku Embong Badari’ah 
tak lain istri Syaid Usman.

Lalu ada makam Sultan Abdul Jalil Alamuddinsyah atau 
Marhum Bukit, makam Sultanna Khodijah yang merupakan 
istri Marhum Bukit, dan makam Tengku Pangeran Kesuma 
Dilaga.

Kegiatan dilanjutkan dengan mendoakan arwah para 
pendiri ibukota Provinsi Riau ini, dan raja Kerajaan Siak Sri 
Indrapura.

Pembacaan doa dipimpin langsung oleh Ketua MUI Kota 
Pekanbaru, Prof DR H Akbarizan MPd. Selain Pj Wako, turut 
terlihat dalam doa bersama itu Ketua DPRD Kota Pekanbaru 
M Sabarudi dan sejumlah elemen Forkopimda.

Selanjutnya, Pj Walikota dan istri menaburkan bunga ke 
makam para raja. Dimulai dari makam Sultan Muhammad 
Abdul Jalil Mu’azamsyah atau Marhum Pekan. Lalu ber-
lanjut ke makam-makam lain yang terdapat di kompleks 
tersebut.

Usai prosesi ziarah, Pj Walikota Muflihun SSTP MAP 
mengatakan, ziarah ke komplek Makam Marhum Pekan 
merupakan rangkaian dari kegiatan dalam memperingati 
HUT ke-238 Kota Pekanbaru. Dari senarai ringkasan, 23 Juli 
ditetapkan sebagai hari lahirnya Pekanbaru.

Melestarikan Nilai Tradisi

AGENDA

“Ziarah ini rutin dilakukan setiap tahun. Jadi, ziarah ini untuk 
mendoakan para pendiri Pekanbaru. Mari kita sama-sama 
berdoa agar arwah pendiri Pekanbaru bisa diterima di sisi Allah 
SWT,” ujar Pj Wako.

Muflihun menambahkan, kegiatan ziarah ini menjadi momen 
yang sangat berharga. Karena berguna untuk melihat kembali 
sejarah Kota Pekanbaru. Menurutnya, masyarakat Pekanbaru 
harus mengetahui sejarah berdirinya Kota Pekanbaru.

“Dan Sultan Muhammad Abdul Jalil Mu’azamsyah atau yang 
lebih dikenal dengan Marhum Pekan adalah pendiri Kota Pe-
kanbaru ini,” ucapnya.

Oleh karena itu, sempena HUT ke-238 Pekanbaru, ia menga-
jak masyarakat untuk membesarkan Kota Pekanbaru yang telah 
didirikan pahlawan terdahulu.

Begitu juga kepada para pejabat yang ada di Pemko Pe-
kanbaru. Pj Wako meminta untuk terus bersungguh-sungguh 
dalam bekerja, menuju Kota Pekanbaru yang lebih baik.

Dalam kesempatan itu, Muflihun meminta dukungan semua 
masyarakat Kota Pekanbaru, sehingga dapat menjalankan 
tugas-tugas selama diamanahkan menjadi Pj Walikota Pekan-
baru. “Kita butuh support masyarakat, karena tanpa masyarakat 
tidak mungkin saya sendiri melaksanakan tugas ini,” pungkas-
nya. *BERTUAH
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SEKRETARIS Daerah Kota Pekan-
baru H Muhammad Jamil MAg 
MSi membuka sosialisasi Gerakan 

Masyarakat Sehat (Germas) pada lintas 
sektor. Sosialisasi yang digelar di Aula 
Pertemuan Hotel Furaya merupakan 
kegiatan yang digagas Dinas Kesehatan 
Kota Pekanbaru dan instansi lintas 
sektoral.

Dalam sambutannya, sekdako mengatakan untuk men-
gupayakan pelayanan kesehatan yang terjamin, bermutu 
dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, 
pemerintah melakukan terobosan inovasi melalui pro-
gram Germas.

Dukungan terhadap program Germas sesuai Instruksi 
Presiden No 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat 
Hidup Sehat yang ditujukan kepada seluruh kementerian, 
kepala lembaga pemerintahan, gubernur, walikota, bupati, 
serta melibatkan dunia usaha. Sehingga dapat mengajak 
seluruh masyarakat untuk terus hidup sehat.

Menurut Sekdako, program Germas merupakan suatu 
tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara 
bersama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesada-
ran, kemauan, dan kemampuan dalam berperilaku hidup 
sehat.

Kegiatan ini juga untuk menyatukan seluruh masyarakat 
dengan mengenali seluruh potensi kearifan lokal dalam 
mencapai hidup sehat, dan perbaikan gizi.

“Germas ini merupakan suatu tindakan sistematis dan 
terencana yang dilakukan bersama-sama demi mening-
katkan kualitas hidup masyarakat,” kata Sekdako M Jamil.

Dikatakannya tujuan dari Germas ini adalah agar ma-
syarakat berperilaku hidup sehat. Sehingga, kesehatan 
terjaga, produktivitas meningkat, dan biaya untuk berobat 
akan berkurang.

Sekdako Pekanbaru Sosialisasi 
Germas Lintas Sektor

Budayakan Pola Hidup 
Sehat di Masyarakat

SOSIALISASI GERMAS – Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi menghadiri 
acara sosialisasi Gerakan Masyarakat Sehat atau Germas pada lintas sektor.

KETERANGAN PERS - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi memberikan keterangan pers seusai sosia-
lisasi Germas pada lintas sektor.

SAPA PESERTA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi menyapa peserta sosialisasi Germas pada lintas 
sektor.

FOTO BERSAMA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi foto bersama seusai 
acara sosialisasi Germas pada lintas sektor.

LAGU KEBANGSAAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia 
Raya.

AGENDA

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Namun demikian, Germas harus melibatkan seluruh 
lapisan. Seluruh pemangku kebijakan agar bersama-sama 
berkontribusi menciptakan masyarakat yang sehat.

“Kegiatan ini merupakan sebuah momen untuk berbagi 
tantangan dan meningkatkan tekad kita semua untuk 
memberikan makna kepada masyarakat akan pentingnya 
kesehatan,” ucap sekda.

Menurutnya, para pihak yang terlibat dalam Germas ini 
akan membuat produk hukum dalam bentuk Peraturan 
Walikota atau Perwako, agar dapat dijadikan acuan di 
masa mendatang.

“Sehingga, para pemangku kebijakan bisa mensosial-
isasikan Germas kepada masyarakat. Jika tak disampaikan 
ke masyarakat, maka mereka akan lengah dengan hidup 
sehat,” jelasnya.

Sekdako berharap program Germas dapat berdampak 
kepada kesehatan yang terjaga, terciptanya lingkungan 
yang bersih ke arah peningkatan produktifitas masyara-
kat.

“Maka dari itu, marilah kita saling mempromosikan 
kepada seluruh masyarakat untuk bisa melakukan pola 
hidup sehat dengan cara selalu mengkonsumsi buah-
buahan, sayuran, dan lauk pauk yang berprotein tinggi 

seperti ikan, telur, dan lainnya,” tuturnya.
“Kesehatan dan kebersihan lingkungan sangat penting. 

Supaya, masyarakat terhindar dari berbagai penyakit,” 
imbuhnya lagi.

 Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 
dr Zaini Rizaldy Saragih mengatakan bahwa untuk pro-
gram Germas ini nantinya akan disosialisasikan di seluruh 
Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

“Kita berharap setelah dilakukan sosialisasi ini, masing-
masing OPD lintas sektor yang hadir dapat menerapkan 
dan melakukan pola hidup sehat sesuai yang ditentukan 
oleh program Germas, serta bisa diaplikasikan kepada 
masyarakat luas,” ujar kadiskes.

Ia juga menyebutkan tujuan sosialisasi ini yaitu 
menginformasikan sekaligus mengajak masyarakat agar 
lebih jelas menjalankan pola hidup sehat yang lebih baik, 
dengan cara selalu menjaga kesehatan.

“Upaya ini sesuai juga dengan Undang-Undang Kes-
ehatan No 36 tahun 2009, dimana dalam penjelasannya 
disebutkan masyarakat ataupun individu yang sehat itu 
bukan saja sehat jasmani tetapi juga sehat rohani, sehat 
jiwanya, dan yang terpenting produktif,” jelas dr Zaini. 
*BERTUAH



arnas XVI Papua tahun 2021.
Sebanyak Rp 2,1 miliar uang pembinaan digelontor-

kan oleh Pemko Pekanbaru untuk para atlet dan pelatih, 
dengan besaran uang pembinaan yang bersumber dari 
APBD Kota Pekanbaru secara variasi.

Sekdako menyampaikan apresiasinya kepada para at-
let dan pelatih yang telah berjuang membawa nama Pe-
kanbaru dalam berbagai iven, baik itu di daerah, tingkat 
nasional bahkan internasional.

“Pemko Pekanbaru merasa bangga dan terima kasih 
atas dedikasi para atlet dan pelatih yang telah meraih 
hasil maksimal baik merebut medali emas, perak dan 
perunggu di berbagai iven,” tuturnya.

Ia berharap, di tangan pengurus KONI Pekanbaru 
yang baru saja dikukuhkan, dapat mengharumkan nama 
Pekanbaru di berbagai cabang olahraga.

“Semoga dengan kepengurusan baru KONI Kota Pe-
kanbaru ini bisa membawa harum nama cabang olahraga 
yang ada di Kota Pekanbaru,” harap sekda.

