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Dapur 
Redaksi

Kerja Bersama 
Mencegah Banjir
BANJIR seakan akrab dengan masyarakat kita bila 

tiba musim hujan. Banjir merupakan satu ben-
cana yang setiap tahun sering melanda daerah ini.

Hingga saat ini masalah banjir masih belum sepenuhnya 
bisa diatasi. Ketidaksadaran akan bahaya banjir dan penye-
bab terjadinya banjir menyebabkan bencana ini masih terjadi.

Banyak yang bisa kita lakukan 
adalah mencegah dan menanggu-
langi bencana banjir. Karena ban-
jir merupakan salah satu bencana 
yang bisa menimbulkan kerugian.

Oleh sebab itu, masyarakat perlu 
meningkatkan kesadaran. Karena 
banjir sering terjadi akibat ma-
salah sepele, seperti membuang 
sampah sembarangan hingga 
menimbulkan penyumbatan.

Lalu langkah apa yang bisa 
diambil bersama untuk menang-
gulangi banjir? Yang utama adalah 
menjaga lingkungan sungai atau 
selokan, sungai wajib dipelihara 
dengan baik. Jangan membuang 
sampah ke selokan dan sungai.

Kemudian hindari membuat 
rumah di pinggiran sungai. Ada 
baiknya pinggiran sungai jangan 
dijadikan rumah penduduk karena me-
nyebabkan banjir dan tata kota tidak 
teratur serta berpotensi memba-
hayakan pemilik rumah saat 
debit air sungai melonjak.

Pengolahan volume 
sampah yang tepat bisa 
membantu mencegah 
terjadinya banjir. Lalu 
buatlah sumur resapan 
serta biopori agar air 
hujan lebih cepat me-
resap ke dalam tanah.

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

Lantas rajin dan rutin memperbaiki dan membersihkan 
saluran air. Pada wilayah tertentu bisa diadakan secara 
gotong royong, agar saat terjadi hujan deras, air tidak 
akan tersumbat dan mampu mencegah terjadinya banjir.

Dalam hal untuk mencegah bencana alam tahunan tersebut, 
Pemerintah Kota Pekanbaru melalui kebijakan Penjabat Walikota, 
telah mengintruksikan untuk peremajaan sungai-sungai berpo-

tensi terjadinya banjir di daerah ini, seperti Sungai Sail, Sun-
gai Sibam dan beberapa anak sungai yang mulai dangkal.

Selain itu, juga telah dilakukan pengerukan saluran 
drainase tersumbat seperti kawasan Jalan Arifin Ach-
mad, Jalan Paus, Jalan Putri Tujuh dan Jalan Delima.

Namun kembali lagi, kesadaran warga sangat di-
perlukan, apalagi menyangkut sampah perkotaan 
yang mencoreng kebersihan Kota Pekanbaru 
sebagai penerima Piala Adipura berturut-turut.

Pekerjaan berat ini memang harus dikerjakan 
secara bersama-sama, tidak mungkin hanya 
oleh pemerintah semata. ***TIM BERTUAH
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Maisisco SSTP
Plt Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru
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“Ya kita harus tahu juga posisi kita di sekeretariat dewan 
sifatnya memfasilitasi apa yang dibutuhkan bapak dan ibu 
dewan sesuai aturan yang berlaku. Selagi itu dikomuni-
kasikan , saya kira akan baik-baik saja dan tidak akan ada 
permasalahan,” kata Maisisco lagi.

Lebih lanjut Maisisco meyakini dengan sikapnya yang 
ikhlas dalam menjalankan tugas sangat membantu mem-
buat ia nyaman dalam bekerja. Termasuk ketika sekarang 
ini ditempatkan pada posisi yang menurut penilaian orang 
banyak ‘panas’.

Diyakini Maisisco, dengan ikhlas dan tidak adanya kepent-
ingan, hari-harinya bekerja bisa berjalan lancar tanpa ada 
tekanan.

“Saya kira saya hanya bisa bekerja sesuai perintah, tentu 
dengan aturan yang ada. Dengan SK itu kita dapat men-

Jaga Keharmonisan 
Dewan Melalui Komunikasi

DARI sekian banyak kepala Organisasi Perangkat 
Daerah atau OPD yang ada, jabatan Sekretaris DPRD 
termasuk satu jabatan yang paling penting.

Tidak sembarangan orang yang dapat dipercayakan 
untuk menduduki posisi tersebut. Ada syarat khusus yang 
diperlukan yakni bisa menjadi mitra yang baik bagi para 
anggota dewan.

Bukan rahasia lagi, di DPRD Kota Pekanbaru 
sudah beberapa kali terjadi pergantian per-
sonel jabatan Sekretaris Dewan.

Terkini jabatan Plt Sekretaris DPRD 
Kota Pekanbaru dipercayakan 
kepada Maisisco SSTP yang juga 
merangkap sebagai Kepala Bagian 
Persidangan DPRD Kota Pekanbaru.

Sebelumnya Maisisco pernah men-
duduki jabatan lain seperti Sekretaris 
Diskominfo Pekanbaru dan Sekretaris 
Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru.

Kepada Bertuah, Maisisco mengaku 
tidak pernah membayangkan sampai 
pada posisi sekarang, walaupun 
statusnya masih sebatas pelak-
sana tugas (plt). “Kita hidup 
tidak pernah tahu kita 
akan dimana besok dan 
akan datang. Semua 
mengalir saja,” tutur 
Maisisco.

Selaku bawa-
han ia harus siap 
ditempatkan 
dimana saja dan 
menjalankan ama-
nah yang diberikan. 
Karena itu pula 
Maisisco menyatakan 
tidak merasa memiliki beban                
berat ketika ditempatkan se 
bagai Plt Sekretaris DPRD Kota 
Pekanbaru.

 Bagi Maisisco saat ini 
yang paling penting adalah 
bagaimana menjalankan ama-
nah yang diberikan dengan 
baik.

Selaku Sekwan ia harus 
bisa membantu Pemerintah 
Kota Pekanbaru dalam hal 

ini bersinergi dengan dewan dalam 
memberikan pelayanan kepada 
masyarakat.

Karena pemerintah tidak bisa 
berjalan sendiri tanpa dewan dan 
dewan juga tidak bisa bergerak 
sendiri tanpa pemerintah.

“Kita diberikan tugas di sini 
bersama Kabag lain untuk dapat membantu memfasilitasi 
agar program yang ada di pemerintah dapat berjalan. 
Karena di dewan tentu programnya dalam bentuk produk 
aturan atau legislasi,” jelas Maisisco.

Pemerintah kota mengajukan draft perda kemudian 
dibahas bersama dewan sesuai dengan tahapannya sam-
pai  menjadi perda.

Artinya diterangkan Maisisco, pemerintah kota dan 
dewan harus bersinergi supaya ada kepastian legitimasi 
yang dirasakan masyarakat Pekanbaru. Sehingga pemer-
intah daerah lebih berwibawa di tengah masyarakat.

Untuk mencapai target kinerjanya sebagai Plt Se-
kwan, Maisisco menyatakan lebih mengutamakan 

komunikasi dan kolaborasi dengan para ang-
gota dewan. Karena tanpa hal itu mustahil apa 

yang diprogramkan bisa berjalan.
Diakui Maisisco, selaku Sekwan ia harus 

bisa mengakomodir 45 anggota dewan 
yang memiliki kemauan dan karakter 
beragam. Tapi itu menurutnya tidak 
menjadi halangan untuk memberi-
kan pelayanan terbaik kepada para 
anggota dewan sebab semua bisa 
dikomunikasikan .

Menurut Maisisco lagi, melay-
ani anggota dewan sebenarnya 
sama saja dengan masyarakat lain, 
namun bedanya anggota dewan 

lebih khusus.
“Saya selalu apa-apa kegiatan ataupun 

dalam rapat, tentu kita menyampaikan yang 
benar seperti apa, biar tidak terjadi misskomu-
nikasi. Karena kalau komunikasi tidak jalan, 
akan terjadi ketimpangan. Ujungnya tentu 
paripurna juga tidak jalan. Sementara di pari-
purna tentu ada aturan yang akan disampai-
kan,” imbuhnya.

Maisisco rajin menjalin berkomunikasi 
tidak hanya dengan pimpinan dewan na-
mun juga fraksi dan masing-masing anggota 
dewan.

jalankan dan tentu saya tidak punya pemikiran lain, yang 
penting saya bekerja dengan baik dan iklhas. Sehingga 
kita tidak punya beban,” jelas Maisisco.

Kendati terbilang masih baru menjadi Plt Sekwan, 
namun menurut Maisisco, sejauh ini tugas yang ia 
laksanakan cukup berjalan lancar. Beberapa kali sidang 
paripurna sukses digelar.

Sebagai Sekwan dituturkan Maisisco hari kerja paling 
padatnya adalah ketika akan mempersiapkan paripurna 
atau ketika ada rapat fraksi atau komisi.

“Kalau dibanding OPD lain yang pernah saya jalani, 
betul di sini agak lebih padatlah. Tapi karena saya tak ada 
kepentingan bekerja iklhas ya senang aja,” tutup Mai-
sisco. *BERTUAH

PROFIL
ASN

40-41

45  Bertuah Edisi Juli 202244  Bertuah Edisi Juli 2022

Camat Kulim Ingatkan Pegawai 
Disiplin Masuk Kantor

DISIPLIN BEKERJA - Camat Kulim Marzuli SSos memimpin apel upacara di halaman kantor kecamatan. Ia mengingat-
kan ASN dan THL agar disiplin dalam bekerja.

PEMERINTAH Kecamatan (Pemcam) Binawidya se-
dang gencar mendata kondisi ruas rusak yang ada 
di wilayah tersebut. Berdasarkan pendataan yang 

dilakukan, sementara terdata setidaknya ada delapan titik 
jalan rusak yang tersebar di beberapa kelura-
han.

Camat Binawidya Edi Suherman men-
gatakan, setelah melakukan pendataan dengan 
survei langsung ke lapangan, pihaknya kemu-
dian melaporkan kondisi jalan rusak itu kepada 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
(PUPR) Kota Pekanbaru.

“Data ruas jalan yang rusak di wilayah 
Kecamatan Binawidya sudah kami laporkan ke 
Dinas PUPR. Hasil pendataan memang ada beberapa titik 
ruas jalan rusak yang harus segera diperbaiki, khusus-

Camat Binawidya Survei Kondisi Jalan Rusak
nya kategori jalan lingkungan. Jumlahnya lebih kurang ada 
dekapan titik,” sebut Edi Suherman.

Menurut mantan Kepala Bagian Umum Setdako Pekan-
baru ini, ruas jalan yang mengalami kerusakan di antaranya 

Jalan Delima, Jalan Srikandi ujung, Jalan Ardat, 
Jalan Beringin, dan Jalan Merpati Sakti.

“Jalan rusak berdasarkan pendataan kita ini 
mendesak diperbaiki karena merupakan akses 
yang ramai dilintasi warga setiap hari,” imbuhnya.

Edi menegaskan, pendataan jalan rusak di 
lingkungan Kecamatan Binawidya ini merupakan 
tindak lanjut arahan Pj Walikota Pekanbaru, Mu-
flihun yang saat ini sedang fokus menyelesaikan 
persoalan jalan rusak, banjir dan sampah. “Intinya 

kita fokus dengan program prioritas Pak Walikota,” ujar 
camat. *BERTUAH

SURVEI JALAN - Pihak Kecamatan Binawidya menyurvei kondisi jalan rusak yang mendesak diperbaiki sesuai 
program prioritas Pj Walikota Pekanbaru.

INFO
KELURAHAN

& KECAMATAN

APARATUR Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian 
Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kecamatan 
Kulim masuk kantor kembali seperti biasa. Sebe-

lumnya pegawai kantor camat tidak bisa masuk kantor 
100 persen karena adanya pembatasan terkait pandemi 

Covid-19.
Namun saat ini pegawai Kecamatan Kulim sudah ma-

suk kantor seluruhnya. Kebijakan ini dilakukan mengingat 
sudah menurunya kasus Covid-19 di Pekanbaru. Sehingga 
pegawai sudah diizinkan masuk kembali seperti biasa.

Untuk itu, Camat Kulim Marzali SSos mengingatkan 
kepada seluruh  ASN dan honorer di lingkungan pemer-
intah kecamatan setempat untuk disiplin dalam men-
jalankan tugas.

“Seluruh ASN dan THL mesti disiplin dalam bekerja. 
Tidak terlambat datang ke kantor dan melaksanakan 
tugas serta tupoksi secara baik,” ujar camat saat me-
mimpin apel pagi.

Saat ini, lanjut camat para ASN dan THL telah kemba-
li melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Kembali aktif 

dan produktif dalam bekerja serta memberikan pelay-
anan terbaik kepada masyarakat. “Karena kecamatan dan 
kelurahan adalah ujung tombak pelayanan dalam pemer-
intahan,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Camat Marzali juga meng-
himbau seluruh lurah untuk secara rutin mengadakan 
gotong royong yang melibatkan ASN, THL, RT dan RW 
serta warga di lingkungan masing-masing. “Hal ini perlu 
untuk menjaga kebersihan di wilayah Kecamatan Kulim,” 
katanya. *BERTUAH
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KULINER

Menu Unggulan Sop Iga 
dan Ikan Sungai

Kedai Kopi Miee Yank

Dalam seporsi sop iga terdapat sekitar 4-5 potong 
iga. Meski kuahnya bening, namun bumbu rempahn-
ya tidak berlebihan dan sangat pas di lidah. Dag-
ingnya juga empuk dan tidak alot. Bahkan dijamin 
tidak kesulitan jika memotong daging menggunakan 
peralatan sendok.

Sementara untuk ikan sungai dalam satu porsi 
tersedia dua potong. Gulai ikan sungainya akan lebih 
disantap dengan nasi hangat. Ada yang dimasak asam 
pedas, gulai tauco atau digoreng sambal lado.

Biasanya ikan sungai yang digunakan adalah ikan 
patin, baung serta geso. Sedangkan untuk menu 
olahan udang ada yang berbentuk udang goreng te-
pung, udang goreng balado dan udang goreng biasa.

Menu yang tak kalah banyak penggemarnya adalah 
goreng petai dan jengkol. Untuk satu porsinya terdiri 
campuran teri ditambah cabe merah. Jika di tempat 
lain, jumlah petai dan jengkol sangat terbatas, di 
Kedai Kopi Miee Yank jumlahnya dalam seporsi cukup 
banyak. Bisa dikonsumsi untuk 3-4 orang.

Menu menarik lainnya adalah telur dadar. Telur 
dadarnya sangat garing ditambah bumbu rahasia, 

membuat aroma telur semakin wangi.
Keseluruhan menu ini menjadi favorit bagi kon-

sumen kedai kopi Miee Yank. Dapat dipastikan jika 
datang melewati pukul 14.00 WIB pasti tidak lagi 
akan kebagian.

Karena banyak pegawai kantoran yang memilih 
untuk menikmati makan siang di Kedai Kopi Miee 
Yank. Posisi kedai kopi dekat dengan sejumlah per-
kantoran swasta dan pemerintahan.

Jika tidak ingin menyantap menu berat, ada pili-
han juga makanan ringan seperti mie goreng, mihun 
goreng atau kwetiaw. Selain itu ada berbagai keru-
puk rumahan sebagai cemilan disaat anda berbin-
cang dengan lawan bicara.

Berbagai minuman ala kedai kopi juga tersedia 
lengkap di kedai Kopi Miee Yank. Karena posisi ruko 
yang terbuka, untuk pengunjung bebas untuk mero-
kok. Karena asap rokok juga tidak  mengganggu 
pengunjung lain. 

Terkait soal harga menu di Kedai Kopi Miee Yank 
dijamin masih terjangkau dan sebanding dengan 
rasanya. *BERTUAHKEDAI Kopi Miee Yank berlokasi di Jalan Parit Indah atau tidak 

jauh dari gedung guru. Kedai kopi ini mungkin bisa menjadi 
pilihan untuk anda menghabiskan waktu sambil berbincang 

dengan rekan kerja atau sahabat.
Meski tempatnya sederhana, namun kedai kopi Miee Yank cukup 

nyaman untuk menjadi tempat istirahat dari aktivitas rutin.
Menempati bangunan ruko, kedai memiliki fasilitas yang cukup 

lengkap. Interior kedai kopi tidak terlalu ramai, sehingga tidak 
mengganggu pemandangan.

Berada dekat dengan jalan raya, sambil mengobrol 
bisa juga memantau lalu lintas kendaraan di Jalan 

Parit Indah, Kota Pekanbaru. Untuk lokasi parkir, 
kendaraan bisa ditempatkan di depan kedai kopi 

atau ruko sebelah yang juga memiliki tempat 
parkir cukup luas.

Soal rasa menu yang tersedia jangan 
ditanya. Aneka menu rumahannya sangat 
menggugah selera. Kedai Kopi Miee Yank 
menyediakan menu makanan berat dan juga 
makanan ringan serta makanan selingan.

Untuk makanan berat yang menjadi ung-
gulan Kedai Kopi Miee Yank yakni sop iga, 
ikan sungai, udang dan goreng petai teri 
serta goreng jengkol teri.
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SMP Negeri 16 Pekanbaru

Siap Cetak Generasi Hafiz Alquran
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hun ajaran baru ini, penerimaan peserta didik baru 
tahun pelajaran 2022-2023 berjalan dengan lancar.