Prestasi olahraga para atlet Pekanbaru diakui Jamil 

SEKRETARIS Daerah Kota Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi menghadiri pengukuhan pengurus 
KONI Kota Pekanbaru periode 2022-2026. Dalam 

kesempatan itu, sekdako menegaskan bahwa Pemko Pe-
kanbaru akan selalu mendukung KONI Pekanbaru dalam 
membina seluruh cabang olahraga.

Disampaikan sekda, Pemerintah Kota Pekanbaru siap 
membantu KONI dengan mengalokasikan anggaran 
dalam rangka memajukan olahraga.

“Pemko terus memberikan support, memberikan ang-
garan yang dapat digunakan oleh KONI Kota Pekanbaru. 
Anggaran yang diberikan bisa membina olahraga yang 
ada di Kota Pekanbaru,” ujarnya seusai acara pengukuhan 
di Hotel Grand Elite Pekanbaru.

Ia mengatakan, sebagai bentuk apresiasi atas prestasi 
para pejuang olahraga ini, beberapa waktu Pemerintah 
Kota Pekanbaru menyerahkan penghargaan berupa bo-
nus bagi atlet dan pelatih Kota Pekanbaru.

Mereka yang mendapatkan penghargaan merupakan 
peraih medali pada Pekan Olahraga Nasional XX dan Pep-
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Semoga 
Pekanbaru 

Juara Umum 
Porprov

Sekdako Hadiri Pengukuhan 
Pengurus KONI Pekanbaru

UCAPAN SELAMAT - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi memberi ucapan selamat kepada pengurus KONI 
Kota Pekanbaru periode 2022-2026.

PENGUKUHAN KONI - 
Sekdako Pekanbaru H 
Muhammad Jamil MAg 
MSi menghadiri pengu-
kuhan pengurus KONI 
Kota Pekanbaru periode 
2022-2026.

FOTO BERSAMA - 
Sekdako Pekanbaru 
H Muhammad Jamil 
MAg MSi foto bersama 
pengurus KONI Kota 
Pekanbaru yang baru 
dikukuhkan.

BERSALAMAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi bersalaman dengan sejumlah pengurus KONI yang 
akan dikukuhkan.

LAGU KEBANGSAAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi bersama Ketua KONI Riau Iskandar Hoesin 
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Mewujudkan SDM Tangguh dan Berdaya Saing

sudah sangat luar biasa dan membanggakan. Terbukti, 
pada Pekan Olahraga Provinsi (Poprov) Riau sebelum-
nya yang digelar di Kabupaten Kampar, kontingen Kota 
Pekanbaru dapat finish di tiga besar. “Alhamdullilah, 
prestasi olahraga Pekanbaru sangat membang-
gakan,” ucapnya.

Walaupun di Porprov Kampar finish di tiga 
besar, sekda berharap di Porprov Riau men-
datang yang akan digelar di Kuantan Singingi, 
kontingen Pekanbaru keluar sebagai juara 
umum. “Kita berharap juara umum dapat diraih 
oleh Kota Pekanbaru melalui atlet-atlet yang 
tangguh lewat binaan pengurus KONI Kota 
Pekanbaru yang baru,” sebut Jamil yang juga merupakan 
Ketua Cabor Taekwondo Pekanbaru.

Sementara Ketua KONI Pekanbaru M Yasir men-
gatakan, dirinya sangat mengharapkan pembangunan 
olahraga yang berkelanjutan, sehingga mencapai puncak 
prestasi olahraga.

“Membangun prestasi olahraga di Pekanbaru tidak 
bisa sendiri, namun perlu kerjasama dengan semua ele-
men, pengurus, cabor, atlet, pelatih, pemerintah, dan 
bahkan dunia usaha,” ujar Yasir.

Senada dengan harapan Sekdako, Yasir mengaku juga 

memimpikan Pekanbaru bisa merebut juara umum pada 
Porprov Riau di Kuansing nanti.

Karena itu, ia sangat berharap support dari Pemko Pe-
kanbaru. “Kita targetkan Pekanbaru dapat merebut juara 

umum Porprov pada tahun ini. Kita menargetkan 
ada 105 medali emas yang dapat diraih Pekan-
baru pada Porprov nanti,” ucapnya.

Ketua KONI Riau Iskandar Hoesin men-
gatakan, Pekanbaru merupakan barometer olah-
raga di Riau. Ia berharap, dengan dikukuhkannya 
pengurus KONI Pekanbaru ini dapat melahirkan 
atlet-atlet berprestasi.

“Dengan dikukuhkannya pengurus KONI Pe-
kanbaru diharapkan dapat melahirkan atlet berprestasi, 
baik daerah, nasional hingga internasional,” kata Iskandar 
seusai pengukuhan.

Dalam pelantikan pengurus KONI Pekanbaru kali ini, 
tamu undangan disuguhkan pula dengan penampilan 
aktraksi tiga cabang olahraga beladiri, di antaranya tae-
kwondo, kempo dan tarung derajat.

Ketiga Cabor beladiri ini memberikan pertunjukan 
yang membuat para tamu undangan berdecak kagum, 
apalagi ketiga seni beladiri ini menampilkan gerakan-
gerakan yang tergolong berbahaya. *BERTUAH



SEKRETARIS Daerah Kota Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi memimpin pengambilan sumpah 75 orang 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 

tahap II formasi 2021.
Pada kesempatan itu juga dilakukan penyerahan SK 

dan penandatanganan perjanjian kerja. Para pegawai yang 
menerima SK PPPK ini terdiri dari 60 orang guru SD dan 15 
orang guru SMP.

Dalam sambutannya mewakili Pj Walikota Pekanbaru, 
Sekdako Jamil menyampaikan ucapan selamat kepada selu-
ruh PPPK yang diambil sumpahnya.

“Selamat bekerja. Saya minta PPPK yang mendapat SK 
hari ini dapat bekerja dengan lebih baik. PPPK harus berse-
mangat dan bertanggung jawab dalam bekerja,” ujarnya di 
Aula Lantai 6 Kompleks Perkantoran Walikota Tenayan Raya.

Dikatakan Sekdako Jamil, PPPK dituntut untuk dapat 
bekerja dengan sungguh-sungguh, penuh semangat serta 
memiliki niat yang tulus untuk membangun. “Bekerjalah 
dengan tulus. Berikan prestasi terbaik dalam bekerja,” pesan 
Jamil. Tak hanya itu, PPPK juga diminta untuk meningkatkan 
prestasi terbaik demi kemajuan Kota Pekanbaru. “Semua  
tanggung jawab sudah ada di pundak bapak ibu semua. 
Bekerja semangat, selalu berinovasi,” ucapnya.

Menurut Sekdako, ada empat poin yang perlu menjadi 
perhatian bagi seluruh PPPK. Pertama adalah memiliki komit-
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men moral dan akhlak. Kedua, memi-
liki disiplin dan etos kerja yang tinggi.

Lalu yang ketiga, memahami posisi 
, tugas dan kewenangan , dan yang 
keempat, memiliki pengetahuan dan 
wawasan, serta mampu bekerjasama  
dalam tugas-tugas selaku aparatur 
pemerintah.

Sebagai pelayan publik, lanjut Jamil, PPPK diingatkan 
untuk terus meningkatkan pengetahuan, kepribadian dan 
etika. Semua itu harus melekat kepada diri seorang PPPK.

“Sekarang tergantung kemauan dan kemampuan 
untuk mengoptimalkan tugas-tugas yang diberikan. Saya 
berpesan, terus meningkatkan dan mewujudkan kualitas 
diri,” tuturnya.

Pengangkatan PPPK menjadi solusi pasca kebijakan 
Pemerintah Indonesia untuk menghapus honorer dan 
tenaga harian lepas atau THL tahun 2023.

Kebijakan baru dari pemerintah pusat ini siap ditin-
daklanjuti oleh Pemko Pekanbaru. Hal ini sebagaimana 

AGENDA

SERAHKAN SK - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi menyerahkan secara langsung SK kepada salah seorang 
perwakilan PPPK.

PERJANJIAN KERJA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi menyaksikan penandatanganan perjanjian 
kerja oleh perwakilan PPPK.

BERITA ACARA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi menandatangani berita acara penyerahan SK 
PPPK.

SUMPAH JABATAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi memimpin pengambilan sumpah 
75 orang PPPK tahap II formasi 2021.

FOTO BERSAMA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi foto bersama dengan 75 orang 
PPPK yang baru diambil sumpahnya.

“Kita sedang melakukan pendataan seluruh honorer dan 
THL yang ada di lingkungan Pemko Pekanbaru. Nantinya data 
ini akan kita kirim ke BKPSDM,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pegawai non-ASN di Pemko Pekanbaru 
memiliki kontribusi besar untuk membantu Pemko Pekanbaru. 
Apalagi, para pegawai ini merupakan petugas yang turun 
langsung ke lapangan.

“Mereka ini memang sangat membantu sekali. Nah, kita 
diarahkan untuk mendata dulu, sembari menunggu bagaima-
na petunjuk untuk pengangkatan PPPK bagi mereka, apakah 
sama seperti tahun lalu atau ada aturan baru, nanti akan kita 
lanjutkan lagi sesuai arahan,” pungkasnya. *BERTUAH

Bekerja Tulus, 
Berikan Prestasi 

Terbaik

Sekdako Pekanbaru Pimpin 
Pengambilan Sumpah PPPK Tahap II

Smart Aparatur diungkapkan oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum 
Setdako Pekanbaru, Masykur Tarmizi.

Saat ditemui di tempat terpisah, Masykur mengatakan 
bahwa arahan terkait kebijakan itu sesuai surat Kemenpan 
RB Nomor 185/M.SM.02.03/2022. Untuk menindaklanjuti 
kebijakan tersebut, Pemko Pekanbaru siap mendata kembali 
jumlah honorer dan THL.

Masykur mengatakan, Pemko Pekanbaru saat ini me-
lalui BKPSDM masih melakukan pendataan seluruh honorer 
dan THL yang ada. Sementara mendata pegawai non-ASN 
tersebut, Pemko juga menunggu petunjuk teknis tentang 
pengangkatan PPPK bagi mereka.



PERBAIKAN JALAN - Pekerja sedang memperbaiki Jalan Delima yang rusak 
parah, belum lama ini. Perbaikan jalan di kawasan itu termasuk juga drainase.

BAHAS SEMBAKO - Komisi II DPRD Pekanbaru foto bersama Kepala Disperin-
dag, Dinas Ketapang, Distankan dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 
usai membahas harga sembako.

KETUA BARU - Muhammad Sabarudi ST dilantik dan diambil sumpah jabatan 
sebagai ketua DPRD Pekanbaru sisa masa jabatan 201-2024 oleh Ketua Pengadilan 
Negeri Pekanbaru.
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ANGGOTA Komisi IV DPRD Pe-
kanbaru Sigit Yuwono ST men-
gapresiasi langkah cepat Penja-

bat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun 
dalam menindaklanjuti keluhan ma-
syarakat soal jalan rusak di Pekanbaru.

Setidaknya, sejak Pj Walikota Mufli-
hun dilantik 23 Mei 2022 lalu, sudah ada 
beberapa program yang langsung ter-
laksana. Mulai dari pembayaran insentif 
honor RT/RW, pembayaran TPP, menga-
tasi tumpukan sampah, normalisasi sun-
gai, hingga perbaikan jalan yang rusak.

Warga Kota Pekanbaru, khususnya 
warga Jalan Delima, Pekanbaru terma-
suk memuji kinerja Pj Walikota Mu-
flihun. Karena Jalan Delima tepatnya 
depan Jalan Arbey yang rusak parah, 
kini sudah diperbaiki, bahkan diaspal.

Di t it ik ini merupakan terparah 
dari titik jalan rusak di Kota Pekan-
baru. Penyebabnya karena air limbah 
rumah tangga dan air hujan tak men-
galir, karena drainase jalur tidak ada.

Namun setelah Pj Walikota Mufli-
hun bersama OPD terkait turun, lalu 
dicari penyebab kerusakannya, kemu-
dian dilakukan perbaikan drainase.

Bahkan untuk persoalan yang pri-
oritas ini, DPRD Pekanbaru selaku mitra 

GUNA memastikan ketersediaan 
bahan pangan dan harganya terus 
stabil, Komisi II DPRD Pekanbaru 

sudah beberapa kali memanggil Dis-
perindag untuk rapat dengar pendapat.

Tidak hanya Disperindag, terma-
suk  D inas  Ke tapang ,  D i s t ankan 
dan Tim Pengendalian Inflasi Dae-
rah (TPID) Pekanbaru ikut hearing.

Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru 
Dapot Sinaga SE menjelaskan, pi-
haknya kembali menggelar RDP un-
tuk memastikan masalah kenaikan 
bahan pokok di  Kota pekanbaru.

“Rabu kemarin kita sudah panggil Dis-
perindag, tapi hasilnya tak memuaskan. 
Makanya semua OPD terkait kita panggil, 
kita satukan pendapat dan komitmennya 
agar harga stabil,” kata Dapot Sinaga.

Beberapa hari terakhir, kenaikan 

Jalan Delima Akhirnya Diperbaiki

Komisi II DPRD Rapat Bersama Tiga OPD 
dan TPID Pastikan Harga Komoditi Stabil

kerjanya, kembali memberi apresiasi 
positif. Sigit mengatakan, bahwa apa 
yang dilakukan Pj Walikota merupakan 
bukti nyata Kota Pekanbaru masih 
punya anggaran untuk masyarakat.

Apalagi untuk hal-hal yang pri-
oritas, seperti perbaikan jalan dan 
sampah. Tentunya semangat tan-
cap gas kinerja Pj Walikota harus 

DPRD Kota Pekanbaru Apresiasi Kinerja Pj Walikota harga komidi cabe menjadi keluhan 
masyarakat. Situasi ini diharapkan ti-
dak terjadi pada komoditi lainnya. Apa-
lagi jelang Hari Raya Idul Adha 1443 H.

Langkah yang sudah diambil Disperin-
dag sejauh ini dalam mestabilkan harga, 
dengan mendatangkan komoditi dari 
daerah yang sekarang lagi panen raya, 
seperti Bengkulu, Sumut dan Sumbar. Hal 
ini juga untuk menjaga stok kebutuhan.

didukung semua pihak. Terutama 
untuk hal-hal yang berkaitan den-
gan kepentingan masyarakat banyak.

“Kita apresiasi, karena begitu cepat 
pergerakan perubahannya. Baik pen-
anganan sampah, jalan rusak, penan-
ganan banjir, hingga persoalan lain-
nya. Kita di DPRD terus mendukung 
langkah ini,” katanya. *BERTUAH

MUHAMMAD Sabarudi ST akh-
i r n y a  r e s m i  d i l a n t i k  s e b -
agai ketua DPRD Pekanbaru 

sisa masa jabatan periode 2019-2024.
Pengambilan sumpah jabatan dalam 

rapat paripurna dewan dihadiri Ketua Pen-
gadilan Negeri Pekanbaru DR Dahlan SH MH.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ket-
ua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama 
ST MT didampingi dua Wakil Ketua Ir 
Nofrizal MM dan T Azwendi Fajri SE.

Hadir dalam paripurna ini seluruh 
anggota DPRD Pekanbaru, Pj Walikota 
Pekanbaru Muflihun, Sekdako HM Jamil, 
mantan walikota Firdaus MT, perwakilan 
anggota DPRD Riau, perwakilan DPRD 
kabupaten/kota, serta unsur Forkompimda.

Plt Sekretaris DPRD Baharuddin mem-
bacakan SK Gubernur Riau Syamsuar No 
KPTS: 971/VI/2022, tentang pemberhentian 
Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani SIP dan 
diganti Muhammad Sabarudi ST dari PKS.

Dalam surat tersebut juga disam-
paikan ucapan terima kasih kepada 
Hamdani atas pengabdian dan jasa-
jasanya sebagai ketua DPRD Pekanbaru.

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Bur-
nama ST MT menyebutkan, dengan diba-
cakannya SK Gubernur Riau, maka Sabarudi 
resmi menjabat ketua DPRD Pekanbaru 
sisa masa jabatan periode 2019-2024.

“Terima kasih kepada Pak Hamda-
ni, serta kepada Pak Sabarudi selamat 
bekerja untuk masyarakat,” kata Gin-
da Burnama dalam rapat paripurna.

Sementara Pj Walikota Muflihun me-
nyampaikan ucapan selamat kepada 
Muhammad Sabarudi yang 
dilantik dan disumpah menjadi 
ketua DPRD Pekanbaru sisa 
masa jabatan. Kepada Ham-
dani SIP, Pemko Pekanbaru 
juga mengucapkan ribuan teri-
ma kasih atas pengabdiannya.

“Selamat, semoga bisa mem-
berikan pemikiran untuk pem-
bangunan kota ini. Kita harapkan juga bisa 

Sabarudi Minta Dukungan Semua Pihak
Resmi Dilantik Sebagai Ketua DPRD Pekanbaru

DPRD Pekanbaru. Bantu kami agar 
amanah dan bisa membantu ma-
syarakat, untuk semua hal,” katanya.

Seperti diketahui, pelantikan Muham-
mad Sabarudi menggantikan Hamdani 
yang resmi diberhentikan dari jabatan 
ketua DPRD Pekanbaru, melalui rapat 
paripurna pada November 2021 lalu.

Pemberhentian Hamdani, melalui 
hasil sidang BK DPRD Pekanbaru, terkait 
beberapa kasus yang menderanya. Ter-
masuk halnya mosi tidak percaya dari 
anggota DPRD Pekanbaru. *BERTUAH

bersinergi ke depan bersama pemerintah. 
Yang pasti, kami doakan semoga ama-
nah memangku jabatan,” kata Muflihun.

Ketua DPRD Pekanbaru Mu-
hammad Sabarudi ST usai 
dilantik mengatakan, bersa-
ma anggota dewan lain siap 
bekerja, terutama menjalankan 
tupoksi sebagai wakil rakyat.

“Yang pasti ,  saya butuh 
dukungan dari semua pihak, 
terutama kawan-kawan di 

AGENDA
LEGISLATIF

“Kami minta, tidak hanya Disperin-
dag, tapi Disketapang, Distankan dan 
TPID juga mencari solusinya. Jangan 
sampai harga naik dulu, baru sibuk. 
Ritme inilah yang harus dijaga, di mana 
harga tetap stabil. Tentunya harus 
serius juga melaksanakannya,” ujarnya.

Selain itu, Komisi II DPRD juga mem-
pertanyakan tentang jumlah keterse-
diaan hewan kurban untuk Kota Pe-

kanbaru. Apalagi belakangan marak 
penyakit PMK. Dewan meminta OPD 
terkait, agar meningkatkan pengawasan.

“Jadi, Distakan sudah menjelaskan-
nya kepada kita, bahwa setiap peternak 
sapi, termasuk hewan kurban sapi atau 
kambing, harus mengantongi Surat 
Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) 
dari Distakan. Ini juga sudah dilaku-
kan pendataan,” katanya. *BERTUAH
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PRAJA IPDN - Pj Walikota 
Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
melepas 27 praja IPDN 
Jatinangor yang menjalani 
rangkaian magang 
di lingkungan Pemko 
Pekanbaru.