Tahun ini daya tampung SMP Negeri 16 Pekan-
baru sebanyak 224 siswa. Dengan jumlah ruang ke-
las sebanyak 7 rombel. “Alhamdulillah tahun ini jum-
lah calon siswa baru kita sudah mencukupi,” ujarnya.

Hari pertama masuk sekolah, seluruh siswa baru 
mengikuti upacara pagi. Kemudian dilanjutkan den-
gan Masa Pengenalan Sekolah (MPLS) bagi siswa baru.

Serta pengenalan visi dan misi sekolah. Kemudi-
an Pengenalan Program dan Kurikulum Sekolah dan 
Kegiatan Kesiswaan (Intra dan Ekstra Kurikulum)

“Kami mengharapkan dukungan dari para orangtua 
murid agar program yang telah dibuat oleh pihak seko-
lah bisa berjalan dengan baik,” katanya. *BERTUAH

PROFIL
SEKOLAH

SIAPAN bilang sekolah negeri kurang pembelajaran ilmu 
agama. Sekolah negeri ternyata tidak kalah dengan 
sekolah swasta yang berbasis Islam Terpadu (IT). Hal 

itu dibuktikan oleh SMP Negeri 16 Pekanbaru, Jalan Cem-
paka, Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru.

Di sekolah ini kegiatan ekstrakurikuler sekolah bi-
dang keagamaan atau biasa disebut Ekskul Rohis meru-
pakan program unggulan. Salah satu program yang 
sedang digalakkan ekskul rohis SMP Negeri 16 Pekan-
baru yakni program menghafal Alquran atau hafiz Quran.

“Ke depan kita lebih menekankan pada Ekskul Rohis, 
kita menekan pada hafiz Quran. Meskipun kita ini sekolah 
umum, tapi juga kita ingin mencetak generasi penerus 
yang berkarakter relijius, mandiri dan faqih,” kata Ke-

pala SMP Negeri 16 Pekanbaru, Dra Endang Sriwijayati.
Tidak hanya sekadar wacana, pihak sekolah sejauh ini bah-

kan sudah mendapatkan pengajar yang akan memberikan 
bimbingan ilmu agama, khususnya untuk menghafal Alquran.

“ K i t a  a k a n  d a t a n g k a n  p e n g a j a r  y a n g  k h u -
sus di  bidangnya.  Dan alhamduli l lah guru yang 
k i t a  h a r a p k a n  s u d a h  d a p a t , ”  k a t a  E n d a n g .

Endang optimistis rencana ini bisa berjalan sesuai 
rencana. Pasalnya rencana pihak sekolah ini didukung 
penuh oleh para guru dan segenap stakeholder terkait.

“Meskipun sekolah kita ini sekolah umum, namun juga 
bernuansa Islami, sesuai dengan progran Pemerintah 
Kota Pekanbaru menuju kota madani,” lanjut Endang.

Selain itu kepala sekolah menjelaskan, pada ta-

52-53

54-55
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16-17
AGENDA

Maisisco SSTP

Kedai Kopi 
Miee Yank

SMP Negeri 16 
Pekanbaru

Camat Kulim 
Ingatkan Pegawai 
Disiplin Masuk Kantor

Jaga Keharmonisan 
Dewan Melalui 
Komunikasi

Ajak Warga Gotong 
Royong Bersihkan 

Drainase

Pj Walikota Silaturahmi dengan 
Masyarakat Payung Sekaki

Menu Unggulan 
Sop Iga dan 
Ikan Sungai

Siap Cetak 
Generasi Hafiz 
Alquran
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PENJABAT Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
mengingatkan bahwa persoalan sampah harus 
diatasi bersama-sama. Dalam hal ini, semua lapisan 

masyarakat harus terlibat dan saling mendukung untuk 
menciptakan lingkungan yang bersih, dengan tidak 
membiarkan atau membuang sampah sembarangan.

Ia menjelaskan, bahwa tim pemerintah kota pernah 
mendapati adanya oknum dari kabupaten tetangga 
yang membuang sampah di perbatasan Kota Pekanba-
ru. Pasalnya, pemukiman penduduk daerah perbatasan 
memang berada di posisi bertetangga.

“Pernah kita cek dan memang ada mobil pick up 
milik pribadi yang membuang sampah itu di wilayah 
Pekanbaru. Saya rasa bukan disengaja, tetapi karena 
posisinya, perumahan itu memang berdekatan ya, ber-
tetangga,” ujarnya.

Kendati demikian, Pj Walikota Muflihun mengimbau 
agar pihak RT/RW setempat dapat mencegah hal itu 
kembali terulang. Sehingga kebersihan Kota Pekanbaru 
dapat lebih maksimal.

Menurutnya, Pemerintah Kota Pekanbaru sudah 
melakukan kerja sama atau MoU bersama instansi 
vertikal maupun PLN dalam menangani sampah secara 
bersama-sama.

Dimana pemerintah bersama jajarannya berupaya 
untuk mengatasi dan mengelola sampah serta masyara-
kat mengikuti aturan dan jadwal pembuangan sampah.

“Kita juga kemarin kan sudah MoU bersama sejumlah 
pihak. Jadi masalah sampah ini juga adalah masalah 
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“

bersama yang harus kita tangani bersama-sama,” kat-
anya.

Penyelesaian persoalan sampah menjadi program 
prioritas Penjabat Walikota Pekanbaru. Penyelesaian ini 
diwujudkan Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Kota Pekan-
baru melalui empat rencana aksi.

Langkah pertama penyelesaian persoalan persampa-
han di Kota Pekanbaru dengan Pencanangan Gerakan 
Pekanbaru Bebas Sampah.

“Ini sebagai upaya mencintai Kota Pekanbaru yang 
bersih indah dan tertata rapi. Kami Penjabat Walikota 
Pekanbaru, Forkopimda dan tokoh masyarakat bertekad 
mewujudkan Pekanbaru bersih sampah,” kata Muflihun.

Usai pencanangan ini, penyelesaian persoalan sam-
pah lalu dilakukan DLHK Kota Pekanbaru melalui empat 

Kami Penjabat Walikota Pekanbaru, 
Forkopimda dan tokoh masyarakat 

bertekad mewujudkan Pekanbaru 
bersih sampah

MUFLIHUN SSTP MAP
Penjabat Walikota Pekanbaru

LAPORAN
UTAMA

rencana aksi yang keseluruhannya sudah berjalan sejak 
Juni 2022.

Empat rencana aksi ini adalah, pertama, mengu-
rangi dan meminimalisir titik dan tumpukan sampah 
di sepanjang jalan protokol. Mengawasi dan melarang 
warga membuang sampah pada lokasi tertentu dan 
mengalihkan pada TPS mobile yang disediakan.

Langkah kedua penyediaan TPS mobile. Yakni me-
nyediakan armada pengangkut sampah truk colt diesel 
sebagai TPS mobile di beberapa titik pada pukul 19.00 
WIB-23.00 WIB.

Ketiga, DLHK Kota Pekanbaru juga membuka akses 
TPS Trans Depo yang dikelola oleh dua pihak ketiga. 
Pihak ketiga sudah diminta untuk membuka akses TPS 
trans depo agar masyarakat dapat membuang sampah 
pada TPS tersebut.

Lokasi TPS trans depo ini adalah untuk zona 1 di 
TPS trans depo Jalan Riau Ujung. Dan untuk zona dua 
adalah di TPS Trans Depo Jalan Palembang.

Terakhir, rencana aksi dijalankan dengan terus 
mensosialisasikan jam buang sampah dan pewadahan 
sampah. Dengan membuat surat edaran Walikota Pe-
kanbaru tentang Jam Buang Sampah dan Pewadahan 
Sampah.

Pj walikota mengakui permasalahan sampah di Kota 
Pekanbaru masih belum teratasi secara menyeluruh. 
Apalagi saat ini banyak bermunculan Tempat 
Pembuangan Sementara (TPS) liar di sejum-
lah ruas jalan. Keberadaan TPS liar meng-
ganggu masyarakat sekitar yang melintas di 
kawasan itu.

Kewajiban Pemilik Ruko
Penjabat Walikota Pekanbaru meminta 

pemilik rumah toko (ruko) agar menyediakan 
tempat penampungan sampah masing-mas-
ing. Menurutnya, tempat penampungan sementara itu 
diperlukan sehingga tak ada lagi sampah yang berser-
akan di depan ruko.

Untuk itu, ia memerintahkan kepada seluruh camat 
agar menyosialisasikan penyedian tempat penampun-

gan sampah kepada pemilik ruko. “Kepada camat agar 
mengimbau pemilik ruko membuat tong sampah sendiri,” 
pintanya.

Dikatakan pj wako, sejauh ini banjir yang kerap ter-
jadi ketika musim hujan lantaran banyak sampah yang 
dibuang ke saluran pembuangan air atau drainase.

“Salah satu penyebab banjir adalah tumpukan sampah. 
Banjir terjadi mulai dari kawasan Panam, Jalan Arifin Ah-
mad, hingga Jalan Jenderal Sudirman,” ucapnya.

Selain pemilik ruko, lanjutnya, pelaku Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah (UMKM) juga perlu menyediakan tempat 
penampungan sampah sementara. “Kondisi saat ini, sam-
pah itu hanya dibuang di depan ruko,” tutupnya.

Sementara itu, kedua operator angkutan sampah yakni 
PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Samhana Indah (SHI) 
dinilai belum optimalkan pengangkutan.

Hal ini menyebabkan masih ada tumpukan sampah 
lantaran belum terangkut. Pihak DLHK Kota Pekanbaru 
tidak menampik hal tersebut. Mereka menyadari kedua 
operator angkutan harus mengoptimalkan pengangkutan 
sampah.

“Sesuai dengan rencana aksi, pengangkutan sampah 
mesti dioptimalkan dengan penempatan petugas di se-
jumlah titik TPS liar,” ujar Sekretaris DLHK Kota Pekanbaru, 
Adi Lesmana.

Ia menyebut, penempatan petugas di sejumlah titik 
penumpukan sampah untuk mencegah muncul-
nya TPS liar. Pihaknya juga sudah menyampaikan 
ke operator angkutan sampah agar menyediakan 
TPS mobile.

Mereka bisa menempatkannya di beberapa 
titik. Operator angkutan sampah mesti mengang-
kut sampah sesuai jadwal agar tidak ada lagi 
tumpukan sampah. “Kita ingatkan agar operator 
mencegah tumpukan sampah di beberapa titik,” 

ujarnya.
Lebih lanjut Adi menjelasksan, masyarakat bisa mem-

beri laporan melalui call centre DLHK Kota Pekanbaru. 
Mereka bisa menghubungi DLHK lewat sambungan 0821 
7191 9992 dengan menyertakan foto. ***BERTUAH

APEL PENCANANGAN - Penjabat 
Walikota Pekanbaru Muflihun 
memimpin apel tanggap bencana 
dan pencanangan bebas sampah.

TPS LIAR - Sampah yang 
menumpuk di Tempat 
Pembuatan Sampah (TPS) 
liar sejumlah lokasi di 
Pekanbaru.

Pj Walikota Pekanbaru Ajak Semua Pihak Ciptakan Lingkungan Bersih

Tangani Sampah Melalui Empat Rencana Aksi
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ANGGOTA Komisi IV DPRD Pekanbaru Robin Eduar 
mengatakan, pengaturan jadwal membuang sampah 
oleh masyarakat dan jadwal pengambilan oleh petu-

gas di lapangan harus dikontrol ulang.
 Sebab selama ini antara waktu buang sampah oleh 

masyarakat dan waktu ambil petugas tidak terkoordinir 
dengan baik. Menyebabkan masih terjadinya tumpukkan 
sampah di luar jam pungut.

“Ya, memang jam keluarnya sampah itu harus diatur dan 
itu yang paling penting. Kalau tidak diatur, sampah yang 
keluar terus tidak berhenti,” ujarnya.

“Ketika mobil sudah lewat, tapi masyarakat buang sam-
pah lagi sehingga sudah diangkut tapi nampaknya sampah 
itu nggak habis-habis sampah keluar. Padahal dua perusa-
haan ini sudah berusaha mengangkut sampah,” sambung-
nya.

Robin melanjutkan, untuk mengatasi permasalahan tum-
pukan sampah yang masih kerap dijumpai di beberapa titik 
di Kota Pekanbaru perlu adanya penegasan dan keseriusan 
dari dinas terkait dalam hal ini DLHK.

Salah satunya dengan mengatur waktu keluarnya sam-
pah untuk meminimalisir keluarnya sampah dari rumah 
tangga setiap waktu.

“Jangan setiap jam sampah itu boleh keluar, karena mo-
bil pengangkut sampah ini kan tidak setiap waktu. Maka itu 

perlu ada penegasan,” ulasnya.
“Memang betul sebenarnya kita sudah ada Perda 

Nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah yang 
mana dalamnya tertera larangan membuang sampah di 
luar jam ketentuan itu ada sanksinya. Ya, tapi lihat send-
irilah, perda ini tidak dijalankan oleh DLHK sebagai OPD 
bersangkutan,” jelasnya.

Sosialisasikan Jadwal Buang Sampah

PANTAU SUNGAI - Walikota Pekanbaru memantau pengerukan Sungai Sail 
yang sebelumnya mendangkal sehingga menjadi satu penyebab banjir.

TINJAU DRAINASE - Penjabat 
Walikota Pekanbaru melihat 
kondisi saluran air yang penuh 
dengan sampah di Jalan Arifin 
Ahmad.

LAPORAN
UTAMA

Politisi PDI Perjuan-
gan ini menyarankan 
DLHK Kota Pekan-
baru agar melibatkan 
beberapa pihak dan 
stakeholder lain untuk 
menyosialisasikan jad-
wal keluar sampah ini 

kepada masyarakat. Mulai dari RT RW, lurah 
hingga camat.

“Sekarang ini kan masyarakat 
membuang sampah setiap saat, 
tidak ada jamnya. Kalau begini, 
tentu sampah itu nanti menum-
puk,” imbuhnya.

“DLHK harus turun tangan, 
libatkan RT RW, Lurah hingga 
Camat. Jangan hanya mengurusi 
angkutan sampah saja tapi juga 
harus memikirkan jam keluar 
sampah. Misalkan sampah itu 
boleh dikeluarkan dari jam 7 
malam sampai jam 5 pagi,” 
pungkasnya. ***BERTUAH

PROGRAM PRIORITAS - Masalah sampah menjadi program 
prioritas yang wajib untuk diselesaikan oleh Pemerintah 
Kota Pekanbaru.
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Pemerintah Kota Pekanbaru Bangun Mal Pelayanan Vaksinasi

MALL VAKSINASI - Gedung Mall Vaksinasi dan Imunisasi di Jalan Melur, Kota Pekanbaru 
siap melayani semua jenis vaksin dan imunisasi masyarakat.

Pusat Layanan Semua Jenis Vaksin

serta vaksinasi bagi pasangan subur dan pencegahan kanker 
bagi wanita.

“Jadi bukan hanya vaksinasi Covid-19, tetapi semua kebu-
tuhan vaksinasi bagi masyarakat. Saat ini, mal sedang dalam 
persiapan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, persiapan pembangunan mal tersebut 
sudah bertahap 50 persen. Pemerintah Kota Pekanbaru juga 
masih membahas kemampuan dalam menjalankan vaksinasi 
itu.

Jika nantinya mal itu sudah berjalan, maka penyelenggara-

PEMERINTAH Kota Pekanbaru akan membangun Mal 
Vaksinasi bagi masyarakat. Mal vaksinasi ini diren-
canakan di Kecamatan Sukajadi, yang dapat melayani 

berbagai jenis kebutuhan vaksin masyarakat.
“Kita akan membangun Mal Vaksin di Jalan 

Melur Sukajadi. Sehingga, nanti masyarakat 
semakin mudah untuk mendapatkan vaksin,” 
ujar Penjabat Walikota Pekanbaru, Muflihun SSTP 
MAP.

Menurutnya, Pemerintah Kota Pekanbaru 
sedang melakukan persiapan untuk membangun 
mal tersebut. Sehingga ketika dibangun, pusat 
pelayanan vaksin itu dapat berjalan dengan baik 

Kita melayani vaksinasi warga 
Pekanbaru, luar kota maupun 

luar provinsi. Semua kita layani 
nantinya

dr Zaini Rizaldy
Kepala Diskes Pekanbaru

“
LAPORAN
KHUSUS

an akan seperti pusat pelayanan pada umumnya. Termasuk 
jadwal operasi dan libur.

“Persiapan baru 50 persen, karena perlu persiapan in-
terior dan juga eksterior. Bukanya sama seperti mal, mulai 
pukul 10.00 WIB hingga 22.00 WIB,” jelasnya.

Lebih lanjut Zaini menjelaskan, semua warga Kota Pekan-
baru dapat mengakses mal ini untuk melakukan vaksinasi. 
Dimana mereka cukup membawa kartu identitas. “Kita 
melayani vaksinasi warga Pekanbaru, luar kota maupun luar 
provinsi. Semua kita layani nantinya,” katanya.

dan lancar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Jadi kita sudah wacanakan hal itu, mal ini melayani 

semua jenis vaksin. Termasuk melayani vaksinasi dasar 
lainnya bagi anak-anak,” tuturnya.