GALERI KEGIATAN
PJ WALIKOTA 
PEKANBARU 

MUFLIHUN SSTP MAP

SANTUNAN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menyerahkan 
santunan ahli waris dari RT/RW dan marbot peserta BPJS Ketenagaker-
jaan.

RAPAT IPAL - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP memimpin 
Rapat Percepatan Penyelesaian IPAL dan SPAM.

SERAHKAN KTP - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menyerah-
kan e-KTP kepada warga di Kantor Camat Sukajadi.

FUTSAL OPD - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menendang 
bola pertama pembukaan Turnamen Futsal antar OPD di lingkungan 
Pemko Pekanbaru.

MOU BPN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP melakukan pen-
andatanganan MoU Pemerintah Kota Pekanbaru dengan BPN.

SUNMORI - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP mengikuti 
kegiatan Sunday Morning Ride atau Sunmori bersama komunitas motor 
Pekanbaru.

FOTO BERSAMA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP foto 
bersama usai membuka sosialisasi Pendidikan Etika dan Budaya Politik 
di Aula Hotel Ayola.

PERBAIKAN JALAN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP me-
ninjau perbaikan Jalan Harmonis Kelurahan Limbungan Baru, Rumbai.

UCAPAN SELAMAT - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP mem-
beri ucapan selamat Muhammad Sabarudi yang baru dilantik menjadi 
ketua DPRD Kota Pekanbaru.

LEPAS JCH - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP melepas langsung 
keberangkatan 442 Jemaah Calon Haji asal Kota Pekanbaru.

FESTIVAL SUNGAI JANTAN - Pj WaliKota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
didampingi istri membuka Festival Sungai Jantan di Taman Rumah Sing-
gah Tuan Kadi.

BAZAR UMKM - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP memotong 
nasi tumpeng saat pembukaan bazar UMKM dan ekonomi kreatif di Taman 
Rekreasi Alam Mayang.

SAMBUT WAKAPOLRI - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP me-
nyambut Wakapolri Komjen Pol Dr Gatot Eddy Pramono MSi di acara 
peletakan batu pertama Masjid Al Kastoeri, Rumbai Barat.

RAKER APEKSI - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menghadi-
ri Rapat Kerja Komwil I APEKSI yang di Kota Medan, Sumatera Utara.
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MALAM PUNCAK - Pj Walikota Muflihun SSTP MAP didampingi istri Raja 
Rilla Muflihun menghadiri malam puncak HUT ke-238 Kota Pekanbaru di 
RTH Tugu Tunjuk Ajar Integritas.

PENAMPILAN ANJI - Malam Puncak HUT ke-238 Pekanbaru dimeriahkan 
penampilan penyanyi Anji dengan lagu-lagu andalannya.

KETUA TP PKK - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP foto bersama 
Ketua TP PKK Riau, Hj Misnarni Syamsuar.

SERAHKAN HADIAH - Pj Walikota Muflihun SSTP MAP menyerahkan 
hadiah kepada juara Kejuaraan Bola Voli antar kecamatan se-Kota 
Pekanbaru.

LPM TERBAIK - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menyerahkan 
hadiah kepada pemenang Lomba LPM Kelurahan Terbaik Kota Pekanbaru 
2022.

DOORPRIZE - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menyerahkan 
hadiah sepeda motor kepada pemenang doorprize kegiatan Sunmori.

SAMBUTAN - Pj Walikota Muflihun SSTP MAP memberikan sambutan 
pada Malam Puncak HUT ke-238 Pekanbaru.

POTONGAN PERTAMA - Pj Walikota 
Pekanbaru Muflihun SSTP MAP me-
nyerahkan potongan nasi tumpeng 
kepada Ketua TP PKK Riau Hj Misnarni 
Syamsuar.  

POTONG TUMPENG - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP memo-
tong nasi tumpeng Malam Puncak HUT ke-238 Kota Pekanbaru.

BINTANG TAMU - Pj Walikota Muflihun SSTP MAP foto bersama artis ibu-
kota yang menjadi bintang tamu Malam Puncak HUT ke-238 Pekanbaru.

ANTUSIAS - Ribuan masyarakat Pekanbaru antusias mengikuti acara Malam 
Puncak HUT ke-238 Pekanbaru di RTH Tugu Tunjuk Ajar Integritas. 

PIALA BERGILIR - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menyerah-
kan piala bergilir kepada juara Kejuaraan Bola Voli antar kecamatan.

LAPORAN PANITIA - Ketua Panitia HUT Pekanbaru ke-238, Yuliarso 
menyampaikan laporan kegiatan.

FOTO BERSAMA - Pj Walikota Muflihun SSTP MAP foto bersama Forkopimda 
usai pemotongan nasi tumpeng HUT ke-238 Kota Pekanbaru.

SAPA WARGA - Pj Walikota Muflihun SSTP MAP menyapa warga Pekanbaru 
seusai pemotongan nasi tumpeng HUT ke-238 Kota Pekanbaru.

GALERI FOTO 
KEGIATAN MALAM 

PUNCAK HUT KE-238 
PEKANBARU
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HALAL BIHALAL - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi menghadiri halal 
bihalal bersama Ikatan Keluarga Kenegrian Kampar dan Sekitar Kota Pekanbaru.

NARASUMBER - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
menjadi narasumber program Indonesia Sepekan Radio Smart FM 
di 10 kota besar Indonesia.

PAMERAN PENDIDIKAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi menghadiri peresmian pameran pendidikan “Ayo Kuliah 
di Malaysia” di Hotel Novotel Pekanbaru.

RAKOR KEPEGAWAIAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi menghadiri Rakor Kepegawaian Regional XII BKN di Kota 
Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

PERINGATAN HANI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi mengikuti secara virtual peringatan Hari Anti Narkotika Inter-
nasional (HANI) 2022.

PENGEMBANGAN LITERASI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi mengikuti Rakornas Pengembangan Literasi dan 
Inovasi Berbasis Desa secara daring.

PERCEPATAN APBD - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi memimpin rapat koordinasi percepatan realisasi APBD 
Tahun 2022 secara virtual.

PIMPIN RAPAT - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
memimpin rapat bersama kepala OPD di lingkungan Pemko Pekan-
baru terkait tindaklanjut program prioritas Pj Walikota Pekanbaru.

SENAM PAGI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
mengikuti senam pagi bersama masyarakat pada pencanangan 
GERMAS dalam rangka Hari Jadi Kota Pekanbaru ke 238.

PEMBINA UPACARA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi menjadi pembina upacara Senin pagi di Kompleks Per-
kantoran Walikota Pekanbaru, Tenayan Raya.

VERIFIKASI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
mengikuti pelaksanaan Verifikasi Lapangan Hybrid Evaluasi KLA 
Tahun 2022 oleh Tim Kementerian PPA secara virtual.

GERAK JALAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
mengikuti gerak jalan santai dalam rangka Hari Jadi Pekanbaru ke 
238 di Lapangan Bukit, Senapelan.

TANDA PESERTA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi mengalungkan tanda peserta Pelatihan Program Government 
Transformation Academy.

CALON MITRA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
menghadiri pertemuan dengan calon mitra kerja sama peman-
faatan atau KSP Pasar Wisata Pasar Bawah.

JURI MEMASAK - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi menjadi juri Lomba Memasak Nasi Goreng antar Bagian di 
lingkungan Setdako Pekanbaru.

Galeri Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru H. Muhammad Jamil M.Ag M.Si
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KELURAHAN Jadirejo dan Kelurahan Kedungsari, 
Kecamatan Sukajadi berusaha maksimal untuk bisa 
mendapatkan predikat kelurahan terbaik se-Kota Pe-

kanbaru. Berbagai upaya terus dilakukan pihak kelurahan 
untuk mewujudkan harapan tersebut.

Saat ini tim penilai lomba kelurahan dan 
desa sedang melakukan penilaian ke seluruh 
kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Total 
kelurahan di Pekanbaru ada 83 kelurahan.

Untuk menjadi yang terbaik dan menyisi-
hkan 83 kelurahan tersebut memang bukan 
perkara mudah. Namun dengan kerja keras 
dan kerjasama semua lapisan masyarakat 
bukan hal mustahil penghargaan tersebut bisa 
didapatkan.

Hal inilah yang tekad kuat Lurah Kedung Sari Zainidar 
Elfina SE. Saat tim penilai mendatangi kelurahanya, Lurah 
Zainidar mempresentasikan capaian-capaian prestasi 
berupa juara posyandu, juara kelurahan tingkat kota dan 
lainnya di hadapan tim penilai.

Usai mempresentasikan capainnya, Lurah Kedung Sari 
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Presentasikan Berbagai Prestasi Kelurahan
juga sempat ditanya berbagai persoalan dari tim penilai, 
salah satunya adalah tentang kesiapsiagaan terkait bencana 
alam dan kesehatan.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Anwar Rahim se-
laku lurah Jadirejo yang baru dua bulan dilantik. 
Ia diberi tugas untuk mempersiapkan presentasi 
dihadapan para tim penilai. Pria yang akrab disapa 
Aim ini mempersiapkan materi dalam waktu yang 
sangat singkat.

Tidak jauh beda dengan Nola, Aim juga disug-
uhkan dengan pertanyaan dari tim penilai. Di sini 
lurah tidak menjawab sendiri tapi juga dibantu 
oleh Ketua LPM dan PKK.

Camat Sukajadi Dr Andin Niantima Primasari 
mengucapkan selamat datang kepada tim penilai dan men-
gatakan dalam pembukaannya, besar harapan mendapatkan 
posisi terbaik.