Ia mengatakan bahwa operasional mal ini se-
dang dalam tahap proses, pemerintah kota juga 
mempertimbangkan anggaran untuk operasional 
mal ini.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dr 
Zaini Rizaldy mengatakan, mal vaksinasi untuk 
melayani semua jenis vaksin bagi masyarakat. 
Seperti vaksinasi Covid-19, vaksinasi anak-anak 
yang mencakup campak, rubella dan sebagainya, 

VAKSIN BOOSTER - Petugas kesehat-
an menyuntik pengunjung CFD Kota 
Pekanbaru yang mendapat layanan 
vaksin booster.
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VAKSIN BOOSTER - Petugas kesehatan menyuntik pengunjung CFD Kota Pekanbaru yang mendapat layanan vaksin booster.

VAKSIN PENUMPANG - Penumpang bus mendapatkan suntik vaksin 
booster di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki, Pekanbaru. 

Percepat Vaksinasi Booster
Zaini menjelaskan, pihaknya bekerjasama dengan Di-

nas Kesehatan Provinsi Riau dalam upaya 
percepatan vaksinasi booster. Apalagi 

saat ini pemerintah kota baru mendapat paso-
kan hampir 10.000 dosis vaksin.

Ia menyebutkan persiapan pihaknya cukup 
singkat dalam mewujudkan Mal Pelayanan Vak-
sin sehingga bisa segera diakses masyarakat. 
Dengan layanan sama seperti di mal.

“Kita buka layanan dari pagi sampai malam. 

LAPORAN
KHUSUS

Kita mendorong masyarakat untuk vaksin booster melalui 
edukasi. Bahwa Covid-19 ini masih ada, apalagi 
beberapa hari belakangan ini kasus cenderung 
bertambah,” terangnya.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 
juga membuka posko vaksinasi di bandara SSK II 
Pekanbaru. Zaini menyebut, layanan di sana sepi 
pengunjung. “Hari pertama kosong, hari kedua 
ada delapan orang yang datang untuk divaksin,” 
jelasnya.

Menurutnya, posko layanan vaksinasi ini sudah 
dibuka sejak 7 Juli 2022. Posko vaksinasi dibuka 
Diskes Pekanbaru mengikuti kebijakan wajib vaksin 
dosis tiga atau booster untuk perjalanan udara.

Mengingat rendahnya partisipasi calon penum-
pang yang akan divaksin, saat ini dikatakan Zaini, 
posko vaksinasi booster di Bandara SSK II diambil 
alih oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP.

Dibentuknya Mal Vaksin juga guna mendukung 
percepatan vaksinasi, terutama vaksinasi Covid-19. 

Pasalnya, capaian vaksinasi booster atau dosis 
ketiga Kota Pekanbaru masih rendah, yakni hanya 
30,44 persen.

Hal ini juga diakui Penjabat Walikota Pekanbaru, 
Muflihun. Ia mengajak masyarakat melalui media 
massa untuk segera vaksin booster.

“Capaian vaksin pertama dan kedua sudah sera-
tus persen lebih, tapi vaksinasi ketiga kita dorong 
untuk melakukan percepatan walau kasus Covid 
sudah melandai,” jelasnya. ***BERTUAH



PENJABAT Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP me-
mantau proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 
sejumlah SMP Negeri yang ada di Kota Pekanbaru. Pe-

ninjauan itu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan PPDB 
berjalan dengan baik dan lancar.  

Ada tiga SMP Negeri yang dikunjungi Pj Walikota di-
dampingi Asisten I Setdako Pekanbaru Syoffaizal dan Kepala 
Dinas Pendidikan Ismardi Ilyas. Yakni SMP 
Negeri 4, SMP Negeri 10 dan SMP Negeri 1 
Pekanbaru.

Berdasarkan hasil pantauan PPDB di 
SMP Negeri tersebut, Pj Wako menye-
butkan tidak ada halangan yang berarti. 
Sekitar 6.000 peserta didik baru diketahui 
mendaftar dalam proses PPDB hingga saat 
ini. “Kita hari ini datang ke tiga sekolah, 
saya tanya ke kepala sekolah belum ada halangan,” ujarnya.

Walikota menyebutkan, di SMP Negeri yang didatangi 
rata-rata jumlah pendaftar dari jalur zonasi sudah melebihi 
kuota. Seperti di SMPN 4 Pekanbaru pendaftar jalur zonasi 
melebihi kuota yang dibatasi hanya 288 calon peserta didik. 
Namun demikian, banyak peserta didik mendaftar lewat jalur 
prestasi.

“Iya, tadi ada kekurangan pendaftaran di jalur zonasi tapi 
banyak melalui jalur prestasi,” kata imbuhnya.

Melihat kondisi ini, pihak penyelenggara PPDB diingatkan 
tetap bekerja sesuai aturan. Ia meminta proses PPDB tidak 
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INPUT DATA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP me-
lihat proses input data peserta PPDB di SMPN 10 Pekanbaru.

PENDAFTARAN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
meninjau meja pendaftaran PPDB yang ada di SMPN 4 Pekan-
bru.

PANTAU PPDB - Pj 
Walikota Pekanbaru 
Muflihun SSTP MAP 
mendatangi SMP 
Negeri 4 Pekanbaru 
untuk memantau 
proses PPDB di seko-
lah tersebut.

Ingatkan Panitia 
Bekerja Sesuai Aturan

Pj Walikota Pantau PPDB Sejumlah 
SMP Negeri di Pekanbaru

FOTO BERSAMA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP foto bersama 
majelis guru SMPN 10 Pekanbaru seusai peninjauan.

menimbulkan keluhan masyarakat. “Kalau memang tidak 
bisa diterima sesuai aturan, mau bagaimana lagi. Aturannya 
seperti itu,” kata wako.

Ia mengharapkan agar calon peserta didik dan sekolah 
mengikuti aturan dalam PPDB. Ia menegaskan aturan yang 
dibuat harus dijalankan. “Kita dari Pemerintah Kota Pekanba-
ru sudah membuat aturan, maka kita jalankan, supaya tidak 
bermasalah,” sebutnya.

Pj wako juga mengingatkan kepada panitia agar tidak 
tertipu dengan fotokopi Kartu Keluarga (KK). Ia menegaskan 
bahwa KK baru lima bulan menetap tidak bisa masuk jalur 
zonasi. Pihak sekolah dminta bijak, sehingga calon peserta 
yang layak masuk tidak terabaikan. Ia tidak ingin ada orang-
tua calon peserta didik yang keberatan dengan hasil PPDB.

Kepada orangtua, Pj Walikota juga meminta untuk tidak 
terlalu memaksakan anaknya masuk ke sekolah negeri ter-
tentu. Ia menjelaskan bahwa sudah ada aturan dalam PPDB. 
“Kalau satu kita loloskan yang lain pasti ikut, sedangkan 
SMP negeri kita terbatas,” paparnya.

AGENDA

Jumlah lulusan SD di Kota Pekanbaru mencapai 20.000 
orang. Sedangkan kuota calon peserta didik di SMP negeri 
hanya 9.079 orang.

“Kami berencana menambah ruang kelas baru agar 
tidak terlalu jauh jaraknya antara peserta didik baru yang 
masuk sekolah negeri dan swasta,” ucap pj wako.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Ismardi Ilyas 
mengatakan, proses PPDB SMP Negeri berjalan lancar 
hingga saat ini. Jaringan bagus, kecuali saat dua jam hari 
pertama yang sedikit gangguan.

“Kami sudah laporkan ke pihak penyedia jaringan. Se-
jak itu, jaringan internet lancar hingga kini,” ujarnya.

Masalah lain adalah orangtua ada yang mendaftarkan 
anaknya di pusat kota. Sementara, Kartu Keluarga si anak 
beralamat di Kecamatan Rumbai.

“Sistem menolaknya. Jika ingin mendaftar ke kawasan 
perkotaan, harus diurus KK si anak di kawasan pusat kota. 
Ada sekitar 15 orang yang seperti ini,” jelas Ismardi. *BER-
TUAH

BERKELILING - Pj 
Walikota Pekanbaru 
Muflihun SSTP MAP 
berkeliling SMPN 
1 Pekanbaru seusai 
meninjau proses 
PPDB.

Wujudkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
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BIBIT POHON - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menyerahkan 
bibit pohon kepada Camat Payung Sekaki Dra Rahmaningsih.

pengabdian kami. Apalagi APBD minim. Jadi setidaknya 
dengan bantuan masyarakat kita dapat mengurangi dampak 
masalah sampah, banjir dan jalan berlubang,” katanya.

Sebagai satu upaya menciptakan lingkungan yang nya-
man dan asri, pada kunjungan kali ini Pj Wako berkesem-
patan melakukan penyerahan bibit pohon produktif kepada 
masyarakat Kecamatan Payung Sekaki.

Penyerahan bibit pohon dalam rangka menyukseskan 
penanaman 10 juta pohon yang dicanangkan pemerintah 
sebagai wujud Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). 
“Gerakan ini agar masyarakat lebih mencintai menanam 
daripada menebang pohon,” paparnya.

Ia juga mengatakan bahwa perbaikan jalan rusak menjadi 
prioritas Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Payung 
Sekaki. “Kita mulai benahi ruas jalan rusak serta penanganan 
banjir, ada ruas jalan yang harus dibuat turap agar tidak ada 
kerusakan lagi,” ulasnya.

SAPA WARGA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
menyapa sejumlah tokoh masyarakat Kecamatan Payung 
Sekaki.

FOTO BERSAMA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
foto bersama perwakilan masyarakat seusai penyerahan bibit 
pohon.

TINJAU BAZAR - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
menyambangi satu stand bazar UMKM di halaman Kantor 
Camat Payung Sekaki.

AGENDA

Pj Walikota Silaturahmi dengan 
Masyarakat Payung Sekaki

Ajak Warga Gotong Royong 
Bersihkan Drainase

PENJABAT Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
mengajak masyarakat untuk bergotong royong dalam 
menuntaskan satu per satu permasalahan yang ada 

di Kota Pekanbaru. Sehingga nantinya 
dapat tercipta lingkungan yang bersih, 
nyaman dan aman.

Hal itu disampaikan Pj Wako Pe-
kanbaru saat menghadiri silaturahmi 
dengan masyarakat Kecamatan Payung 
Sekaki. Dalam sambutannya, Pj Wako 
mengharapkan dukungan masyarakat 
dalam masa kerjanya yang hanya satu 
tahun dalam memimpin Kota Pekanbaru.

“Kota Pekanbaru merupakan kota heterogen, jadi perlu 
kita bersatu untuk mencapai kota yang maju. Kita jadikan 
semangat kolaborasi untuk membangun bersama, tak ada 
lagi pandang ras, suku atau golongan tertentu,” pesannya 
di hadapan masyarakat di Kantor Camat Payung Sekaki.

Ia menyebut bahwa hingga kini ia masih terus melaku-
kan silaturahmi dengan semua elemen di seluruh keca-
matan. Dalam setiap kunjungannya, Pj Wako mengatakan 
selalu mengajak masyarakat untuk berperan dalam 
menuntaskan permasalahan di Kota Pekanbaru.

Muflihun mengatakan bahwa sejak dilantik pada 23 Mei 
2022 lalu, satu per satu permasalahan mulai dituntaskan. Ia 
pun mengajak kerja sama semua pihak. “Saya sendiri tidak 
mungkin menuntaskan semua permasalahan di kota ini 
tanpa dukungan semua lapisan masyarakat,” ujarnya.

Pj Wako menegaskan perlu dukungan masyarakat untuk 
menuntaskan persoalan sampah, banjir dan jalan rusak. 
Sehingga lingkungan di Kota Pekanbaru nantinya dapat 
lebih nyaman dan aman.

“Kami akui ini tidak bisa tuntas dalam setahun masa 

DONOR DARAH - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP meninjau kegiatan sosial donor darah 
di Kantor Camat Payung Sekaki.

Muflihun menyebut bahwa upaya penanganan banjir 
sudah dilakukan secara bertahap. Ada sejumlah titik secara 
perlahan tidak lagi terdampak banjir, setelah adanya normal-
isasi sungai dan pengerukan parit.

Masyarakat diimbau untuk gotong royong membersih-
kan parit di lingkungannya. Hal ini untuk mencegah ter-
jadinya banjir di wilayah masyarakat. “Kita tetap melakukan 
pengerukan parit dan normalisasi sungai, masyarakat juga 
kita imbau jangan buang sampah ke parit,” ujarnya.

Pj Walikota Pekanbaru dalam kunjungannya juga sempat 
menyambangi beberapa bazar UMKM di halaman Kan-
tor Camat Payung Sekaki. Pada kesempatan itu, Pj Wako 
mengintruksikan Camat dan Lurah untuk terus memantau 
produk UMKM yang ada di Kecamatan Payung Sekaki.

Tak hanya itu, Pj Walikota Pekanbaru dan rombongan juga 
meninjau kegiatan sosial donor darah yang dilaksanakan di 
Kantor Camat Payung Sekaki. *BERTUAH

Mewujudkan Liveable City



PENJABAT Walikota Muflihun SSTP 
MAP membuka Pekanbaru Cof-
fee and Craft Festival di Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) Kaca Mayang. Fes-
tival yang ditaja oleh Pemerintah Kota 
Pekanbaru melalui Badan Pendapatan 
Daerah ini guna mengangkat produk 
kopi, dikarenakan semakin menjamur 
kafe di Pekanbaru.

Pj Walikota dalam sambutannya menyampaikan, ter-
dapat 32 stand kopi hadir di RTH Kaca Mayang. Dengan 
semangat tinggi, para pengusaha kafe membuka stan kopi 
dalam melayani pengunjung.

“Artinya, kita sudah siap untuk bangkit kembali setelah 
perekonomian anjlok akibat dua tahun pandemi Co-
vid-19,” ujarnya.

Menurut Muflihun, saat ini Pemerintah Pusat sedang 
menggalakkan produk dalam negeri. Sehingga pemerintah 
daerah diminta untuk membina Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) di masing-masing daerah.

“Saya harap bukan hanya kafe, tapi seluruh jenis usaha 
UMKM. Kami berikan kesempatan kepada masyarakat 
untuk berjualan,” ucap Muflihun.

Oleh karena itulah, Pj Wako mengaku sangat menga-
presiasi kegiatan yang ditaja Bapenda Kota Pekanbaru. 
Karena ini suatu bentuk apresiasi pula terhadap wajib pa-
jak yakni pajak restoran. “Jika sayang dengan kota ini, ayo 
bayar pajak, untuk membangun kota menjadi lebih baik,” 
ajak pj wako.

Ucapan terima kasih disampaikan Pj Walikota kepada 
para pengusaha kafe yang mengisi stand. Pemko, ujarnya, 
menyiapkan layanan kepada masyarakat. Sebaliknya, 
masyarakat bisa memberikan kontribusi kepada Pemko 
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AGENDA

Imbau Warga Patuh 
Bayar Pajak

Pj Walikota Buka Pekanbaru 
Coffee and Craft Festival

FESTIVAL KOPI 
- Pj Walikota 
Muflihun SSTP 
MAP menghadi-
ri dan membuka 
kegiatan Pekan-
baru Coffee and 
Craft Festival di 
Ruang Terbuka 
Hijau Kaca Ma-
yang.

MINUM KOPI - Pj Walikota Muflihun SSTP MAP memper-
lihatkan kopi hasil racikannya di acara Pekanbaru Coffee 
and Craft Festival.

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

BERKELILING - Pj Walikota Muflihun SSTP MAP berkeliling di 
sejumlah gerai kopi yang ikut serta dalam Pekanbaru Coffee 
and Craft Festival.

RACIK KOPI - Pj Walikota Muflihun SSTP MAP mencoba 
meracik kopi saat menghadiri kegiatan Pekanbaru Coffee 
and Craft Festival.

Pekanbaru. “Saya harapkan masyarakat patuh membayar 
pajak demi pembangunan Kota Pekanbaru dan menjadikan 
Kota Pekanbaru lebih maju dan bersaing ditingkat nasi-
onal,” harap Muflihun lagi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bapenda Kota 
Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengatakan, Pekanbaru Coffee 
and Craft Festival pertama kali digelar.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat dan 
memperkenalkan produk-produk Pekanbaru, baik industri 
rumahan maupun industri kreatif lainnya.

Kegiatan ini juga sebagai bentuk kerja sama wajib pajak 
dengan Bapenda sebagai petugas yang diamanahkan un-
tuk mengelola perpajakan daerah untuk menjadikan wajib 
pajak sebagai mitra. “Festival kali ini mengangkat kopi dik-
arenakan semakin menjamur kafe di Pekanbaru,” sebutnya.

Jadi, kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi kepada 
seluruh wajib pajak yang bergerak di bidang restoran dan 
kuliner. Industri kreatif ini sekitar 70 persen bergerak di 
industri makanan.

“Karena secara umum satu semester ini kita tumbuh 15 
persen. Dari jumlah itu, untuk sektor restoran meningkat 

33 persen dibandingkan tahun lalu,” jelas Zulhelmi.
Menurutnya dari sektor pajak restoran, yang paling 

mendominasi adalah kedai kopi atupun coffee shop dan 
industri kreatif.

Kedai kopi dan kafe bermunculan dengan pesat seb-
agai tempat bersilaturahmi warga Pekanbaru. Sehingga, 
tempat nongkrong warga Pekanbaru makin banyak.

“Makin banyak orang nongkrong di kafe dan kedai 
kopi, maka semakin banyak penjualan. Omzet kedai kopi 
dan kafe meningkat. Maka, pajak yang dibayar juga makin 
banyak,” ucap Ami, sapaan akrabnya.

Oleh karena itu pemerintah kota memfasilitasi dalam 
memperkenalkan produk lokal yang dihasilkan oleh para 
pelaku usaha ini.

Ami menilai para wajib ini merupakan mitra pemer-
intah kota, sehingga bisa bersinergi untuk memajukan 
produk para pelaku usaha tersebut.

“Kita juga sinergikan dengan dinas-dinas lain. Sehing-
ga harapan kita industri kreatif ini juga bisa menciptakan 
lapangan tenaga kerja. Jadi kita apresiasi, maka kita buat-
kan acara ini untuk mereka,” pungkasnya. *BERTUAH

Smart Economy



Pj Walikota Hadiri Sosialisasi 
Pendidikan Politik Bagi 

Mahasiswa
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PASANGKAN PIN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP memasangkan pin kepada salah 
seorang mahasiswa yang menjadi peserta sosialisasi pendidikan politik.

Tingkatkan 
Partisipasi Pemilih 

Kaum Milenial

PENJABAT Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP mem-
buka kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi maha-
siswa. Kegiatan yang diinisiai Badan Kesbangpol Kota 

Pekanbaru bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih, khusus-
nya para kaum milenial pada Pemilihan Umum dan Pemilihan 
Kepala Daerah 2024 mendatang.

Dalam sambutannya, Pj Walikota menyoroti masih ren-
dahnya partisipasi pemilih muda dalam helat politik yang ada 
selama ini. Oleh karena itulah, mahasiswa dilibatkan dalam 
sosialisasi ini agar bisa memantau dan mengajak keluarganya 
memilih pemimpin yang diharapkan.

Pemilihan Umum (Pemilu) sebut Pj Wako, sangat penting 
bagi masyarakat Indonesia. Karena dalam Pemilu, masyarakat 
menggunakan hak pilihnya. Masyarakat memilih orang yang 
mampu dan bisa memimpin ke depannya.

“Makanya, kami menggelar sosialisasi ini guna menghasilkan 

WARGA KEHORMATAN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
menerima penghargaan sebagai warga kehormatan Badan Kesbangpol.

FOTO BERSAMA - Pj 
Walikota Pekan-
baru Muflihun SSTP 
MAP foto bersama 
ketua DPRD dan 
para narasumber 
kegiatan sosialisasi 
pendidikan politik.

LAGU KEBANGSAAN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
dan ketua DPRD menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

SERAHKAN PIAGAM 
- Pj Walikota Pekan-
baru Muflihun SSTP 
MAP menyerahkan 
piagam peng-
hargaan kepada 
seorang mahasiswi 
peserta sosialisasi.

Pemilu yang lebih baik. Hal ini agar pemilih bisa banyak dan 
berkualitas,” ujar Muflihun.

Pj Wako menilai perlu menyampaikan hal itu agar mahasiswa 
tidak menyesal dengan pilihannya nanti. Karena, begitulah fakta 
yang terjadi saat ini. Ada masyarakat protes karena tak diperha-
tikan.

“Namun, kita tak bisa menyalahkan kepala daerah atau ang-
gota legislatif yang sudah dipilih. Karena, kita sudah memilih,” 
ucap Muflihun.

Dalam kesempatan itu, Pj Wako juga mengingatkan 
mahasiswa agar bisa menghindari dan menghilangkan 
yang namanya politik uang atau money politic.

Untuk itu, ia meminta bantuan pengawasan kepada 
para mahasiswa, sehingga cara-cara tidak baik itu 
dapat hilang dalam proses Pemilu maupun Pilkada.

“Kita berharap mahasiswa bisa ikut mendukung, 
berikan partisipasi yang baik untuk terciptanya Pemilu 
dan juga Pilkada tahun 2024 yang baik,” harapnya.

Kegiatan di aula pertemuan Hotel Royal Asnof dihadiri per-
wakilan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi yang ada di 
Kota Pekanbaru.

Seperti dari Universitas Riau, Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim, Universitas Islam Riau, STIKES Maharatu, Univer-
sitas Muhammadiyah Riau, Universitas Lancang Kuning, Akbid 
Sempena Negeri Pekanbaru, dan STIKES Hangtuah.

Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota 
Pekanbaru, Zulfahmi Adrian, kegiatan ini bertujuan meningkat-
kan kualitas Pemilu dan Pilkada dalam meningkatkan kehidupan 

AGENDA

Mewujudkan Smart People

berdemokrasi. Sosialisasi ini juga bertujuan meningkatkan 
partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pilkada 2024.

Diungkapkan, Zul, sapaan akrabnya, partisipasi pemilih 
dalam Pemilihan Walikota Pekanbaru atau Pilwako 2017 
lalu sebesar 51,9 persen. Sedangkan partisipasi pemilih 
pada Pemilihan Gubernur Riau 2019  sebesar 61 persen, 
dan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Legislatif 2019 
sebesar 95 persen.

“Artinya, kita belum mencapai target partisipasi 
pemilih dalam Pilwako dan Pilgub Riau. Makanya, 
pemerintah harus meningkatkan partisipasi pe-
milih,” sebut Zul.

 Dalam sosialisasi ini, Badan Kesbangpol Pekan-
baru mendatangkan beberapa narasumber. Para 
narasumber antara lain, Ketua KPU Kota Pekanba-
ru Anton Merciyanto, perwakilan Bawaslu Pekan-
baru Fitri,  dan akademisi Tito Handoko.

Di akhir acara pembukaan, Kepala Badan Kesbangpol 
Kota Pekanbaru juga melakukan penyematan pin dan pem-
berian penghargaan kepada Pj Walikota Pekanbaru dan 
juga Ketua DPRD Kota Pekanbaru sebagai warga kehor-
matan Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru.

Presiden Mahasiswa Universitas Islam Riau, Andes Wijan-
arko, menyampaikan apresiasinya atas kegiatan ini. Ia pun 
menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan Badan 
Kesbangpol. Dikatakannya, mahasiswa sebagai alat kon-
trol dalam tahapan Pemilu sangatlah memerlukan edukasi 
seperti sosialisasi yang digelar. *BERTUAH
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YEL YEL PEMADAM - Pj 
Walikota Pekanbaru 
Muflihun SSTP MAP 
disambut nyanyian 
yel yel pemadam dari 
personil DPKP Kota 
Pekanbaru saat apel 
pasukan.

FOTO BERSAMA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP 
MAP foto bersama Kepala DPKP Pekanbaru dan staf seusai 
peninjauan ruang Kantor DPKP Pekanbaru.

PIMPIN APEL - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
memimpin langsung Apel Pagi di Dinas Pemadam Keba-
karan dan Penyelamatan Kota Pekanbaru.

SERAHKAN SK - Pj 
Walikota Pekanbaru 
Muflihun SSTP MAP 
menyerahkan SK secara 
simbolis kepada seorang 
personil Dinas Pemadam 
Kebakaran dan Penyela-
matan Kota Pekanbaru.

hal terkait tambahan sarana dan prasarana untuk 
menunjang operasional damkar,” jelasnya.

Pemerintah Kota Pekanbaru, nantinya akan berupaya 
untuk melakukan penambahan unit armada damkar wa-
lau APBD dalam kondisi terbatas. Ada rencana penam-
bahan armada damkar pada APBD 2023 mendatang. 
Tambahan armada ini untuk menunjang pelayanan dasar 
dalam upaya pemadaman kebakaran.

“Mobil yang sudah uzur butuh pembaruan, karena 
ini menyangkut keselamatan jiwa manusia maka bu-
tuh penambahan pos damkar di beberapa kecamatan,” 
paparnya.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 
(DPKP) Kota Pekanbaru, Burhan Gurning tidak menampik 
armada damkar masih terbatas. Jumlah personel dam-
kar untuk membantu damkar dan penyelamatan juga 
terbatas.

“Kondisi saat ini mestinya kita memiliki 30 unit mobil 
damkar. Saat ini jumlahnya baru 22 yang kebanyakan 
tersebar di pos yang ada di delapan titik,” jelasnya.

Burhan mengatakan, tahun ini DPKP Kota Pekanbaru 
mengajukan penambahan sebanyak sembilan unit mobil 
damkar. Ia menyebut Pj Wali Kota Pekanbaru sedang 
mengupayakan pengadaan mobil damkar masuk dalam 
APBD tahun 2022. Adanya kendaraan damkar tambahan 
ini untuk mendukung penambahan pos damkar yang 
juga masih kurang.

Ditambahkan Gurning, idealnya sesuai dengan Stan-
dar Pelayanan Minimal, setiap kecamatan itu harus ada 
dua pos dua mobil pemadam kebakaran.

Dengan jumlah 15 kecamatan yang ada saat ini, jika 
masing-masing pos kecamatan memiliki dua unit mobil 

pemadam. “Artinya harus ada 30 unit mobil pemadam 
kebakaran yang tersedia,” ucapnya.

Selama ini, meski kekurangan armada, namun DPKP 
sendiri terus berupaya meningkatkan kemampuan 
sumber daya manusia atau personel, sehingga peristiwa 
kebakaran maupun penyelamatan bisa ditangani secara 
cepat.

“Walaupun sarana dan prasarana masih kurang, tapi 
semua pekerjaan kita lakukan dengan baik. Kalaupun 
masih ada kelemahan, kita perlu terus meningkatkan skill 
atau kemampuan personil kita,” tegas Kepala DPKP Kota 
Pekanbaru Burhan Gurning. *BERTUAH

TINJAU DAMKAR - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP melakukan meninjauan sarana dan 
prasarana di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru.

PJ Walikota Pimpin Apel Pagi dan Tinjau 
DPKP Pekanbaru

AGENDA

Dukung Pembaruan 
Sarana dan Prasarana 
Damkar

ternyata sudah berusia puluhan tahun.
Usia kendaraan damkar itu di antaranya ada yang 35 

tahun hingga 40 tahun. Bahkan sudah uzur, sehingga 
harus terduduk lantaran tidak layak dioperasikan.

Tak hanya itu, ia juga menyebut bahwa dinas tersebut 
butuh tambahan anggota untuk mendukung opera-
sional. Apalagi dinas tidak hanya menangani kebakaran, 
tetapi juga membantu proses evakuasi dan penyela-
matan.

“Hasil ekspos dari dinas sendiri ternyata sarana dan 
prasarana, serta aparatur di dinas ini masih kurang,” ujar 
Muflihun seusai pemantauan.

Oleh karena itu, lanjut Pj Wako, DPKP Kota Pekanbaru 
perlu untuk memperbarui unit damkar yang kondisinya 
sudah uzur. “Kita bakal mempertimbangkan beberapa 

PENJABAT Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP 
MAP mendukung upaya pembaruan sarana dan 
prasarana di Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan atau DPKP Kota Pekanbaru. Ia juga 
mendukung penambahan Pos Damkar untuk mening-
katkan layanan pemadam kebakaran.

Pj Walikota mengatakan hal itu setelah melihat 
langsung kondisi Kantor DPKP 
Kota Pekanbaru di Jalan Cempaka, 
Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru. Ia 
menilai fasilitas damkar DPKP Kota 
Pekanbaru sangat perlu diperbarui.

“Kita sudah melihat sarana dan 
prasarana di DPKP, ternyata masih 
kurang,” ujarnya usai memimpin 
apel bersama di Kantor DPKP Kota 
Pekanbaru.

Dari hasil pantauan, diketahui total jumlah kenda-
raan damkar di dinas tersebut sebanyak 22 unit. 
Namun, hanya 18 unit yang siaga untuk mendukung 
upaya pemadaman kebakaran. Ditambah lagi, ban-
yak unit kendaraan damkar di DPKP Kota Pekanbaru 

Peningkatan Kualitas Layanan Publik



PENJABAT Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
membuka secara resmi kegiatan TNI Manung-
gal Membangun Desa (TMMD) ke-114 di wilayah 

Kodim 0301 Pekanbaru. Upacara pembukaan digelar di 
lapangan Perumahan Griya Teratai Indah, Jalan Seroja, 
Kelurahan Sialang Rampai, Kecamatan Kulim.

Dalam pidatonya, Pj Walikota Muflihun mengatakan 
TMMD atau yang dulu dikenal dengan sebutan ABRI 
Masuk Desa merupakan satu wujud operasi bakti TNI.

TMMD merupakan program terpadu lintas sektoral 
antara TNI dengan departemen, lembaga pemerintah 
non departemen, dan pemerintah daerah, serta kom-
ponen bangsa lainnya yang dilaksanakan secara ter-
integrasi bersama masyarakat.

“TMMD bertujuan meningkatkan sinergi antara TNI 
bersama pemda sebagai upaya meningkatkan aksel-
erasi pembangunan di daerah dalam rangka mewu-
judkan wilayah yang tangguh. TMMD juga guna mem-
perkokoh persatuan dan kesatuan serta meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, baik bidang fisik dan non 
fisik,” ujarnya.

Pj Wako memaparkan, TMMD ke-114 dilaksanakan 
mulai 26 Juli hingga 24 Agustus 2022, berkontribusi 
terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi 
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PIMPIN APEL - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP memimpin apel pembukaan kegiatan TMMD ke-114 di wilayah 
Kodim 0301 Pekanbaru.

SERAHKAN CANGKUL - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun 
SSTP MAP menyerahkan cangkul secara simbolis kepada 
personel TNI peserta TMMD ke-114.

PERIKSA PASUKAN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP memeriksa pasukan saat menjadi 
pemimpin upacara pembukaan TMMD ke-114 Kodim 0301.

NAIK MOTOR - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
dan Dandim 0301/PBR Kolonel Inf Nur Rohman Zein me-
nyambangi lokasi TMMD menaiki sepeda motor.

BERITA ACARA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
menandatangani berita acara kegiatan TMMD ke-114 di 
wilayah Kodim 0301 Pekanbaru.

prioritas utama untuk dituntas-
kan Pemko Pekanbaru. Kali ini, 
sasaran fisik dan non fisik TMMD 
dilaksanakan di Kelurahan Sialang 
Rampai, Kecamatan Kulim.

“Dalam program TMMD, pemko 
menganggarkan Rp 1,5 miliar. 
Anggaran ini untuk pembangu-

nan fisik berupa pengerasan dan semenisasi jalan, 
pembangunan rumah layak huni dan renovasi Masjid 
Jami’ul Barokah, serta pembangunan tugu TMMD,” 
ucapnya.

“Sementara kegiatan non fisik berupa penyuluhan 
terkait peningkatan kesejahteraan dan pemberday-
aan ekonomi, memantapkan wawasan kebangsaan, 
serta kesadaran bela negara agar lebih kompetitif, 
mandiri, dan berwawasan,” terang Muflihun.

Program TMMD dinilai Pj Walikota sebagai suatu 
terobosan yang sangat efektif, efisien, dan produktif. 
TMMD juga seirama dengan tekad pemda guna me-
macu kreativitas masyarakat dalam pembangunan.

“Selaku kepala daerah, saya menyadari betul 
bahwa pola kerja sama lintas sektoral dan koordi-
nasi antar pemangku kepentingan akan lebih efektif 
dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah. 
Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dandim 
0301 Pekanbaru beserta jajaran dan kepada berbagai 
pihak yang berkontribusi secara nyata,” ucap Mufli-
hun.

Sejauh ini, lanjut Pj Wako, hasil kegiatan TMMD 
selalu berdampak positif. Melalui kegiatan ini, semua 
pihak diharapkan bersinergi untuk menggalakkan 
satu target Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu mem-
bawa kembali Piala Adipura.

Sementara Dandim 0301/PBR Kolonel Inf Nur 
Rohman Zein menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada Pj Walikota yang mendukung TMMD tahun 
2022. Pemerintah Kota Pekanbaru yang menggelon-
torkan anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk program 
ini, yang terdiri dari sasaran fisik dan non fisik.

TMMD ke-114 Kodim Pekanbaru 
Dipusatkan di Kecamatan Kulim
Sinergi Pemko Pekanbaru 
& TNITMMD Ke-114 
di Kecamatan Kulim

Smart Government

“Terima kasih kepada Bapak Pj Walikota Pekanbaru 
dan Pemerintah Kota Pekanbaru yang telah memberi 
dukungan penuh untuk kegiatan TMMD tahun 2022 
ini,” ujarnya.

Untuk melaksanakan TMMD ke-114 tahun 2022, 
Dandim selaku Dansatgas TMMD mengerahkan per-
sonel sebanyak 150 orang. Mereka terdiri dari perso-
nil Kodim 0301/PBR, TNI AU, TNI AL, Lanal, Polresta 
dan masyarakat setempat.

“Program TMMD ke-114 ditargetkan tuntas pada 
24 Agustus 2022, dan akan diserahkan hasilnya ke-
pada Pemko Pekanbaru,” ucapnya.

Usai apel upacara pembukaan di lapangan Perum 
Griya Teratai Indah, Pj Walikota Pekanbaru bersama 
Dandim 0301/PBR, melakukan peninjauan lokasi 
TMMD. Menariknya, peninjauan dilakukan dengan 
menggunakan sepeda motor yang dikendarai lang-
sung Pj Walikota Pekanbaru.

Dengan membonceng Dandim 0301/PBR, Pj Wako 
Pekanbaru mengendarai sepeda motor melewati 
jalan tanah untuk sampai ke lokasi yang menjadi 
TMMD di Kelurahan Sialang Rampai, Kecamatan 
Kulim. *BERTUAH

AGENDA
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Tingkatkan 
Minat Anak 

Terhadap Buku

komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Dan 
dengan Aplikasi Membara diharapkan dapat menarik daya 

baca masyarakat kedepannya,” ungkapnya.
Kehadiran Aplikasi Membara menjadi solusi 

dalam perkembangan teknologi digital yang 
semakin pesat. Dengan menyajikan konten buku 
yang disuarakan, diharapkan dapat membantu 
orangtua yang tidak memiliki waktu bisa memba-
cakan buku pada anak dengan cara yang meny-
enangkan.