“Juara bukan tujuan utama, melainkan bagaimana ke-
lurahan kita dan masyarakatnya terus berkembang,” kata 
Camat Sukajadi Andin Niantima Primasari. *BERTUAH

Kedung Sari dan Jadirejo Persiapkan Diri Jadi Kelurahan Terbaik

Lurah Kampung Baru Pastikan Tidak Ada 
Tumpukan Sampah

LOMBA KELURAHAN - Lurah Jadirejo dan Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Sukajadi mempresentasikan prestasi 
kelurahan kepada tim penilai lomba kelurahan Kota Pekanbaru.

PANTAU DRAINASE - Lurah Kampung Baru, Asnetti rutin turun ke lapangan memantau drainase dan memastikan 
tidak ada tumpukan sampah.

INFO
KELURAHAN

SEBAGAI dukungan program Pj Walikota Muflihun 
mewujudkan Kota Pekanbaru bebas banjir dan sam-
pah, pihak Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Se-

napelan terus melakukan berbagai upaya bersama warga.
Sedikitnya ada dua titik banjir di Kelurahan Kampung 

Baru, yang dikeluhkan oleh masyarakat. Sebagaimana hal-
nya hasil pendataan yang dilakukan oleh pihak kelurahan.

Lurah Kampung Baru, Asnetti menuturkan ada dua titik 
banjir yang perlu mendapat perhatian serius dan dipriori-
taskan untuk ditangani. Mengingat banjir di wilayah terse-
but cukup tinggi dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Dua titik banjir tersebut berada di Jalan Kapur, sebelah 
kiri-kanan jalan. Di titik ini kondisi drainase yang tidak 
berfungsi maksimal karena posisinya drainase justru lebih 
tinggi dari aliran air. Sehingga air tidak mengalir melewati 
parit.

“Kalau hujan bagian bawah menjadi banjir. Selain juga 
ada dua parit besar di Jalan Riau yang merupakan per-
batasan dengan Kelurahan Tampan Kecamatan Payung 
Sekaki,” kata Asnetti.

Kendati masih ada pekerjaan rumah untuk mengatasi 
banjir dua titik tersebut untuk masalah sampah di Kelura-
han Kampung Baru tidak terlalu mengkhawatirkan. Sebab 
sampai saat ini, persoalan sampah di wilayah ini masih 
bisa diatasi dan belum ada sampah yang menumpuk.

“Hanya di RW 04 mereka minta dibuatkan jalan agar 
bisa petugas mengambil sampah yang ada di TPS sepan-
jang aliran sungai,” kata Asnetti yang turun langsung 
meninjau ke lapangan.

Selain aktif turun ke lapangan memantau titik banjir 
dan tumpukan sampah, pihak kelurahan juga rutin meng-
gelar rapat bersama semua elemen untuk membahas 
permasalahan banjir,jalan rusak dan juga sampah serta 
mencarikan solusi terbaik.

“Kita menggelar rapat bersama dengan seluruh per-
angkat di bawah. Mulai dari RT/RW, Babinsa, Babinkam-
tibmas, Kasipem, kasi PMK kelurahan.rapat bersama RT/ 
RW se kelurahan Kampung Baru dihadiri 5 dari 8 RW serta 
17 RT dari 22 RT. Yang lainnya tidak bisa hadir karena 
berhalangan,” kata Asnetti. *BERTUAH
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Vemi Herliza SSTP
Camat Rumbai
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han.
“Seperti yang disampaikan pimpinan terdahulu, kita ini 

adalah supertim dan bukan Superman. Sebaik apapun pro-
gram dan inovasi pimpinan perlu dukungan dan kerjasama 
dari bawahan. Sebab pimpinan pasti tidak akan bisa bekerja 
sendiri,” terang Vemi yang sukses membawa Kecamatan 
Rumbai meraih prestasi Evaluasi Kinerja Kecamatan terbaik 
kedua tingkat Provinsi Riau.

Bersama anggotanya, Vemi berhasil melahirkan 18 inovasi 
digital maupun nondigital dalam jangka waktu satu tahun di 
Kecamatan Rumbai.

Ditempatkan di wilayah yang kini cukup rawan dengan 
permasalahan pertanahan, Vemi juga membuat inovasi guna 
meminimalisir persoalan pertanahan di Kecamatan Rumbai. 
Inovasi terkait pertanahan ada yg dinamakan PANAH (Peta 
Tanah) dan ada juga DITAHAN (Digitalisasi Pencatatan Perta-

Perlakukan Staf 
Seperti Keluarga

PERNAH menjalani pendidikan pamong di Sekolah 
Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) mem-
bawa pengaruh besar dalam perjalanan karir Vemi 

Herliza SSTP yang kini menjabat sebagai Camat Rumbai.
Pasalnya menurut Vemi, hampir 16 tahun menjadi 

Aparatur Sipil Negara, ia selalu ditempatkan pada posisi 
yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Praktis 
ilmu yang diperoleh ketika menjalani pendidikan pamong 
sangat membantu dan bisa digunakan.

“Memang tidak semua 
teori yang kita dapat 
dulu bisa diterapkan 
setelah bekerja, 
karena situasinya 
berbeda ketika su-
dah di lapangan. 
Paling tidak ada 
ilmu kemasyara-
katan yang bisa 
saya terapkan. 
Bagaimana 
berhadapan 

dengan masyarakat yang berbeda 
karakter dan kemauan serta cara 
beradaptasi dengan masyarakat dan 
juga bagaimana cara menyelesaikan 
masalah,” tutur Vemi kepada Ber-
tuah.

Vemi sudah menempati beberapa 
jabatan yang berhadapan langsung 
dengan masyarakat. Seperti sekretaris lurah, lurah, sekre-
taris camat dan terakhir sebagai camat Rumbai.

Menariknya, pernah ditempatkan di beberapa wilayah 
yang berbeda, bagi Vemi semua memiliki kesan tersendiri. 
Baik saat ditempatkan di kelurahan ataupun juga keca-
matan.

“Rata-rata saya di satu jabatan itu tugasnya tidak lama. 
Paling lama sekitar tiga tahun-an. Itupun dengan jabatan 
berbeda. Situasi masih dalam suasana hangat dengan 
masyarakat kemudian sudah pindah. Jadi semua masih 
harmonis dan akrab,” sebut Vemi.

Karena selalu berhadapan dengan masyarakat, Vemi 
mengaku tidak terlalu kesulitan ketika ditempatkan di 
lingkungan baru. Walaupun untuk jajaran yang ada di 
bawah lebih dominan ditempati oleh laki-laki. Baik itu RT, 
RW atau lurah.

Vemi menilai, hal terpenting bisa membangun komuni-
kasi dan koordinasi yang baik dengan yang di bawah.

“Kalau masalah yang dihadapi banyak bapak-bapak itu 
tidak menjadi kendala, justru lebih enak untuk berkomuni-
kasi. Hanya saja ketika mereka mengajak untuk berkomu-

nikasi di kedai kopi, biasanya saya selalu menolak 
karena saya tidak bisa di tempat itu karena banyak 

asap rokok,” canda ibu dua anak ini.
Sebagai pejabat tertinggi di kecamatan, Vemi 

dikenal sosok yang membaur dengan bawa-
han. Menurut Vemi jabatan hanya amanah dan 
sementara. Sebab itu Vemi tidak ingin ada jarak 
dengan pejabat dan staf yang ada di bawahn-
ya.

“Saya lebih menganggap semua sebagai 
keluarga. Karena dengan sama-sama seperti 
keluarga dan tidak ada jarak, suasana kerja 
akan lebih nyaman dan  menyenangkan,” 
kata Vemi lagi.

Bagi Vemi membangun kebersamaan 
dengan bawahan sangat penting untuk 
memperlancar tugas yang diamanahkan.

Karena apapun inovasi atau kerja yang 
direncanakan kalau hanya dikerjakan sendiri 
tidak akan selesai tanpa dukungan bawa-

nahan).
Dengan peta ini menurut Vemi lebih bisa memini-

malisir kasus tanah dan membantu pemerintah dalam 
mendata persil tanah yang ada di Kecamatan Rumbai.

 “Untuk pengukuran lahan menggunakan titik koor-
dinat dan disesuaikan dengan data SHM di BPN melalui 
website bhumi atrbpn, sehingga status tanah yang akan 
diproses surat menyuratnya clear memang tidak ada 
masalah. Untuk peta persil lahan yang  diterbitkan juga 
dilengkapi barcode,” jelas Vemi.

“Wilayah kami cukup luas dan masih banyak lahan 
kosong. Karena itu cukup rawan dengan status kepe-
milikan lahan. Dengan sistem ini bisa diketahui apakah 
lahan yang dimaksud statusnya SHM, SPGR/SPKT, karena 
informasi penguasaan lahan akan terpapar dengan jelas,” 
tutur Vemi lagi.

Inovasi yang dilakukan Vemi ini mendapat respons 
positif dari masyarakat Rumbai.

Menjadi camat dengan waktu yang sangat padat, 
tidak membuat Vemi lupa tugasnya sebagai ibu rumah 
tangga. Vemi mengaku masih memiliki waktu bersama 
keluarga.

Biasanya Vemi akan menghabiskan waktu dengan 
makan di luar atau jalan ke suatu tempat. “Kadang 
memasak kalau ada permintaan dari anak atau suami,” 
imbuh Vemi yang mendapat dukungan penuh keluarga 
dalam menjalankan tugas. *BERTUAH

PROFIL
ASN



syarakat serta stakeholder menormalisasi parit dan jalan 
berlubang sesuai program 100 hari Pak Walikota,” kata 
Camat Andin Niantima Primasari.