“Anak-anak jarang membaca buku, mereka 
terbiasa bermain dengan tablet. Dengan perkembangan 
teknologi, kita dekatkan atau kolaborasikan sehingga bisa 
menumbuhkan kecintaan anak terhadap buku,” ujarnya.

Ke depan, Muflihun mengajak Kepala Dispusip untuk 
terus berinovasi dalam meningkatkan minat baca ma-
syarakat. Ia juga mengajak camat, lurah dan semua elemen 
untuk menggalakkan membaca buku.

“Saya ingin juga ada pustaka di kecamatan. Sehingga 
masyarakat tidak perlu jauh ke pustaka sini, tapi di keca-

Pj Walikota Pekanbaru 
Launching Aplikasi 

Membara

APLIKASI MEMBARA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
meluncurkan Aplikasi Membaca Buku Bersuara (Membara) Dispusip 
Kota Pekanbaru.

AGENDA

APLIKASI Membaca Buku Bersuara atau Membara 
secara resmi dilaunching oleh Penjabat Walikota 
Pekanbaru Muflihun SSTP MAP. Peluncuran 

aplikasi dilakukan dalam kegiatan Transformasi 
Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Perpustakaan 
Tenas Effendy di Kantor Dinas Perpustakaan dan 
Arsip Kota Pekanbaru.  

Pj Walikota menyambut baik kegiatan yang 
digelar sekaligus mengapresiasi hadirnya Aplikasi 
Membara ini. Inovasi yang dilakukan itu dinilai 
menjadi upaya untuk meningkatkan kecintaan 
anak sejak dini terhadap literasi.

“Hari ini jadi momen yang bagus, bagaimana kita men-
gajak masyarakat dan anak-anak untuk kembali menggal-
akkan budaya membaca buku,” ujar Muflihun.  

Menurut Pj Wako, pada zaman modernisasi ini mi-
nat baca buku di tengah masyarakat diketahui mulai 
berkurang. Masyarakat lebih cenderung memanfaatkan 
teknologi digital.

“Dengan adanya perpustakaan bisa memperbaiki literasi 

BUKU HIBAH - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menerima buku hibah dari penulis Dr Drh Chaidir MM untuk 
Perpustakaan Tenas Effendy.

KARTU ANGGOTA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
menerima Kartu Anggota Perpustakaan Tenas Effendy dari Kepala 
Dispusip Ir Hj Nelfiyonna MSi.

FOTO BERSAMA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP didampingi Kepala 
Dispusip Kota Pekanbaru foto bersama penulis, Dr Drh Chaidir MM.

matan-kecamatan sudah ada,” tuturnya.
Sementara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kota Pekanbaru, Ir Hj Nelfiyonna MSi mengungkapkan, 
Aplikasi Membara menawarkan pengalaman yang ber-
beda dalam menikmati isi buku cerita anak-anak.

“Sangat cocok digunakan sebagai dongeng sebelum 
tidur. Selain karena dinarasikan dengan gaya khas men-
dongeng, cerita yang disampaikan juga mengandung 
pesan moral dan pengetahuan yang bermanfaat,” jelas-
nya.

Selain peluncuran Aplikasi Membara, pada kesempa-
tan itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru 
juga mengukuhkan Raja Rilla Mustafa Muflihun sebagai 
Bunda Baca Kota Pekanbaru.

Penyematan selempang terhadap Bunda Baca Kota Pe-
kanbaru dilakukan langsung oleh Pj Walikota Pekanbaru, 
dan disaksikan seluruh tamu undangan yang hadir.

Pj Walikota mengharapkan Bunda Baca yang juga 
merupakan ketua TP PKK Kota Pekanbaru, nantinya dapat 
menjadi tokoh penggerak baru dalam meningkatkan 
budaya gemar baca dan menggelorakan semangat literasi 
yang selaras dengan program yang ada di dalam Tim 
Penggerak PKK.

Tak hanya itu, pada kegiatan yang sama juga dilakukan 
serah terima hibah buku sebanyak 150 eksemplar dari 
penulis Dr Drh Chaidir MM untuk Perpustakaan Tenas Ef-
fendy yang dikelola Dispusip Kota Pekanbaru.

Pj Wako Muflihun menerima langsung buku hibah 
dari yang juga Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka 
Masyarakat Riau (FKPMR).

Dari 150 buku yang dihibahkan, 45 buku merupakan 
karya Dr Drh Chaidir MM. Sementara buku-buku lain yang 
dihibahkan terdiri atas beragam macam buku.

“Terima kasih kepada bapak Chaidir atas hibah buku 
yang diberikan dalam upaya memajukan layanan per-
pustakaan melalui koleksi bahan bacaan. Terus berkarya, 
mengarang buku untuk menyebarkan ilmu pengetahuan 
kepada orang lain,” ucap Pj Wako Pekanbaru. *BERTUAH

BUNDA BACA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP me-
nyerahkan SK pengukuhan Raja Rilla Mustafa Muflihun sebagai 
Bunda Baca Kota Pekanbaru.

Penguatan Literasi Smart City



Pemko Pekanbaru Berkurban 
26 Sapi dan TIga Kambing

Sekdako: Ini Wujud 
Kebersamaan
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PEMERINTAH Kota Pekanbaru melakukan penyembelihan 
26 sapi dan 3 ekor kambing pada momen Idul Adha 
1443 Hijriah/2022 Masehi. Sekretaris Daerah Kota Pe-

kanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi menyaksikan proses 
penyembelihan hewan kurban di Masjid Al-Firdaus, Kom-
pleks Perkantoran Tenayan Raya.

“Alhamdulillah kami tadi sudah melakukan penyembeli-
han hewan kurban atas nama Pemko Pekanbaru. Totalnya 26 
sapi dan tiga kambing,” ujar Sekdako Pekanbaru Muham-
mad Jamil MAg.

Sekdako Pekanbaru mengatakan, puluhan hewan kurban 
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LOKASI PEMOTONGAN - Sekdako H Muhammad Jamil MAg MSi menyambangi lokasi penyembelihan hewan kurban di sekitar 
Masjid Al-Firdaus, Perkantoran Tenayan Raya.

PANTAU KURBAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi didampingi Asisten II Setdako Elsyabrina memantau proses 
penyembelihan hewan kurban.  

POTONG KURBAN - 
Sekdako Pekanbaru H 
Muhammad Jamil MAg 
MSi bersiap mengambil 
posisi sebelum melaku-
kan penyembelihan 
hewan kurban.

PENYEMBELIHAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi berkesempatan melakukan penyembelihan 
hewan kurban dari Pemko Pekanbaru.

HEWAN KURBAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi melihat kondisi hewan kurban dari Pemko Pekanbaru 
yang akan disembelih.

yang disembelih merupakan hewan 
kurban dari para ASN yang ada di ling-
kungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

“Untuk hewan kurban ini gabungan 
dari semua pejabat dan ASN. Ada dari 
Pak Pj Walikota dan istri, kemudian saya 
juga ada. Pak Asisten, semua diga-
bung,” sebut sekda.

Selain itu, ada juga hewan kurban yang berasal dari 
sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kompleks 
perkantoran itu. 

OPD yang ikut berpartisipasi di antaranya Sekretariat 
Daerah Kota Pekanbaru, RSD Madani serta Dinas Pemadam 
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru.

Oleh karena itu, untuk pemotongan hewan kurban ini 
tidak hanya dilakukan di Masjid Al-Firdaus di Tenayan Raya, 
namun juga dilakukan di OPD masing-masing.

“Dari total itu, dagingnya akan diserahkan kepada yang 
berhak menerima. Salah satunya THL yang ada di sekitar 
Kantor Tenayan Raya dan kalau yang di OPD tentunya yang 
ada di sekitar OPD itu,” tutur sekdako.

Ia menambahkan, tahun ini pihaknya memang tidak me-
nyerahkan kurban ke mushola atau masjid sekitar Tenayan 
Raya. Karena semua diserahkan ke masing-masing OPD. 
Namun demikian hal itu bukan berarti mengurangi nilai 
kebersamaan.

“Saya mewakili Pj Walikota menyampaikan bahwa pelak-
sanaan kurban tahun ini oleh Pemko Pekanbaru merupakan 
wujud kebersamaan kita. Ketika ada kesusahan, kita beri-
kan kelapangan kepada orang yang berhak, salah satunya 
memberikan daging kurban pada mereka,” imbuhnya.

Sekdako mengharapkan agar momen Idul Adha dapat 
menjadikan Kota Pekanbaru lebih baik di masa mendatang. 
Kebersamaan antar masyarakat kedepan tetap terjaga se-
hingga Pekanbaru terus kondusif.

Hari Raya Idul Adha tahun ini di Kota Pekanbaru berjalan 
lancar dan kondusif. Situasi kondusif sudah tercipta pada 
malam jelang Idul Adha. Masyarakat menggelar takbir di 
sejumlah masjid dan musala dengan lancar dan aman.

Smart People

AGENDA

Hal ini diakui Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP saat 
memberi sambutan pada pelaksanaan salat Idul Adha 1443 H 
di halaman kompleks perkantoran Mal Pelayanan Publik Pekan-
baru.

Oleh karena itu, Pj Wako pun mengungkapkan apresiasinya 
kepada aparat keamanan dan seluruh masyarakat Kota Pekan-
baru, sehingga momen Idul Adha 1443 H berjalan kondusif.  

“Saya bersyukur, situasi kondusif sudah tercipta pada malam 
jelang Idul Adha. Masyarakat menggelar takbir di sejumlah 
masjid dan musala dengan lancar dan aman. Ini memastikan 
tidak ada kendala selama malam takbiran Idul Adha,” tuturnya.

Pj Walikota Pekanbaru menyadari dua tahun pandemi Co-
vid-19 memberi dampak besar bagi masyarakat. Maka dari itu, 
ia mengajak masyarakat yang berkecukupan untuk berkurban 
pada momen Idul Adha.

“Mari berbagi daging kurban kepada masyarakat kurang 
mampu di lingkungan. Daging kurban tersebut nantinya juga 
bisa disalurkan kepada masyarakat miskin dan anak yatim yang 
membutuhkan,” tuturnya. *BERTUAH
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SEKRETARIS Daerah Kota Pekanbaru 
H Muhammad Jamil MAg MSi 
terpilih sebagai ketua Komisariat 

Wilayah Forum Sekretaris Daerah Selu-
ruh Indonesia (Forsesdasi) Provinsi Riau 
periode 2022-2024.

Sekda M Jamil diberi amanah pada 
rapat pembentukan pengurus Forses-
dasi Provinsi Riau di ruang rapat Melati Kantor Gubernur 
Riau. “Alhamdulillah, dalam rapat kami diberi amanah 
sebagai ketua,” ucap Jamil.

Dikatakan Sekdako Pekanbaru, untuk pertama kalinya 
para sekretaris daerah kabupaten dan kota se-Provinsi 
Riau membentuk Komisariat Wilayah dalam organisasi 
Forsesdasi Provinsi Riau.

Hadir dalam rapat pembentukan pengurus Forsesdasi 
Provinsi Riau, Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF Hariyanto 
dan sembilan sekretaris kabupaten/kota se-Riau.

Pada rapat pembentukan itulah ia diberi kepercayaan 
menjadi ketua organisasi. Untuk itu, ia menyampaikan 
terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Riau dan sekre-
taris daerah kabupaten/kota yang memberi kepercayaan 
untuk memimpin Komwil Forsesdasi Riau.

“Sesuai hasil rapat tadi, pengurus Forsesdasi Riau akan 
dilakukan pengukuhan oleh Pemerintah Provinsi Riau 
dalam waktu dekat,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan Jamil, Forsesdasi merupakan 
forum tempat berbagi masukan atau pendapat terkait 
persoalan pemerintah daerah. Forum ini diharapkan dapat 
memperkuat sinergitas antar pemerintah daerah, khusus-
nya yang berada di wilayah Provinsi Riau.

“Kita berharap dengan adanya Forsesdasi ini, siner-
gisitas sekretaris daerah se-Provinsi Riau bisa lebih kuat 
dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di 
pemerintahan kita masing-masing,” ujar Jamil.

Sekdako Terpilih Jadi Ketua 
Komwil Forsesdasi Riau

Bahas Soal THL Usai 
Pelantikan

RAPAT PENGURUS - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi menghadiri rapat 
pembentukan pengurus Forsesdasi Provinsi Riau di Kantor Gubernur Riau.

UCAPAN SELAMAT - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi menerima ucapan selamat sebagai Ketua 
Komwil Forsesdasi Provinsi Riau periode 2022-2024.

BERSALAMAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi bersalaman dengan Sekdaprov Riau seusai rapat 
pembentukan pengurus Forsesdasi.

FOTO BERSAMA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi foto bersama dengan 
Sekdaprov Riau dan sekda kabupaten kota se-Provinsi Riau seusai rapat.

BERBINCANG - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi berbincang hangat dengan sejumlah sekretaris daerah 
kabupaten dan kota.

AGENDA
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Selain itu, dengan adanya Forsesdasi diharapkan 
sebagai tempat untuk bertukar pendapat, tukar pikiran 
terkait persoalan yang ada di pemerintahan wilayah 
masing-masing.

“Apalagi sekarang ada isu yang sedang hangat, yakni 
soal tenaga harian lepas atau THL. Ini akan kami bicara-
kan, mau dikemanakan nanti THL pada tahun 2023,” 
ulasnya.

Untuk pembicaraan terkait THL ini, Sekda Jamil men-
gatakan, akan dilakukan setelah pelantikan. “Setelah kami 
dilantik nantilah. Dan juga nantinya permasalahan ini 
akan kita bawa juga ke forum-forum lebih tinggi nanti. 
Kalau untuk jadwal pelantikan akan dilakukan setelah SK 
ditandatangani. Nanti SK akan dikirim ke pengurus nasi-
onal,” terangnya.

Diungkapkan Jamil, pertemuan pertama Forsesdasi 
Riau direncanakan akan digelar di Kabupaten Bengkalis. 
“Intinya isu-isu pemerintahan akan dibahas bersama. 
Kami komunikasikan dan tukar pendapat dalam satu 
forum. Ada persoalan akan diselesaikan,” tutur Sekdako 
Pekanbaru.

Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF Hariyanto, 
pembentukan komwil Forsesdasi sendiri berdasarkan 
anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Forsesdasi 
tahun 2015 sesuai dengan keputusan musyawarah Nasi-
onal II nomor 01/MUNAS-FORSESDASI/2015 di Jakarta.

“Pembentukan ini, amanah yang diminta kepada kita 
semua agar membentuk kesekretariatan Sekda Kabu-
paten dan Kota se-Provinsi Riau ini harus dibentuk, ini 
amanah,” kata Sekdaprov Riau, saat membuka rapat.

Disampaikan SF Hariyanto, pembentukan Komisariat 
Wilayah Forsesdasi Provinsi Riau dalam rangka untuk 
mengoptimalkan kinerja mendukung pemerintahan. Me-
lalui Forsesdasi ini diharapkan para sekretaris daerah bisa 
saling berbagi informasi tentang tugas di pemerintahan.

Selain itu, pembentukan Forsesdasi ini juga dalam 
rangka mengoptimalkan proses kerja Forsesdasi di dae-
rah, sebagai organ dewan pengurus Forsesdasi. Pemben-
tukan forum ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab 
dan amanah selaku Sekretaris Daerah untuk membantu 
kepala daerah, terhadap yang diarahkan sesuai dengan 
perintah kepala daerah. *BERTUAH



han dari Penjabat Walikota Muflihun SSTP MAP, mereka 
berkunjung ke Bukittinggi terkait rencana pengemban-
gan UMKM.

“Khususnya menyangkut dengan pola pembiayaan. 
Seperti diketahui, pola pembiayaan UMKM oleh Pemko 
Bukittinggi selama ini sudah berjalan,” ucap Sekdako 
Pekanbaru.

Ia menyebut bahwa Pemko Pekanbaru ingin berkon-
sultasi sekaligus belajar dengan Sekdako Bukittinggi dan 
jajaran mengenai pola subsidi atau pembiayaan UMKM 
di Bukittinggi. Dimana subsidi pemerintah ini dapat 
membuat UMKM jauh berkembang.

“Jika UMKM berkembang dan menggeliat, ekonomi 
Pekanbaru paska pandemi Covid-19 tentunya akan 
kembali tumbuh. Pengembangan UMKM daerah ini 
juga merupakan arahan dari Presiden RI Joko Widodo,” 
tuturnya.

SEKRETARIS Daerah Kota Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi dan jajaran melakukan kunjungan 
kerja ke Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. 

Kunjungan tersebut dalam rangka rapat koordinasi dan 
konsultasi mengenai pola pembiayaan Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah (UMKM).

Sekdako Pekanbaru didampingi Asisten I Setdako Drs 
Syoffaizal MSi, Kadiskop UMKM Sarbaini MH dan sejum-
lah kepala OPD. Turut hadir Direktur Utama BPR Pekan-
baru Madani, Akhmad Fauzi Lindung.