Lebih lanjut Camat Andin mengungkapkan, persoalan 
banjir, sampah dan jalan rusak serta banyaknya drainase 
tidak berfungsi sebelumnya sudah dilaporkan kepada tim 

100 hari kerja walikota dan pihak Dinas PUPR.
Andin menjelaskan bahwa Jalan Ahmad 

Dahlan tergenang satu penyebabnya tidak han-
ya bekas pipa proyek IPAL namun juga pendan-
gkalan parit. Banyak pasir yang bertumpukan 
di dalam parit. Sehingga parit tidak berfungsi 
maksimal. Kondisi inilah yang menyebabkan 
banjir di sejumlah ruas jalan di Sukajadi.

Sementara untuk persoalan sampah, Camat 
Andin mengimbau kepada warga khususnya yang memi-
liki usaha ataupun ruko agar menyediakan wadah tempat 
membuang sampah pada tempatnya.

“Masukkan sampah dalam kantong plastik sehingga 
mudah diangkut dan tidak berserakan di jalan. Kalau kita 
bersama bahu membahu dan bersinergi, saya yakin per-
soalan sampah ini bisa teratasi,” kata Andin. *BERTUAH
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PERSOALAN banjir, sampah dan jalan rusak menjadi 
prioritas Pj Walikota Pekanbaru Muflihun untuk 
segera dituntaskan. Guna mewujudkan program 

100 hari kerja pj walikota, Camat Sukajadi Andin Nian-
tima Primasari langsung turun ke lapangan memimpin 
gotong-royong.

Titik-titik yang menjadi langganan banjir, 
sampah dan jalan rusak langsung didatangi 
oleh camat dan rombongan. 

Dalam kegiatan ini bahkan diturunkan alat 
berat jenis ekskavator untuk melakukan nor-
malisasi parit di Jalan Ahmad Dahlan, Kelura-
han Kampung Tengah dan Kampung Melayu.

Selain itu juga diturunkan dua unit dump 
truk pasukan kuning dari Dinas PUPR untuk 
membenahi drainase di Jalan Ahmad Dahlan yang tidak 
berfungsi normal bahkan viral di media sosial beberapa 
waktu lalu.

Selain melakukan normalisasi parit dilakukan pen-
imbunan jalan berlubang sesuai program 100 hari kerja 
pj walikota dengan menggelar gotong royong bersama 
masyarakat, pasukan kuning, Polsek Sukajadi, Babinsa 
dan bhabinkamtibmas.

“Jadi hari ini kami bersama RT, RW dan tokoh ma-
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Ajak Warga Rutin Gotong Royong

BERSIHKAN PARIT - Alat berat diturunkan membersihkan parit Jalan Ahmad Dahlan dalam kegiatan goro Camat 
Sukajadi bersama pihak terkait mendukung program 100 hari pj walikota Pekanbaru.

INFO
KECAMATAN

HAMPIR semua kecamatan di Pekanbaru terdapat 
kantong-kantong titik langganan banjir. Tidak ter-
kecuali di Kecamatan Tuah Madani.

Di Kecamatan Tuah Madani yang baru dimekarkan dari 
Kecamatan Tampan ini tercatat setidaknya ada sembilan 
titik banjir. 

Di antaranya terdapat di Jalan Cipta Karya, Jalan Suka 
Karya, Jalan Purwodadi dan Jalan Soekarno Hatta ujung.
Pemerintah Kecamatan Tuah Madani terus melaku-
kan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan banjir 
di wilayahnya. Selain melakukan normalisasi drainase, 
pihaknya juga terus menyosialisasikan dan mengajak 
masyarakat bersama-sama melaksanakan gotong-royong 
untuk membersihkan lingkungan.

Terutama membersihkan drainase. Baik drainase yang 
ada di kompleks pemukiman maupun yang ada di jalan 
poros. “Saat ini kami sedang menggalakkan gotong ro-
yong setiap RW. Jadi dimana titik-titik yang rawan banjir, 
kita turun ke lokasi dan kita ajak warga untuk goro mem-
bersihkan parit,” kata Camat Tuah Madani Junaidi.

Diakui Junaidi, tidak semua titik banjir bisa diatasi oleh 

pihak kecamatan dan masyarakat. Sehingga pihaknya 
melakukan pemetaan, untuk titik banjir yang tidak bisa 
diatasi oleh pihak kecamatan dan masyarakat, pihaknya 
berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kota Pekanbaru untuk 
membantu.

“Mana yang tidak bisa ditangani oleh kita bersama 
masyarakat, kita akan berkoordinasi dengan pihak PUPR. 
Itulah upaya yang kita lakukan untuk mengatasi banjir di 
lingkungan kecamatan Tuah Madani,” imbuhnya.

Dalam berbagai pertemuan, Junaidi terus mengajak 
warga melalui Ketua RW dan RT, agar menyampaikan dan 
mengajak warganya untuk rutin melaksanakan gotong 
royong, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi lang-
ganan banjir, seperti Jalan Cipta Karya, Jalan Suka Karya, 
Jalan Purwodadi dan Jalan Soekarno Hatta Ujung.

“Ini sudah kita sampaikan ke masing-masing RT dan 
RW. Yang jelas pada prinsipnya untuk 9 titik itu harus 
ditangani oleh pihak PUPR. Contoh di pasar induk. Sejak 
dibangun pasar induk, itu tidak ada drainase disekitar 
pasar induk. Air tentunya mengalir ke pemukiman ma-
syarakat yang rendah,” katanya. *BERTUAH

Saat ini kami sedang menggalakkan 
gotong royong setiap RW. Jadi dima-
na titik-titik yang rawan banjir, kita 
turun ke lokasi dan kita ajak warga 
untuk goro membersihkan parit,” 

Junaidi S.Sos M.Si
Camat Tuah Madani

“
Perbaki Jalan Rusak dan Normalisasi Parit

Camat Tuah Madani Libatkan RW dan RT Atasi Masalah Banjir

Camat Sukajadi Dukung Program Prioritas Pj Walikota Pekanbaru
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KEPALA Dinas Ketahanan Pangan 
Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan 
menuturkan, walaupun du-

kungan dana APBD untuk dinasnya 
sangat terbatas namun tidak menjadi 
alasan bagi mereka untuk berinovasi.

Karena menurutnya untuk men-
jalankan inovasi yang telah dibuat, 
Dinas Ketahanan Pangan tidak hanya mengandalkan 
APBD. Namun juga berupaya merebut bantuan dana dari 
pusat dan perusahaan yang ada di Pekanbaru.

“Kalau hanya berharap dari APBD saja tentu kita tidak 
bisa jalan, karena kita tahu dana yang tersedia sangat ter-
batas. Namun kami berusaha berbagai inovasi tetap bisa 
dilakukan dengan mencari sumber dana lain selain APBD. 
Semisal Dana Alokasi Khusus atau dana CSR perusahaan 
yang juga mempunyai program ketahanan pangan,” ung-
kap Alek kepada Bertuah.

Alek menuturkan sejak menduduki posisi sebagai 
kepala Dinas Ketahanan Pangan ada beberapa inovasi 
yang sudah dilakukan. Inovasi menurutnya bukan hanya 
melakukan hal-hal baru namun juga sesuatu yang bisa 
memberi nilai tambah atau hal positif bagi masyarakat.

Antara lain inovasi bidang perencanaan, saat ini Dis-
katapang sudah memiliki master plan pangan. Master plan 
pangan menurut Alek sebelumnya tidak pernah ada.

Karena ini sangat penting untuk menjadi acuan kebi-
jakan pangan disetiap tahun anggaran, Alek bersama tim 
berusaha membuat master plan pangan.

INOVASI 
OPD

Unggulkan Inovasi 
Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat

Disketapang Pekanbaru

FSVA).
SiDiva bermanfaat dalam mengidentifikasi Kondisi Ket-

ahanan dan kerentanan pangan yang ada dikota pekanba-
ru yang dituangkan dalam bentuk peta tematik/ visualisasi 
wilayah rentan, rawan dan aman ketahanan pangan.

“Sementara siTANGAN berisikan informasi informasi 
digital yang berkualitas, akurat, tepat waktu, relevan dan 
lengkap bidang ketahanan pangan,” papar Alek.

Kemudian juga ada terobosan lain dalam bentuk ka-
wasan agrowisata si CANTIG, merupakan kawasan agrow-
isata dikecamatan Rumbai dengan luas lahan sekitar 5 ha.

siCANTIG adalah Kawasan Agrowisata yang memiliki 
semangat Edukasi, pembelajaran replika pertanian dari 
hulu ke hilir dan entertainment, wisata alam yang meng-
hibur.

Selanjutnya inovasi lain dari Disketapang adalah dalam 
bidang pemberdayaan masyarakat. Ada program KAMA-
PAN atau kawasan mandiri pangan dan P2L atau optimal-
isasi Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

Optimalisasi Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan (KA-
MAPAN) dilakukan guna meningkatkan budidaya, dan 
pengolahan hasil pertanian dari hulu–hilir, meningkatkan 
nilai tambah produk komoditas unggulan.

Selain juga meningkatkan pemberdayaan masyarakat 
miskin,meningkatkan pendapatan serta membentuk lem-
baga usaha yang berbadan hukum.

“Untuk bidang pemberdayaan masyarakat ini termasuk 
dalam program strategis kita yang diupayakan bisa selalu 
ada diurutan paling atas penggunaan anggaran. Karena 
bantuan pada P2L ini difokuskan untuk pemberdayaan 
kelompok masyarakat dalam pengembangan rumah bibit, 
demplot, dan pekarangan keluarga. Manfaatnya langsung 
sampai ke masyarakat,” jelas Alek.