Rombongan Sekdako Pekanbaru disambut Sekdako 
Bukittinggi Drs Martias Wanto MM dan jajaran. Per-
temuan berlangsung dalam suasana akrab di Rumah 
Makan Sederhana, Kota Bukittinggi.

Dalam kata sambutannya, Sekdako Pekanbaru H Mu-
hammad Jamil mengungkapkan maksud kedatangannya 
ke Kota Bukittinggi. Dikatakan Jamil, berdasarkan ara-
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AGENDA

Pelajari Pola 
Pembiayaan 

Pengembangan 
UMKM

Sekdako Pekanbaru Kunjungan 
Kerja ke Kota Bukittinggi

KONSULTASI UMKM - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi pertemuan dengan Sekdako Bukittinggi 
dalam rangka konsultasi mengenai pola pembiayaan UMKM.

SAMBUTAN - Sek-
dako Pekanbaru H 
Muhammad Jamil 
MAg MSi memberi-
kan sambutan saat 
pertemuan dengan 
Sekdako Bukit-
tinggi, Drs Martias 
Wanto MM.

PLAKAT - Sek-
dako Pekanbaru 
H Muhammad 
Jamil MAg MSi 
menyerahkan 
plakat kenang-
kenangan dari 
BPR Pekanbaru 
Madani kepada 
Sekdako Bukit-
tinggi.

UMKM - Sekdako Bukittinggi Drs Martias Wanto MM 
menyambut kedatangan Sekdako Pekanbaru dalam upaya 
mengembangkan UMKM.

BAHAS PEMBIAYAAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi menyampaikan kepada tujuan kunjungan 
kerja terkait pembiayaan UMKM.

Smart Economy

Di tempat yang sama, Sekdako Bukittinggi Drs Mar-
tias Wanto MM menyatakan menyambut hangat kunjun-
gan dari Pemko Pekanbaru. Ia yakin Pemko Pekanbaru 
akan mampu menerapkan subsidi UMKM di Pekanbaru 
dengan cara sendiri.

“Kami juga ingin UMKM Pekanbaru berkem-
bang, karena dua orang dari 10 pelaku UMKM 
di Pekanbaru bisa dipastikan orang Bukittinggi,” 
candanya. Dari pertemuan itu beberapa poin 
penting akhirnya berhasil didapatkan. Poin-poin 
inilah yang akan diolah oleh Pemko Pekanbaru 
nantinya, agar pola pembiayaan subsidi pada 
UMKM Pekanbaru bisa diterapkan.

“Beberapa poin penting dalam pembiayaan UMKM 
disini, telah kami dapat dari Pemko Bukittinggi. Nantinya 
kita akan terapkan dengan pola kita sendiri. Terima kasih 
kepada Pemerintah Kota Bukittinggi yang telah mau ber-
bagi ilmu dengan kami,” tutur Sekdako M Jamil.

Hal senada diungkapkan oleh Direktur BPR Pekanbaru 
Madani, Akhmad Fauzi Lindung. Ia mengaku mendapat-

kan poin penting dari studi banding ke Pemko Pekanbaru 
ke Bukittinggi. Terutama terkait rencana kredit program 
kepada pelaku usaha UMKM.

“Dari studi banding itu, BPR Pekanbaru Madani akan 
menerapkan juga di Pekanbaru untuk membantu 
masyarakat dan pelaku UMKM yang terdampak 
pandemi Covid-19,” ucapnya.

Nantinya, Pemko Pekanbaru berencana mem-
berikan subsidi bunga. Program ini dinilai akan 
meningkatkan portofolio dan aset BPR Pekan-
baru. Selain juga membantu masyarakat dengan 
subsidi bunga tiga persen.

Tahun ini proyeksi aset BPR Pekanbaru 
Madani diperkirakan menjadi Rp100 miliar, dengan per-
tumbuhan portofolio kredit minimal Rp80 miliar dan laba 
menyentuh Rp 2 miliar.

“Proyeksi ini insya Allah akan tercapai. Untuk itu kita 
meminta suport warga Pekanbaru agar BPR Pekanbaru 
Madani bisa maju dan sehat, sehingga bisa memberi 
deviden kepada Pemko Pekanbaru,” ujarnya. *BERTUAH
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PUSAT OLEH-OLEH - Pj Walikota 
Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
menandatangani prasasti peres-
mian Pusat Oleh-oleh Khadijah di 
Jalan Kaharuddin Nasution.

GALERI KEGIATAN
PJ WALIKOTA 
PEKANBARU 

MUFLIHUN SSTP MAP

GOWES BERSAMA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP dan 
istri ikut gowes bersama para peserta dalam Fun Bike bersempena HUT 
ke-238 Pekanbaru.

LOMBA PANCING - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP ikut 
dalam Lomba Pancing Ikan seusai silaturahmi dengan masyarakat Rum-
bai Barat.

SALAT IED - Pj Walikota Muflihun SSTP MAP ikut salat Idul Adha 1443 H 
bersama masyarakat di halaman kompleks MPP Pekanbaru.

GEMA TAKBIR - Pj Walikota Muflihun SSTP MAP memukul beduk saat 
acara Gema Takbir Idul Adha 1443 H di Masjid Agung Ar-Rahman Pekan-
baru.

RAPAT FORKOPIMDA - Pj Walikota Muflihun SSTP MAP memimpin Rapat 
Forkopimda persiapan Hari Raya Idul Adha 1443 H di Aula Kantor Kejari 
Pekanbaru.

MOU PENGADILAN - Pj WaliKota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menan-
datangani MoU dengan Kepala Pengadilan Negeri Pekanbaru Dr Dahlan 
MH.

BUNDA PAUD - Pj Walikota Muflihun SSTP MAP memasangkan selem-
pang kepada Raja Rilla Muflihun yang dikukuhkan menjadi Bunda 
PAUD Kota Pekanbaru.

BONUS MTQ - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP memberi-
kan bonus kepada anggota kafilah Pekanbaru yang menjadi juara 
MTQ ke-40 tingkat Provinsi Riau.

CALON PASKIBRAKA - Pj Walikota Muflihun SSTP MAP menerima au-
diensi Muhammad Farel Althaf Yudawa, calon Paskibraka Nasional asal 
Kota Pekanbaru.

KAMPUNG KB - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menerima 
audiensi pengurus Kampung KB Berkah Bersama yang berprestasi hingga 
Nasional.

VAKSINASI COVID - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
meninjau kegiatan Vaksinasi Covid-19 SDN 036 Rintis, Jalan 
Hangtuah.

PENGUKUHAN PWRI - Pj Walikota Muflihun SSTP MAP menghadiri 
Pengukuhan Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia 
(PWRI) Kota Pekanbaru.

HADIAH MOTOR - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menyerah-
kan hadiah doorprize sepeda motor kepada pemenang Lomba Jalan Santai 
di Rumbai Timur.

BAZAR UMKM - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP dan istri 
melihat produk kerajinan tangan dalam Bazar UMKM di Kecamatan 
Lima Puluh. 
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RANPERDA PBG - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi memimpin rapat penyusunan 
Ranperda Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Retribusi PBG.

FOTO BERSAMA - Sekdako H Muhammad Jamil MAg MSi foto 
bersama kafilah Pekanbaru berprestasi saat penutupan MTQ ke-XL 
Tingkat Provinsi Riau.

CENDERAMATA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi memberikan cenderamata kepada Drs H Azwan MSi sebagai 
Pejabat Fungsional P2UPD Ahli Utama Kemendagri.

APEL UPACARA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi menjadi Inspektur Upacara Apel rutin di Kompleks Perkantoran 
Walikota Tenayan Raya.

RUPS BSP - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPS 
LB PT Bumi Siak Pusako.

MONITORING - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
menghadiri pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan 
SP4N-LAPOR.

EVALUASI DAK - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
memimpin Evaluasi DID dan Evaluasi Pelaporan dan Penyaluran 
DAK Fisik.

PENYUSUNAN APBD - 
Sekdako Pekanbaru H 
Muhammad Jamil MAg 
MSi memimpin Rapat 
Penyusunan APBD 2023, 
di Ruang Rapat Sekda 
Kantor Tenayan Raya.

UJIAN DINAS - Sekdako H Muhammad Jamil MAg MSi memberi 
pembekalan kepada peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian 
ijazah PNS Kota Pekanbaru tahun 2022.

KUNJUNGI KPU - Sekdako H Muhammad Jamil MAg MSi melaku-
kan kunjungan kerja ke Kantor KPU Kota Pekanbaru.

PRIORITAS APBD - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi memimpin Rapat Prioritas Kegiatan APBD 2023.

BAHAS STUNTING - Sekdako H Muhammad Jamil MAg MSi me-
mimpin Pertemuan Koordinasi Master Analis Situasi dan Pemetaan 
Program Pencegahan dan Penurunan Stunting Kota Pekanbaru.

STRANAS PK - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
mengikuti rapat koordinasi pelaksanaan Strategi Nasional Pence-
gahan Korupsi (Stranas PK)

AUDIENSI AISYIYAH - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi menerima audiensi pengurus Yayasan Aisyiyah Kota Pekanbaru.

Galeri Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru H. Muhammad Jamil M.Ag M.Si



BAHAS ANGGARAN - Banggar DPRD Pekanbaru dan TAPD mulai membahas 
Anggaran Perubahan 2022 terkait penempatan dan pos-pos anggaran.

RESES DEWAN - Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru H Ervan me-
nampung aspirasi masyarakat di Kelurahan Tangkerang Timur, Tenayan 
Raya.
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BA DA N  A n g g a r a n  ( B a n g g a r ) 
DPRD Pekanbaru bersama Tim 
A n g g a r a n  Pe m e r i n t a h  D a e -

rah (TAPD) mulai menggelar rapat 
pembahasan APBD Perubahan 2022.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Pekan-
baru Muhammad Sabarudi ST, didam-
pingi Wakil Ketua Ginda Burnama ST 
MT, T Azwendi Fajri SE dan Ir Nofrizal 
MM, serta anggota Banggar lainnya.

Sementara dari Pemerintah Kota Pe-
kanbaru dihadiri Ketua TAPD yang juga 
Sekdako Muhammad Jamil, serta kepala 
OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Ada beberapa poin yang dibahas 
dalam rapat Banggar tersebut menjelang 
pembahasan marathon RAPBD Pe-
rubahan 2022 dan RAPBD tahun 2023. 
Poin pentingnya, penempatan dan 
pos anggaran yang tepat sasaran.

S e h i n g g a  p r o g r a m  y a n g  d i -
usung ,  bena r -bena r  menyentuh 
dan untuk kepentingan masyarakat.

“Hal-hal seperti inilah yang kita 
tekankan kepada Banggar. Intinya mu-
lai sekarang, dewan minta transparansi 
kegiatan. Utamakan untuk anggaran me-
nyentuh masyarakat seperti jalan ber-
lubang, banjir dan sampah,” ujar Anggota 
Banggar DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan.

Tranparansi yang dimaksud Nurul 
Ikhsan, yakni pemerintah kota harus 
jujur menyampaikan anggaran dan ke-
giatan kepada DPRD dan masyara-
kat. Sehingga apa yang dikerjakan, 
sesuai yang dibahas bersama DPRD.

Hal ini menghindari ada kegiatan silu-
man, yang muncul tanpa dibahas dewan, 
sehingga membuat anggaran membeng-
kak. Padahal, kegiatan tersebut tidak ter-
lalu dibutuhkan masyarakat untuk saat ini.

Selain program prioritas tersebut, 
politisi Gerindra ini juga meminta pemko 

RENCANA Pansus DPRD Pekanbaru 
mengesahkan Ranperda Admin-
istrasi Kependudukan (Admin-

duk) menjadi Perda Kota Pekanba-
ru pada Juli 2022 belum terealisasi.

Sebab, hingga kini pembahasan-
nya belum juga selesai. Padahal, target 
awal pansus, ranperda sudah dipari-
purnakan paling lambat akhir Juli 2022.

“Belum tahu, karena kita masih ada 

Pos Anggaran Mesti Tepat Sasaran

Hilangkan Sanksi Denda Bagi Warga

mencoret proyek-proyek mubazir, 
yang untuk saat ini tidak terlalu 
dibutuhkan. Pemko harus peka dan 
peduli dengan keluhan masyarakat.

“Ada beberapa kegiatan yang 
sifatnya tak mendesak, seperti mem-
bangun lapangan sepakbola di Sport 
Centre Tenayan Raya dan lainnya, 
diminta ditunda dulu. Pengelolaan 
uang APBD sekarang tak boleh disem-
bunyi-sembunyikan lagi,” pinta Nurul.

Selain itu, masih keterangan Nurul 
Ikhsan yang juga Ketua Komisi IV 
DPRD Pekanbaru, pemko diharap-

Banggar DPRD Pekanbaru dan TAPD Mulai Bahas Anggaran Perubahan 2022

Pansus DPPRD Pekanbaru Finalisasi Ranperda Adminduk

pun, dikenakan denda bervariasi. Alotnya 
pembahasan sekarang, karena DPRD Pe-
kanbaru memastikan, jangan masyarakat 
dibebankan lagi dengan denda uang.

Pansus DPRD sangat ingin cepat 
menyelesaikan Ranperda ini .  Kare-
na sangat dibutuhkan masyarakat .

Pembahasan dan revisi Perda Adminduk 
Pekanbaru, berdasarkan latar belakang 
Permendagri. Bahwa Perda Kota Pekan-
baru No 7 tahun 1016, sudah tak berlaku 
lagi dengan karena tak relevan dengan 
kondisi Pekanbaru saat ini. *BERTUAH

kan bekerja lebih ekstra menggali 
potensi PAD. Karena ini bisa meng-
hasilkan pundi-pundi di kas daerah.

OPD diminta tak melempem, dan 
terus meningkatkan kinerja. Hal ini yang 
wajib dibuatkan fakta integritas, oleh 
Pj Walikota Muflihun dengan bawah-
annya. Jika tidak tercapai komitmen 
bersama, silakan mundur dari jabatan.

“Selain itu, kami juga para anggota 
dewan meminta kepada Pj Wako, rang-
kul semua anggota DPRD tanpa ada yang 
paling diprioritaskan. Insya Alloh, kita 
berjalan mulus,” harapnya. *BERTUAH

MASYARAKAT Kecamatan Tenayan 
Raya dan Kulim selalu dihantui 
banjir, j ika hujan mengguyur 

lebih dari setengah jam. Banjir terjadi, 
karena minimnya bahkan tidak ada parit 
atau drainase di lingkungan mereka.

Keluhan ini disampaikan masyara-
kat ,  saat reses Anggota DPRD Pe-
kanbaru H Ervan di wilayah tersebut.

Pada reses di Jalan Barou-barou RT 
04 RW 06, Kelurahan Tangkerang Timur, 
Tenayan Raya,  keluhan masyarakat 
pada umumnya masalah banjir yang 
menjadi langganan di daerah mereka.

“Selama saya reses delapan titik di 
Kulim dan Tenayan Raya, dominan kelu-
han masyarakat mengenai banjir. Mereka 
meminta kepada pemerintah, agar diban-
gun drainase atau parit,” kata H Ervan.

Diakui politisi Partai Gerindra ini, di 
Kecamatan Kulim dan Tenayan Raya, 
memang minim pembangu-
nan drainase dari pemerintah.

Kendati ada drainase yang 
ada saat ini, itu merupakan 
parit alam, yang dipastikan 
tidak bisa menampung de-
bet air hujan yang tinggi.

Pe n g a r u h  l a i n  d i p e r -
parah karena pesatnya pem-
bangunan, sehingga membuat dae-
rah resapan air selama ini berkurang.

“Kami harapkan, pemko mulai sekarang 
sudah berpikir membuat parit permanen 

Warga Minta Dibangunkan Drainase
Reses Anggota DPRD Pekanbaru di Kulim dan Tenayan Raya

ima aspirasi terkait PPDB SMPN. Bahwa 
ada anak yang tidak diterima masuk 
SMPN, karena umurnya sudah 15 tahun.

“Semua aspirasi ini akan kami sampai-
kan ke Pemko. Khusus anak yang tak bisa 
masuk SMPN, saya akan tanyakan lang-
sung ke Disdik. Mudah-mudahan ada 
solusi terbaik,” sebut H Ervan. *BERTUAH

di Tenayan Raya dan Kulim. Jika 
dibiarkan dalam waktu yang 
lama, bisa bertambah parah 
banjirnya. Selain itu, awasi 

pembangunan sesuai aturan yang ada. 
Jangan hanya lips servis saja,” tuturnya.

Selain masalah banjir, Wakil Ketua 
Komisi III DPRD Pekanbaru ini juga mener-

AGENDA
LEGISLATIF

KUNKER ADMINDUK - Pansus DPRD 
Kota Pekanbaru kunjungan kerja 

ke Disdukcapil Kota Bekasi dalam 
rangka penyempurnaan Ranperda  

Adminduk.

beberapa kegiatan. Ada bimtek, pem-
bahasan anggaran dan lainnya,” ujar 
Anggota Pansus Ranperda Adminduk 
DPRD Pekanbaru Robin Eduar SE MH.

Lebih lanjut disampaikan, pansus 
akan melakukan pertemuan lagi 
dengan OPD terkait. Terutama untuk 
finalisasi pembahasan. Setelah itu, 
baru diagendakan untuk pengesa-
han ranperda. “Mudah-mudahan 

bisa pada Bulan Agustus,” imbuhnya.
Pansus DPRD Pekanbaru mere-

visi Perda No 7 Tahun 1016. Hampir 
semua pasalnya diubah. Dalam re-
visi ini, ada 74 pasal. Di Perda Ad-
minduk baru nanti tidak ada lagi 
denda atau pun sanksi bagi masyara-
kat yang terlambat mengurusnya.

Selama ini, bagi masyarakat yang 
terlambat mengurus administrasi apa-
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Maisisco SSTP
Plt Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru
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“Ya kita harus tahu juga posisi kita di sekeretariat dewan 
sifatnya memfasilitasi apa yang dibutuhkan bapak dan ibu 
dewan sesuai aturan yang berlaku. Selagi itu dikomuni-
kasikan , saya kira akan baik-baik saja dan tidak akan ada 
permasalahan,” kata Maisisco lagi.

Lebih lanjut Maisisco meyakini dengan sikapnya yang 
ikhlas dalam menjalankan tugas sangat membantu mem-
buat ia nyaman dalam bekerja. Termasuk ketika sekarang 
ini ditempatkan pada posisi yang menurut penilaian orang 
banyak ‘panas’.

Diyakini Maisisco, dengan ikhlas dan tidak adanya kepent-
ingan, hari-harinya bekerja bisa berjalan lancar tanpa ada 
tekanan.

“Saya kira saya hanya bisa bekerja sesuai perintah, tentu 
dengan aturan yang ada. Dengan SK itu kita dapat men-

Jaga Keharmonisan Bersama 
Dewan Melalui Komunikasi

DARI sekian banyak kepala Organisasi Perangkat 
Daerah atau OPD yang ada, jabatan Sekretaris DPRD 
termasuk satu jabatan yang paling penting.

Tidak sembarangan orang yang dapat dipercayakan 
untuk menduduki posisi tersebut. Ada syarat khusus yang 
diperlukan yakni bisa menjadi mitra yang baik bagi para 
anggota dewan.

Bukan rahasia lagi, di DPRD Kota Pekanbaru 
sudah beberapa kali terjadi pergantian per-
sonel jabatan Sekretaris Dewan.

Terkini jabatan Plt Sekretaris DPRD 
Kota Pekanbaru dipercayakan 
kepada Maisisco SSTP yang juga 
merangkap sebagai Kepala Bagian 
Persidangan DPRD Kota Pekanbaru.

Sebelumnya Maisisco pernah men-
duduki jabatan lain seperti Sekretaris 
Diskominfo Pekanbaru dan Sekretaris 
Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru.

Kepada Bertuah, Maisisco mengaku 
tidak pernah membayangkan sampai 
pada posisi sekarang, walaupun 
statusnya masih sebatas pelak-
sana tugas (plt). “Kita hidup 
tidak pernah tahu kita 
akan dimana besok dan 
akan datang. Semua 
mengalir saja,” tutur 
Maisisco.

Selaku bawa-
han ia harus siap 
ditempatkan 
dimana saja dan 
menjalankan ama-
nah yang diberikan. 
Karena itu pula 
Maisisco menyatakan 
tidak merasa memiliki beban                
berat ketika ditempatkan se 
bagai Plt Sekretaris DPRD Kota 
Pekanbaru.

 Bagi Maisisco saat ini 
yang paling penting adalah 
bagaimana menjalankan ama-
nah yang diberikan dengan 
baik.

Selaku Sekwan ia harus 
bisa membantu Pemerintah 
Kota Pekanbaru dalam hal 

ini bersinergi dengan dewan dalam 
memberikan pelayanan kepada 
masyarakat.

Karena pemerintah tidak bisa 
berjalan sendiri tanpa dewan dan 
dewan juga tidak bisa bergerak 
sendiri tanpa pemerintah.

“Kita diberikan tugas di sini 
bersama Kabag lain untuk dapat membantu memfasilitasi 
agar program yang ada di pemerintah dapat berjalan. 
Karena di dewan tentu programnya dalam bentuk produk 
aturan atau legislasi,” jelas Maisisco.

Pemerintah kota mengajukan draft perda kemudian 
dibahas bersama dewan sesuai dengan tahapannya sam-
pai  menjadi perda.

Artinya diterangkan Maisisco, pemerintah kota dan 
dewan harus bersinergi supaya ada kepastian legitimasi 
yang dirasakan masyarakat Pekanbaru. Sehingga pemer-
intah daerah lebih berwibawa di tengah masyarakat.

Untuk mencapai target kinerjanya sebagai Plt Se-
kwan, Maisisco menyatakan lebih mengutamakan 

komunikasi dan kolaborasi dengan para ang-
gota dewan. Karena tanpa hal itu mustahil apa 

yang diprogramkan bisa berjalan.
Diakui Maisisco, selaku Sekwan ia harus 

bisa mengakomodir 45 anggota dewan 
yang memiliki kemauan dan karakter 
beragam. Tapi itu menurutnya tidak 
menjadi halangan untuk memberi-
kan pelayanan terbaik kepada para 
anggota dewan sebab semua bisa 
dikomunikasikan .

Menurut Maisisco lagi, melay-
ani anggota dewan sebenarnya 
sama saja dengan masyarakat lain, 
namun bedanya anggota dewan 

lebih khusus.
“Saya selalu apa-apa kegiatan ataupun 

dalam rapat, tentu kita menyampaikan yang 
benar seperti apa, biar tidak terjadi misskomu-
nikasi. Karena kalau komunikasi tidak jalan, 
akan terjadi ketimpangan. Ujungnya tentu 
paripurna juga tidak jalan. Sementara di pari-
purna tentu ada aturan yang akan disampai-
kan,” imbuhnya.

Maisisco rajin menjalin berkomunikasi 
tidak hanya dengan pimpinan dewan na-
mun juga fraksi dan masing-masing anggota 
dewan.

jalankan dan tentu saya tidak punya pemikiran lain, yang 
penting saya bekerja dengan baik dan iklhas. Sehingga 
kita tidak punya beban,” jelas Maisisco.

Kendati terbilang masih baru menjadi Plt Sekwan, 
namun menurut Maisisco, sejauh ini tugas yang ia 
laksanakan cukup berjalan lancar. Beberapa kali sidang 
paripurna sukses digelar.

Sebagai Sekwan dituturkan Maisisco hari kerja paling 
padatnya adalah ketika akan mempersiapkan paripurna 
atau ketika ada rapat fraksi atau komisi.

“Kalau dibanding OPD lain yang pernah saya jalani, 
betul di sini agak lebih padatlah. Tapi karena saya tak ada 
kepentingan bekerja iklhas ya senang aja,” tutup Mai-
sisco. *BERTUAH

PROFIL
ASN
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tahun 1974 silam. Sebelum menetap di lokasi ini, ia 
berjualan secara keliling semasa awal merintis. “Ini 
udah tempat yang kedua, dulu keliling-keliling,” kata 
Bowo.

Ia menyatakan juga tidak membuka cabang. Jadi, 
hanya ada satu warung Miso Pak Le’. “Tidak ada ca-
bang cuma di sini, makannya orang sampai rela-rela 
datang ke sini antre,” sebutnya.

Bowo menuturkan bahwa sehari-hari ia berjualan 
mulai pukul 09.00 dan biasanya tutup pukul 12.00 
WIB. Ketika ditanya mengenai perbedaan sajian miso 

BAGI pecinta kuliner di Kota Pekanbaru, jangan lewat-
kan untuk mencicipi Miso Pak Le’. Kuliner satu ini su-
dah cukup populer khususnya di kawasan Sail. Lokasi 

Miso Pak Le’ berada di Jalan Thamrin, Suka Maju, Sail.
Beberapa food vlogger terkenal mengulas kuliner ini, 

termasuk Nex Carlos. Melalui unggahannya di akun You-
tube, Nex Carlos membagikan pengalaman saat bersantap 
di Miso Pak Le’. Sesuai dengan namanya, Miso Pak Le’ 
menjual sajian miso.

Menariknya, miso merupakan satu-satunya menu 
makanan yang dijual di warung ini. Kendati demikian, 
Miso Pak Le’ selalu penuh dipadati para pelanggan setiap 
harinya.

Meski berada di kawasan perumahan, Miso Pak Le’ selalu 
ramai didatangi pembeli yang rela antre sebelum warung 
ini dibuka. Jajaran mobil dan motor terparkir sepanjang 
jalan menuju Warung Miso Pak Le’ Pekanbaru.

Di Warung Miso Pak Lek Pekanbaru terdapat beberapa 
meja dan kursi yang selalu dipenuhi pembeli. Bahkan ter-
lihat beberapa pembeli mengantre dengan cara berdiri di 
belakang pembeli lain yang sedang menikmati miso enak 
tersebut.

Pak Bowo, pemilik warung miso menyebutkan bahwa 
warungnya buka setiap hari mulai pukul 09.00-12.00 WIB, 
khusus hari Jumat dan Minggu libur.

Bowo mengatakan usaha kulinernya sudah berdiri sejak 

Miso Pak Le’ Pekanbaru

miliknya dengan tempat lain, Bowo mengaku tidak 
memiliki perbedaan apapun.

“Punyaku tak ada beda, sama aja. Mereka yang 
makan yang lebih tahu daripada saya yang jualan,” 
tutur Bowo.

Seporsi Miso Pak Le’ terdiri dari mie kuning, bihun, 
tahu, potongan ayam suwir, ayam goreng kering, 
kemudian disiram kuah kaldu.

Semakin nikmat jika ditambah campuran kecap 
manis, sambal, dan kerupuk. Spesialnya, ada tamba-
han ayam yang digoreng sangat kering.Bahkan, ayam 
gorengnya masih terasa crispy meski sudah terkena 
kuah.

Masing-masing meja juga tersedia sambal dari 
cabai blender, kecap manis dan cuka yang bisa 
ditambahkan. Seporsi sajian Miso Pak Le’ dibande-
rol dengan harga yang cukup terjangkau, yakni Rp 
17.000.

Bowo mengungkapkan bahwa ia mampu menjual 
400-500 mangkuk dalam sehari. Karena rasanya yang 
nikmat dan tidak membuka cabang di manapun, 
dalam waktu satu jam saja Warung Miso Pak Lek Pe-
kanbaru menyajikan ratusan porsi miso. *BERTUAH

KULINER

Pengunjung Rela Antre Sejak Buka
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Camat Kulim Ingatkan Pegawai 
Disiplin Masuk Kantor

DISIPLIN BEKERJA - Camat Kulim Marzuli SSos memimpin apel upacara di halaman kantor kecamatan. Ia mengingat-
kan ASN dan THL agar disiplin dalam bekerja.

PEMERINTAH Kecamatan (Pemcam) Binawidya se-
dang gencar mendata kondisi ruas rusak yang ada 
di wilayah tersebut. Berdasarkan pendataan yang 

dilakukan, sementara terdata setidaknya ada delapan titik 
jalan rusak yang tersebar di beberapa kelura-
han.

Camat Binawidya Edi Suherman men-
gatakan, setelah melakukan pendataan dengan 
survei langsung ke lapangan, pihaknya kemu-
dian melaporkan kondisi jalan rusak itu kepada 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
(PUPR) Kota Pekanbaru.

“Data ruas jalan yang rusak di wilayah 
Kecamatan Binawidya sudah kami laporkan ke 
Dinas PUPR. Hasil pendataan memang ada beberapa titik 
ruas jalan rusak yang harus segera diperbaiki, khusus-

Camat Binawidya Survei Kondisi Jalan Rusak
nya kategori jalan lingkungan. Jumlahnya lebih kurang ada 
dekapan titik,” sebut Edi Suherman.

Menurut mantan Kepala Bagian Umum Setdako Pekan-
baru ini, ruas jalan yang mengalami kerusakan di antaranya 

Jalan Delima, Jalan Srikandi ujung, Jalan Ardat, 
Jalan Beringin, dan Jalan Merpati Sakti.

“Jalan rusak berdasarkan pendataan kita ini 
mendesak diperbaiki karena merupakan akses 
yang ramai dilintasi warga setiap hari,” imbuhnya.

Edi menegaskan, pendataan jalan rusak di 
lingkungan Kecamatan Binawidya ini merupakan 
tindak lanjut arahan Pj Walikota Pekanbaru, Mu-
flihun yang saat ini sedang fokus menyelesaikan 
persoalan jalan rusak, banjir dan sampah. “Intinya 

kita fokus dengan program prioritas Pak Walikota,” ujar 
camat. *BERTUAH

SURVEI JALAN - Pihak Kecamatan Binawidya menyurvei kondisi jalan rusak yang mendesak diperbaiki sesuai 
program prioritas Pj Walikota Pekanbaru.

INFO
KELURAHAN

& KECAMATAN

APARATUR Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian 
Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kecamatan 
Kulim masuk kantor kembali seperti biasa. Sebe-

lumnya pegawai kantor camat tidak bisa masuk kantor 
100 persen karena adanya pembatasan terkait pandemi 

Covid-19.
Namun saat ini pegawai Kecamatan Kulim sudah ma-

suk kantor seluruhnya. Kebijakan ini dilakukan mengingat 
sudah menurunya kasus Covid-19 di Pekanbaru. Sehingga 
pegawai sudah diizinkan masuk kembali seperti biasa.

Untuk itu, Camat Kulim Marzali SSos mengingatkan 
kepada seluruh  ASN dan honorer di lingkungan pemer-
intah kecamatan setempat untuk disiplin dalam men-
jalankan tugas.

“Seluruh ASN dan THL mesti disiplin dalam bekerja. 
Tidak terlambat datang ke kantor dan melaksanakan 
tugas serta tupoksi secara baik,” ujar camat saat me-
mimpin apel pagi.

Saat ini, lanjut camat para ASN dan THL telah kemba-
li melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Kembali aktif 

dan produktif dalam bekerja serta memberikan pelay-
anan terbaik kepada masyarakat. “Karena kecamatan dan 
kelurahan adalah ujung tombak pelayanan dalam pemer-
intahan,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Camat Marzali juga meng-
himbau seluruh lurah untuk secara rutin mengadakan 
gotong royong yang melibatkan ASN, THL, RT dan RW 
serta warga di lingkungan masing-masing. “Hal ini perlu 
untuk menjaga kebersihan di wilayah Kecamatan Kulim,” 
katanya. *BERTUAH
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BELAKANGAN usaha rumahan terus berkembang. 
Salah satunya adalah usaha kerajinan tangan atau 
craft.

Seperti craft tali kur yang digeluti oleh Beniarti den-
gan nama Mama Yaya Craft.

Kepada Bertuah Beniarti menuturkan, usaha kreasi 
tali kur mulai dirintisnya sejak tahun 2015. Bermula dari 
keinginan untuk menambah pemasukan bagi keluarga. 
Karena harus berhenti kerja dan menjaga orangtua dan 
adiknya yang dalam kondisi sakit.

“Saat itu saya terus mencari ide apa usaha yang bisa 
lakukan dari rumah. Supaya saya bisa tetap ada pemasu-
kan tapi tidak perlu keluar rumah. Begitu melihat keraji-
nan tali kur, saya coba dan hasilnya banyak yang suka,” 
ungkap Beniarti.

Menurut Beniarti, untuk menghasilkan kerajinan 
tangan yang bagus, perlu ketelitian dan keuletan dari 
pengrajin. Karena produknya langsung dibuat dengan 
tangan tanpa bantuan mesin sama sekali.

Beni melanjutkan, usaha craft tali kur merupakan 
produk kerajinan tangan yang banyak diminati. Karena 
tali kur bisa dibentuk menjadi beragam jenis barang.

Seperti dompet, tas mulai dari ukuran kecil, sedang, 
sampai besar dengan harga jual Rp 60 ribu hingga Rp 
350 ribu. Selain itu juga ada gantungan kunci dengan 
harga Rp 10 ribu/pcs dan konektor Rp 5 ribu hingga Rp 
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Paling Diminati 
Dompet dan Tas

Mama Yaya Craft

10 ribu.
Diungkapkan Beniarti, hasil kreasi tali kur akan lebih 

menarik jika padu padan warna yang digunakan ses-
uai. Satu barang seperti tas tali kur mengkombinasikan 
ragam teknik simpul sederhana hingga rumit.

“Teknik simpul ini menghasilkan motif berbeda pada 
tas,” cetus Beni yang terbantu dengan promosi mulut 
ke mulut.

Motif tali kur bisa berupa motif jagung, sisik, jaring, 
ketupat, bunga, dan masih banyak lagi. Motif yang 
paling disukai adalah motif jagung.

“Cara membuat tas tali kur motif jagung memerlu-
kan keterampilan dan ketelitian tersendiri.

Tas tali kur merupakan produk kerajinan tangan 
yang banyak diminati. Tas ini hadir dalam berbagai 
warna dan model,” jelas Beni. Semakin banyak motif 
atau warna yang diminta, maka kebutuhan benangnya 
semakin banyak. Misalnya empat warna, diperlukan 
empat gulung benangnya. Tali kurnya perlu dipo-
tong dulu sesuai ukuran. Karena akan merangkai satu 
benang dengan benang lainnya.

“Kalau produk rajutan nggak perlu dipotong bena-
ngnya, karena langsung dianyam. Kira-kira dompet 
butuh 1,5 meter benang, sedangkan tas empat meter,” 
tuturnya.

Bagian tersulit dari membuat kerajinan tali kur 
adalah mengerjakan bagian alas. Beniarti mengung-
kapkan, produk craft Mama Yaya disesuaikan den-
gan pesanan konsumen. Jika ada pesanan, langsung 
diproses.