Disketapang mulai rutin menyediakan Informasi Harga 
Pangan Strategis sejak tahun 2020 lalu sampai sekarang. 
Disketapang melakukan survei konsumsi pangan dan pola 
pangan harapan Kota Pekanbaru sejak tahun 2021.

Dengan tujuan untuk diperolehnya informasi tingkat 
dan mutu konsumsi Pangan Penduduk Kota Pekanbaru 
dalam rangka menghasilkan rekomendasi-rekomendasi 
kepada stakeholder terkait untuk peningkatan kesehatan 
dan kualitas Sumber Daya Manusia Penduduk Kota Pekan-
baru.

Kemudian juga ada inovasi untuk penyediaan Data 
Primer Kelurahan dan Data Indeks Ketahanan Pangan 
tingkat Kelurahan se-Kota Pekanbaru (2021)

Sebagai kompilasi produk administrasi instansi terkait 
indikator ketahanan dan kerentanan pangan tingkat kelu-
rahan se-Kota Pekanbaru yang dapat digunakan sebagai 
acuan semua pihak dalam mengambil keputusan strategis 
sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing

Teranyar Kota Pekanbaru meraih ranking terbaik kedua 
untuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Nasional. Berdasar-
kan Buku Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2021 yang diter-
bitkan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan 
Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI pada tahun 
2022, Pekanbaru menduduki peringkat terbaik kedua dari 
98 kota se-Indonesia dengan skor 90,56, satu tingkat di 
bawah Denpasar pada posisi teratas dengan skor 93,97.

“IKP Kota Pekanbaru adalah IKP tertinggi untuk Ka-
wasan Pulau Sumatera. Melesat ke posisi dua terbaik, 
Pekanbaru melangkahi 20 tingkat karena sebelumnya 
Pekanbaru berada pada rangking 22 di tahun 2020 yang 
lalu,” terang Alek.

Kepada Bertuah Alek tidak menampik  untuk mencip-
takan banya inovasi harus didukung oleh sumber daya 
manusia yang handal.

“Kami memiliki 20 ASN dan sekitar 15 tenaga harian 
lepas. Semua memiliki peran dalam menjalankan semua 
inovasi yang sudah dibuat,” ungkap Alek.

Dari sekian banyak inovasi yang ada pada Disketa-
pang, Alek menekankan inovasi dibidang pemberdayaan 
masyarakat menjadi prioritasnya. Mengingat program ini 
bersentuhan langsung denga masyarakat dan langsung 
bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Banyak kelompok warga yang sudah terbantu den-
gan program pemberdayaan kami, makanya ini rutin kami 
perjuangkan dalam APBD, meskipun anggarannya terbatas 
minimal ada yang dibantu setiap tahunnya,” tutup Alek. 
*BERTUAH

Master plan berisi mengenai informasi kebutuhan pan-
gan sampai ke tingkat kelurahan hingga menjadi doku-
men perencanaan dalam upaya peningkatan ketahanan 
pangan.

Memadukan program dan kegiatan berbasis pertanian 
menjadi suatu kesatuan baik dalam sistem kemasyara-
katan, perspektif sistem maupun kewilayahan dengan 
penentuan skala prioritas di tengah terbatasnya pendan-
aan dana pemerintah dalam APBD.

 Selain itu, Dinas Ketahanan memiliki inovasi bidang 
pemanfaatan kemajuan teknologi. Semisal dibuatnya 
aplikasi siDIVA dan siTANGAN. siTANGAN (Sistem Manaje-
men Informasi Ketahanan Pangan), siDIVA (Aplikasi Digital 
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BERBEDA dengan restoran atau rumah makan sejenis 
yang biasanya memiliki tempat permanen yang bisa 
didatangi konsumen, Sambal Aulia malah tidak me-

miliki gerai khusus. Karena selama ini gerai Aulia hanya 
melayani konsumen secara online.

Mengandalkan penjualan via media sosial dan promo-
si mulut ke mulut justru menjadi kekuatan yang sangat 
menguntungkan dalam usaha kuliner Sambal Aulia.

“Berjualan secara online untungnya kita tidak perlu 
menyewa tempat usaha. Sehingga pengeluaran bisa 
lebih ditekan,” ungkap Aulia Kurniadi, pemilik usaha 
Sambal Aulia.

Menurut Aulia, mengandalkan pemasaran melalui 
berbagai media sosial, ia harus rajin memposting aneka 
menu makanan yang tersedia. Karena konsumen, tentu 
hanya akan mendapat informasi untuk menu yang terse-
dia melalui medsos tersebut.

Setiap hari lanjut Aulia, ia akan memposting aneka 
menu yang akan dijual besok hari. “Biasanya menu yang 
dijual besok, dipromosikan pada hari ini. Foto yang dit-
ampilkan harus sedemikian rupa, agar bisa menggugah 
selera konsumen. Karena foto menjadi penarik utama 
konsumen,” tutur Aulia.

Lebih lanjut dikatakan Aulia, saat awal merintis usaha 
menu rumahan cukup berat baginya memperkenalkan 
diri kepada konsumen. Karena ia harus bersaing dengan 
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Sebar Brosur Hingga 
ke Rumah Warga

Usaha Rumahan Sambal Aulia
UKM

“Kadang saya menyediakan waktu khusus untuk 
menyebar brosur-brosur lapak Sambal Aulia ke pagar 
rumah orang dan ke pintu-pintu toko. Ini cukup efektif 
untuk membuat usaha kita terkenal, selain mengandal-
kan media sosial,” ungkap Aulia.

Karena Sambal Aulia dipasarkan melalui media 
sosial, otomatis konsumen juga tidak terbatas. Hampir 
semua konsumen yang ada di 15 kecamatan Pekan-
baru dapat dijangkau.

Tentunya untuk pengantaran dikenakan biaya tam-
bahan atau ongkos kirim sekitar Rp 7 ribu. Selama ini 
lanjut Aulia, usaha Sambal Aulia yang digawangimya 
sejak pandemi Covid-19 cukup mendapat respons 
positif dari konsumen.

“Alhamdulillah, rata-rata semua suka dengan menu 
yang dijual dan tidak ada komplen,” lanjut Aulia lagi.

Menariknya, aneka menu masakan yang dijual oleh 
Sambal Aulia ternyata bukan hasil olahan dari tangan 
Aulia sendiri.

 Karena ia bertindak hanya sebagai reseller saja. Se-
mentara yang memasak adalah para ibu rumah tangga 
yang juga bermukim sekitar rumah Aulia di wilayah 
Labuh Baru Timur.

Meski juru masak Sambal Aulia hanya ibu rumah 
tangga, namun aneka masakan sangat bervariasi dan 
cocok untuk menu harian keluarga. Karena setiap 
harinya menu yang dihadirkan selalu berbeda-beda.

Disamping juga dalam satu porsi terdiri dari tiga 
potong dengan kisaran harga mulai dari Rp 15 ribu-Rp 

40 ribu.
Untuk menu yang ditawarkan dijamin Aulia selalu baru 

atau tidak ada sisa masakan hari kemarin.
“Setiap hari porsi menu yang tersedia Alhamdulil-

lah habis jadi tidak pernah ada sisa untuk dijual besok 
harinya. Ini juga bagian dari pelayanan kami kepada kon-
sumen kalau aneka menu sambal Aulia diutamakan baru 
dan juga higienis,”terang Aulia lagi.

Terkait jenis aneka menu yang tersedia setiap harinya, 
menurut Aulia selalu direncanakan berbeda dengan hari 
sebelumnya. Mulai jenis masakan dengan bahan dasar 
ayam, ikan, daging hingga sayuran. Untuk hari Sabtu , 
Sambal Aulia juga menyediakan aneka bubur untuk men-
jadi tambahan menu makanan pendamping.

Kepada Bertuah Aulia menuturkan usaha menu harian 
keluarga yang ditawarkan melalui media sosial memiliki 
pangsa pasar yang bagus di Pekanbaru.

Apalagi tingkat konsumtif masyarakat Pekanbaru 
terbilang cukup tinggi. Karena mereka tidak mau repot 
untuk ke dapur namun bisa langsung mengkonsumsi.

Sambung Aulia, kebanyakan konsumennya merupakan 
orang kantoran yang memang memiliki waktu terbatas 
untuk memasak di rumah.

“Pelanggan saya ada yang bekerja di puskesmas, 
pegawai kantor gubernur dan juga kantor walikota , be-
berapa perkantoran swasta serta para pengguna media 
sosial lainnya,” tutup Aulia.

Bagi yang penasaran dengan aneka menu harian Sam-
bal Aulia bisa melihat langsung melalui IG sambal _aulia 
atau WA 0813 7869 3608. *BERTUAH

rumah makan dan restoran yang bisa terlihat wujudnya 
dan sudah mendapatkan nama.

Namun dengan kerja kerasnya dalam mempromosi-
kan usaha Sambal Aulia, kini jumlah pelanggannya terus 
bertambah.
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Melayu.
Hal-hal lain yang berkaitan 

dengan penyajian juga men-
gadopsi konsep budaya Melayu. Bah-

kan untuk nama “Beserak” juga diambil 
dari bahasa Melayu.

Soal harga masih terjangkau di kantong. Satu 
porsi Seafood Beserak dengan harga Rp 85.000 
dan bisa dinikmati dua orang.

Agar tidak kehabisan, disarankan bisa meme-
san reservasi sehari sebelumnya. Untuk infor-

KULINER
SEAFOOD Beserak Hotel Khas Pekanbaru kini hadir dengan isian 

yang lebih banyak. Sajian aneka fresh seafood ala Khas Pekan-
baru sangat cocok menemani santap siang.

Adapun bahan utama dari menu menggiurkan ini adalah kerang, 
kepiting, cumi, udang, dan lain sebagainya. Seluruhnya dimasak den-
gan saus pedas manis yang dijamin bikin ngiler.

Cara penyajiannya juga unik. Menu ini disantap tanpa menggunak-
an piring atau tempat seperti biasanya, tapi diserakkan di atas 

meja yang sudah dilapisi dengan plastik bening.
Setiap pengunjung diberikan sarung tangan plastik 
agar lebih leluasa menyantap hidangan ini. Sea-

food Beserak disuguhkan lengkap dengan 
nasi putih yang terbungkus dengan daun 

pisang.
Saat disantap, rasa seafood sema-
kin nikmat dengan nasi beraroma 

harum, begitu menggugah 
selera. Mulai dari bumbu, 

rasa, tampilan hingga 
cara penyajian menu ini 

mengedepankan konsep 

Kini dengan Isian Lebih Banyak
Seafood Beserak Khas Pekanbaru Hotel

masi lebih 
lanjut bisa langsung 
menghubungi Call Center 
Khas Pekanbaru 0811764577 
atau Andang 082382882001.

Para tamu ataupun pengunjung 
Hotel Khas pekanbaru tidak perlu kha-
watir dengan tingkat higienis dan kehalalan 
dari seluruh makanan serta minuman yang 
ada. Karena seluruh makanan disini sudah 
mendapatkan sertifikasi halal. *BERTUAH
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IKAN cupang belakangan mendadak populer dengan 
banyaknya peminat yang berasal dari berbagai kalan-
gan. Pada masa pandemi saat ini, usaha ini yang men-

guntungkan. Beragam jenis ikan cupang dengan berb-
agai warna menarik semakin menambah daya tarik para 
pecinta hewan air yang satu ini.

Raup Penghasilan Hingga 
Rp 10 Juta per Bulan

Budidaya Ikan Cupang Hias

seperti Malaysia dan banyak lagi.
Perawatan ikan ini cukup mudah hanya membutuh-

kan air yang bersih dan pakan yang cukup serta tak lupa 
memberikan racikan air daun ketapang. Serta rutin meng-
ganti air agar ikan cupang hias menjadi semakin menarik.

“Karena ikan cupang ini makhluk hidup dan bisa kem-
bangbiakan, dari waktu ke waktu sudah banyak jenis jenis 
ikan yang baru. Kalau sekarang yang lagi trend pasaran 
jenis cupang avatar, blue rim dan nemo,” ujarnya sem-
bari mengepak pesanan yang bakal dikirim ke luar Pulau 
Sumatera.

Di sisi lain, ia mengaku semua itu tidak dapat secara 
praktis. Suka duka yang telah ia lalu dari susahnya menca-
ri pakan ikan dan banyaknya ekor ikan yang rusak hingga 
tertipu teman sendiri. Namun Naufal tidak putus asa dan 
hingga meraih keberhasilan saat ini.

“Itu sih pengalaman yang tak terlupakan selama bisnis 
cupang, karena pertama bisa menjualnya ke luar negeri 
dan mendapatkan dollar pertama kali. Seperti mimpi dan 
tak terbayangkan bagi saya untuk mencapai seperti itu,” 
tutupnya. *BERTUAH

UMKM
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Naufal Akram, bermula dari hobinya mengoleksi ikan 
cupang kini sukses menjadi pembudidaya dengan bera-
gam jenis dan ragam. Memanfaatkan lokasi rumahnya 
Jalan Kapau Sari, Kelurahan Pematang Kapau, Kota 
Pekanbaru.

Ia sudah menekuni usaha pembudidayaan sejak 
awal Januari 2017 lalu hanya bermodalkan Rp 500 ribu, 
dengan omzet Rp 4 hingga Rp 10 juta per bulan. Ia 
membudidayakan ikan cupang pada lahan belakang 
rumahnya yang cukup luas.

Rak-rak ikan cupang terlihat tersusun rapi. Tidak 
hanya dalam soliter, Naufal juga mengembangkan ikan 
ini dalam styrofoam dan kolam miliknya, serta sebagian 
lagi tersusun rapi dekat belakang pintu.

“Ikan cupang hias saya tidak hanya untuk jual dalam 
rumah, tetapi juga melalui sosial media Instagram dan 
Facebook. Serta melalui lelang yang sering diadakan 
para pecinta ikan cupang hias. Termasuk juga kontes-
kontes dari berbagai daerah. Sudah banyak piagam 
yang telah saya raih dari kontes tersebut,” ungkap Nau-
fal Akram belum lama ini.

Pelanggan Naufal tidak hanya berasal dari Pekan-
baru, melainkan sampai ke luar pulau Sumatera. Seperti 
Bandung, Jakarta, Bengkulu, Batam hingga luar negeri 
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Generasi pertama dari kedai kopi ini merupakan 
pejuang kemerdekaan. Saat ini Kimteng sudah dike-
lola oleh generasi ketiga.

Beda olahan kopi yang digunakan oleh Kimteng 
dengan kedai kopi lainnya adalah  kopi Arabica yang 
langsung didatangkan dari Kerinci, Jambi. Kopinya 
dipanggang sendiri dan diracik menjadi kopi o alias 
kopi hitam.

Saat ini, Kedai Kopi Kimteng memiliki beberapa ca-
bang di beberapa tempat di Kota Pekanbaru. Nama 
kedai kopi legendaris ini menjadi nama kedai kopi 
yang tidak asing bagi warga Pekanbaru. Dan selalu 
dicari oleh pendatang yang berkunjung ke Pekanbaru 
terutama bagi penikmat kopi.

Pusatnya terletak di Jalan Senapelan. Outletnya 
ada di Senapelan Plaza, Mall SKA, Mall Ciputra, 
Transmart Pekanbaru, RS Awal Bros Sudirman, RS 
Awal Bros Panam dan RS Awal Bros Ahmad Yani.

Buka dari pukul 07.00 WIB dan tutup pada sore 
hari (kecuali di mal), kedai kopi ini menawarkan 
berbagai menu. Menu andalannya adalah kopi hitam 
dan roti bakar selai sari kaya (srikaya).

Selain itu terdapat menu berupa bubur ayam, mie 
pangsit, mie seafood, mie ikan, bihun seafood, sop 

KULINER

MENIKMATI sarapan pagi dengan secangkir kopi 
akan lebih seru jika dilakukan di kedai kopi. Laju-
nya waktu juga tidak akan terasa ketika berbin-

cang di kedai kopi.
Karena alasan ini pula, saat ini banyak usaha kedai kopi 

menjamur di Kota Pekanbaru. Karena sudah menjadi ke-
biasaan bagi sebagian warga Pekanbaru untuk menghabis-
kan waktu di kedai kopi.

Dari sekian banyak kedai kopi di Pekanbaru, salah satu 
kedai kopi legendaris adalah kedai kopi Kimteng yang 
berada di kawasan Pasar Wisata Pasar Bawah.

Sebagian orang datang ke sini bersama keluarga 
untuk sarapan. Sebagian lagi datang bersama kolega 
kantor sebelum mulai bekerja.

Ada juga yang negosiasi berbagai pekerjaan atau 
proyek di sela-sela ngopi. Tidak sedikit juga yang 
menjadikan kedai kopi sebagai ruang kerja menunggu 
kangtao (peluang bisnis).

Kimteng yang berdiri sejak tahun 1950 merupakan 
salah satu kedai kopi legendaris di Kota Pekanbaru.

Dahulunya Kedai Kopi Kimteng berlokasi kopi dekat 
pelabuhan, sampai akhirnya pindah ke lokasi sekarang.

Kimteng Kedai Kopi 
Legendaris di Pekanbaru

Menu Andalan Kopi Hitam 
dan Roti Bakar Srikaya

daging, sop seafood, soto ayam, soto medan, tang hun 
seafood, tang hun kepiting, lontong dan lain-lainnya. Ada 
pilihan mie yamien, dimsum, bubur ayam, mie ayam dan 
lainnya.

Rasa kopi yang cenderung pahit dinetralisir dengan 
manisnya susu kental. Hal yang istimewa, racikan kopi 
susu di Kimteng ini pas, tak terlalu manis.

Sedangkan roti bakar isi srikayanya memiliki keunggu-
lan di isi selai srikaya yang juga memiliki rasa manis yang 
pas dan roti yang empuk.

Untuk menikmati segelas kopi susu di Kimteng, pen-
gunjung dikenakan biaya Rp 8.000. Roti bakar isi srikaya 
dihargai Rp 9.000 per potong. Kedai kopi Kimteng di 
Jalan Senapelan buka dari pagi hari pukul 06.00 sampai 
pukul 18.00 WIB.

Di pintu masuk Kimteng, berjejer gerobak makanan 
dengan berbagai hidangan seperti mie ayam, dimsum, 
bubur, dan lain-lain.

Semua makanan halal alias tak mengandung daging 
babi. Semua gerobak makanan tersebut adalah pihak 
kedua yang menumpang berjualan makanan di Kimteng.

Memasuki kedai Kimteng, terdapat sekitar 100 kursi 
lengkap dengan meja makan. Dinding di kedai dipenuhi 
berbagai iklan dari industri otomotif, perbankan, dan lain-
nya.  

Karena, pelanggan Kimteng memang dapat menjadi 
sasaran empuk iklan para pelaku industri. Mengingat 
kursi-kursi di Kimteng selalu penuh, khususnya pada akhir 
pekan. *BERTUAH
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