“Ada yang pesan langsung cari bahan-bahan, jika 
bahan yang diinginkan tersedia langsung dibuat. 
Kalau untuk  dompet kecil sehari selesai, tas sedang 
dua hingga tiga hari sedangkan tas besar paling lama 

seminggu,” terang Beniarti.
Dalam kurun tahun 2020- 2021 dituturkan Beniarti, 

penjualannya paling tinggi. Bahkan ada yang mau men-
jadi reseller. Produk Mama Yaya Craft yang paling laris 
antara lain dompet dan tas berbagai ukuran.

Cara merawat produk rajutan tali kur terhitung mu-
dah. Jika kotor, maka cukup direndam dalam air deterjen 
tanpa disikat agar tidak rusak. Kemudian dijemur tanpa 
terpapar matahari langsung.

“Kalau bahannya pakai tali kur atau benang yang 
murah, pasti akan lemas dan luntur warnanya. Sedang-
kan kalau bahannya bagus, tanpa ditambah inner busa 
produknya sudah bisa berdiri kukuh,” imbuh Beni lagi.

Berkat keuletannya, Beniarti kini sudah membuat 
Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cempaka Cahaya Umat, 
dengan modal awal dibantu oleh seorang anggota DPRD 
Kota Pekanbaru. KUB Cempaka Cahaya beranggotakan 
dela[an orang.

“Lebaran tahun lalu kami berhasil menjual angpao 
Lebaran Astor 180 lusin. Karena disamping  craft, kami 
juga menerima pesanan kue basah, aneka keripik dan 
kue kering yang diproduksi untuk Hari Raya Idul Fitri, 
Natal dan tahun baru,” tutur Beniarti.

Bagi yang berminat dengan kreasti tali kur Mama Yaya 
Craft bisa order melalui WA 85264672974 atau akun 
medsos Facebook Beniarti Yaya. Usaha Mama Yaya Craft 
beralamat di Jalan Serampang 12 RT 02/ RW 19 Kelu-
rahan Srimeranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. 
*BERTUAH

UMKM



pembayaran insentif RT, RW, kader, maupun tunjangan 
PNS lancar setiap bulannya. “Mudah-mudahan saya 
dapat memberikan warna baru untuk Kota Pekanbaru,” 
tuturnya.

Sementara Camat Rumbai Barat Indah Vidya Astuti 
menyampaikan terima kasih kepada Pj Walikota Pekan-

baru yang meluangkan waktu untuk datang 
bersilaturahmi dengan masyarakat di Keca-
matan Rumbai Barat.

Selain itu Camat Indah menyampaikan 
harapan kepada Pj Walikota Pekanbaru agar 
memberikan perhatian untuk kelancaran pem-
bayaran insentif RT, RW dan kader posyandu. 
“Karena tentunya hal ini akan menunjang kin-
erja bapak ibu RT RW dan kader,” katanya.

Usai bersilaturahmi, Pj Walikota didampingi Camat 
Rumbai Barat dan pejabat yang hadir kemudian mem-
buka kegiatan lomba memancing ikan di Kolam Taman 
Wisata Nayla Green Valley, yang ramai diikuti oleh warga 
setempat. *BERTUAH
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PENJABAT (Pj) Walikota Pekanbaru, Muflihun SSTP 
MAP disambut hangat warga saat kunjungan kerja 
ke Kecamatan Rumbai Barat.

Kunjungan itu dalam rangka silaturahmi dengan 
masyarakat, LPM, RT RW, dan posyandu, PKK dan BKMT 
dipusatkan di Taman Wisata Nayla Green Valley, Kelura-
han Muara Fajar Timur.

Turut hadir pada kegiatan itu Camat Rum-
bai Barat Indah Vidya Astuti SSTP, para lurah, 
ketua LPM, RT/RW, kader posyandu, PKK dan 
BKMT, tokoh masyarakat, serta tokoh agama.

Pj Walikota menyampaikan ucapan terima 
kasih atas sambutan hangat dari warga. 
“Terima kasih atas antusias warga menyam-
but kedatangan saya di sini,” ujarnya.

Sebagai putra daerah yang dipercaya memimpin 
Pemerintah Kota Pekanbaru, Muflihun menyatakan 
akan berupaya membawa ibukota Provinsi Riau bisa 
lebih maju.

Tidak hanya itu, ia juga bakal mengupayakan agar 
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Perlu Alat Berat Keruk Drainase

LOMBA MEMANCING - Pj Walikota Muflihun SSTP MAP didampingi Camat Rumbai Barat Vidya Astuti SSTP 
membuka lomba memancing di Kolam Taman Wisata Nayla Green Valley.

BAHAS BANJIR - Lurah Pulau Karomah, Hadrianul Fadly berdiskusi dengan mahasiswa terkait berbagai 
persoalan di kelurahan itu. Termasuk program mengatasi banjir.

INFO
KECAMATAN

& KECAMATAN

PERSOALAN banjir memang menjadi perhatian serius 
seluruh jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini 
juga masuk dalam kegiatan Lurah Pulau Karomah, 

Hadrianul Fadly bersama jajaran. Sebab saat ini ada be-
berapa titik drainase sudah mengalami pendangkalan dan 
penyumbatan.

Sehingga drainase ini tidak berfungsi maksimal. Aki-
batnya saat hujan deras, beberapa titik di Kelurahan Pulau 
Karomah tergenang air.

Sejauh ini masyarakat bahu membahu melaksanakan 
gotong royong secara swadaya di wilayahnya masing-
masing. “Namun karena keterbatasan alat memang tidak 
semuanya bisa kita jangkau,” katanya.

Menyikapi kondisi tersebut, pihaknya sudah melapor-
kan ke Camat Sukajadi dan meminta bantuan alat berat 
dari Dinas PUPR guna mengatasi persoalan ini.

Pihaknya berharap dengan adanya laporan ini nantinya 

ada tindak lanjut dari dinas terkait untuk mengeruk drain-
ase yang sudah tersumbat.

“Kita sudah kirim surat dengan bukti foto kondisi 
drainase yang mengalami pendangkalan dan tersumbat, 
mudah-mudahan segera ada solusi,” ujarnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Camat Sukajadi Dr 
Andin Niantima Primasari akan segera berkoordinasi 
dengan dinas terkait untuk mengatasi persoalan banjir di 
wilayah tersebut. Camat Andin berpesan kepada pihak ke-
lurahan agar dapat memberikan pelayanan  prima kepada 
masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat harus berprin-
sip 3S, yakni Senyum, Sapa dan Salam.

Andin mengatakan, kelurahan merupakan pelaksana 
kerja terdepan yang langsung bersentuhan dengan 
masyarakat, sehingga harus cepat dan tanggap saat ada 
persoalan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. 
*BERTUAH

Sampaikan Aspirasi Insentif RT dan RW

Kelurahan Pulau Karomah Gencar Antisipasi Banjir

Camat Rumbai Barat Sambut Kunjungan Pj Walikota Pekanbaru
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DINAS Kependudukan dan Pen-
catatan Sipil (Disdukcapil) Kota 
Pekanbaru merupakan Organisasi 

Perangkat Daerah atau OPD yang ber-
hubungan langsung dengan pelayanan 
kepada masyarakat.

Semua pelayanan adminitrasi 
kependudukan atau adminduk berada 
di Disdukcapil. Berangkat dari banyaknya permasalahan 
dokumen pendudukan yang dikeluhkan masyarakat, kini 
Disdukcapil Kota Pekanbaru berhasil menelurkan beragam 
inovasi guna menunjang pelayanan prima kepada ma-
syarakat Pekanbaru.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Pekanbaru, Irma Novrita melalui Kepala Bidang 
Pelayanan Disdukcapil Pekanbaru, Murdinal Guswandi, 
dari tahun 2019 lalu hingga kini terdapat sekitar 29 inovasi 
pelayanan adminduk yang sudah dilakukan Disducapil.

“Kalau ini adalah murni produk kita karena inovasi itu 
beranjak dari persoalan sektoral sesuai dengan situasi dan 
kondisi Kota Pekanbaru. Kalaupun belajar dan mencari 
informasi, itu belajar tentang dasar hukum yang menjadi 
acuan kita,” jelas Murdinal, penggagas inovasi Disdukcapil 
Pekanbaru.

Inovasi pertama yang dilakukan Disdukcapil Pekanbaru 
adalah Dukcapil Peduli. Dimana pelayanannya diperuntuk-
kan bagi disabilitas untuk lengkap identitas.

INOVASI 
OPD

Layanan Adminduk 
Makin Mudah, Kapan 

dan Dimana Saja

Inovasi Digital Disdukcapil 
Kota Pekanbaru

baru untuk berbagai keperluan administrasi kependudu-
kan. Seperti KTP, KK dan akta kelahiran serta administrasi 
kependudukan lainnya.

“Dengan aplikasi Sipenduduk, lama waktu pelayanan 
bisa dipercepat dan masyarakat bisa mengurus semua 
berkas yang dibutuhkan kapan saja dan dimana saja. Arti-
nya masyarakat tidak harus datang ke kantor Disdukcapil,” 
jelas Murdinal lagi.

Dengan Sipenduduk paling lama KTP dapat disele-
saikan dalam waktu tiga hari.  Khusus untuk pembuatan 
Kartu Keluarga bisa selesai dua jam karena langsung 
dikirim ke email pemohon.

Adanya pandemi Covid-19 tahun 2019 lalu, membuat 
program Sipenduduk menjadi pelayanan utama Disduk-
capil. Guna menghindari terjadinya kerumunan warga dan 
membatasi tatap muka antara petugas dengan masyara-
kat.

Awal penggunaan Sipenduduk diakui Murdinal banyak 
komplain masyarakat. Karena masyarakat masih kaget 
dengan transisi pelayanan dari manual ke digital. Namun 
untuk sekarang sudah bisa berjalan lancar meskipun 
kadang ada kendala.

“Waktu masih baru-baru banyak keluhan dan peno-
lakan dari masyarakat dari transisi  manual ke digital. Tapi 
kami percaya pelayanan online akan mempermudah ma-
syarakat, karena masyarakat nanti tinggal cetak di rumah 
saja. Apalagi blanko lama itu tidak dicetak lagi menurut 
Permendagri,” tutur Murdinal.

Ia juga menerangkan layanan Sipenduduk kini sudah 
dilakukan terintegrasi. Dimana pelayanan tidak hanya 
untuk satu dokumen namun sekaligus untuk dokumen 
terkait lainnya.

Semisal untuk pengajuan akta kelahiran sekaligus akan 
dibuatkan Kartu Keluarga dan juga Kartu Identitas Anak.

Sementara untuk yang mengajukan akta perkawinan 
akan mendapatkan tujuh dokumen sekaligus. Masing-ma-
sing akta perkawinan suami istri, KK untuk kedua mertua 
dan yang mengajukan serta KTP suami istri.

Dalam mengimplementasikan berbagai inovasi, 
dibenarkan Murdinal ada beberapa kendala yang dihadapi 
oleh Disdukcapil. Pertama masalah jaringan yang sering 

terganggu, kemudian masalah listrik dan selanjutnya ma-
salah mesin cetak KTP yang terbatas.

“Saat ini kita hanya memiliki sebanyak enam unit me-
sin cetak KTP, sementara yang dibutuhkan 10 unit. Satu 
mesin hanya mampu mencetak sebanyak 500 keping KTP, 
makanya kita perlu mesin yang lebih banyak lagi,” beber 
Murdinal.

 Selain itu adanya migrasi data oleh pusat juga mem-
buat entry data menjadi lambat. Terkait anggaran menurut 
Murdinal sejauh ini tidak terlalu masalah, tersedia dan 
cukup .

Keberhasilan Disdukcapil Pekanbaru dalam membuat 
pelayanan terintegrasi kini sudah direplikasi oleh Kota 
Bekasi. Disamping juga banyak dicontoh kabupaten kota 
lain di Indonesia.

“Kita sudah ada Perjanjian Kerjasama atau PKS dengan 
Kota Bekasi untuk replikasi Sipenduduk yang dimulai sejak 
tahun 2021 sampai sekarang,” terang Murdinal.

Atas inovasi yang dilakukan, Disdukcapil Pekanbaru 
pada tahun 2020/2021 mendapat penghargaan pelayanan 
publik prima atau terbaik dengan nilai A Plus. *BERTUAH

Murdinal menyebutkan, di Pekanbaru banyak ditemu-
kan disabilitas yang tidak punya KTP karena mereka tidak 
bisa datang merekam ke Kantor Disdukcapil. Banyak di-
antara disalibitas yang tidak terdaftar di BPJS karena tidak 
memiliki identitas.

Dengan program Dukcapil Peduli, sejumlah disabili-
tas di Pekanbaru sudah bisa memiliki kartu identitas dan 
kebutuhan administrasi kependudukan lainnya.

“Petugas Disdukcapil Pekanbaru sekitar 4-5 orang 
datang langsung ke rumah disabilitas, untuk melakukan 
perekaman KTP dan administrasi kependudukan lainnya. 
Masyarakat tinggal sampaikan datanya ke Disdukcapil, 
nanti petugas yang datang,” jelas Murdinal.

Pada tahun 2022 program Dukcapil Peduli diperluas 
dengan Sipintar Peduli. Tidak hanya menjadikan disabili-
tas sebagai target, namun juga  orang-orang terlantar.

Kemudian untuk pelayanan administrasi kependudu-
kan secara terintegrasi, Disdukcapil Pekanbaru membuat 
inovasi pelayanan online melalui aplikasi Sipenduduk.

Sipenduduk bermula adanya keluhan masyarakat ter-
kait lambatnya pelayanan oleh Disdukcapil Kota Pekan-
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SMP Negeri 16 Pekanbaru

Siap Cetak Generasi Hafiz Alquran
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hun ajaran baru ini, penerimaan peserta didik baru 
tahun pelajaran 2022-2023 berjalan dengan lancar.

Tahun ini daya tampung SMP Negeri 16 Pekan-
baru sebanyak 224 siswa. Dengan jumlah ruang ke-
las sebanyak 7 rombel. “Alhamdulillah tahun ini jum-
lah calon siswa baru kita sudah mencukupi,” ujarnya.

Hari pertama masuk sekolah, seluruh siswa baru 
mengikuti upacara pagi. Kemudian dilanjutkan den-
gan Masa Pengenalan Sekolah (MPLS) bagi siswa baru.

Serta pengenalan visi dan misi sekolah. Kemudi-
an Pengenalan Program dan Kurikulum Sekolah dan 
Kegiatan Kesiswaan (Intra dan Ekstra Kurikulum)

“Kami mengharapkan dukungan dari para orangtua 
murid agar program yang telah dibuat oleh pihak seko-
lah bisa berjalan dengan baik,” katanya. *BERTUAH

PROFIL
SEKOLAH

SIAPAN bilang sekolah negeri kurang pembelajaran ilmu 
agama. Sekolah negeri ternyata tidak kalah dengan 
sekolah swasta yang berbasis Islam Terpadu (IT). Hal 

itu dibuktikan oleh SMP Negeri 16 Pekanbaru, Jalan Cem-
paka, Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru.

Di sekolah ini kegiatan ekstrakurikuler sekolah bi-
dang keagamaan atau biasa disebut Ekskul Rohis meru-
pakan program unggulan. Salah satu program yang 
sedang digalakkan ekskul rohis SMP Negeri 16 Pekan-
baru yakni program menghafal Alquran atau hafiz Quran.

“Ke depan kita lebih menekankan pada Ekskul Rohis, 
kita menekan pada hafiz Quran. Meskipun kita ini sekolah 
umum, tapi juga kita ingin mencetak generasi penerus 
yang berkarakter relijius, mandiri dan faqih,” kata Ke-

pala SMP Negeri 16 Pekanbaru, Dra Endang Sriwijayati.
Tidak hanya sekadar wacana, pihak sekolah sejauh ini bah-

kan sudah mendapatkan pengajar yang akan memberikan 
bimbingan ilmu agama, khususnya untuk menghafal Alquran.

“ K i t a  a k a n  d a t a n g k a n  p e n g a j a r  y a n g  k h u -
sus di  bidangnya.  Dan alhamduli l lah guru yang 
k i t a  h a r a p k a n  s u d a h  d a p a t , ”  k a t a  E n d a n g .

Endang optimistis rencana ini bisa berjalan sesuai 
rencana. Pasalnya rencana pihak sekolah ini didukung 
penuh oleh para guru dan segenap stakeholder terkait.

“Meskipun sekolah kita ini sekolah umum, namun juga 
bernuansa Islami, sesuai dengan progran Pemerintah 
Kota Pekanbaru menuju kota madani,” lanjut Endang.

Selain itu kepala sekolah menjelaskan, pada ta-
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KULINER

Menu Unggulan Sop Iga 
dan Ikan Sungai

Kedai Kopi Miee Yank

Dalam seporsi sop iga terdapat sekitar 4-5 potong 
iga. Meski kuahnya bening, namun bumbu rempahn-
ya tidak berlebihan dan sangat pas di lidah. Dag-
ingnya juga empuk dan tidak alot. Bahkan dijamin 
tidak kesulitan jika memotong daging menggunakan 
peralatan sendok.

Sementara untuk ikan sungai dalam satu porsi 
tersedia dua potong. Gulai ikan sungainya akan lebih 
disantap dengan nasi hangat. Ada yang dimasak asam 
pedas, gulai tauco atau digoreng sambal lado.

Biasanya ikan sungai yang digunakan adalah ikan 
patin, baung serta geso. Sedangkan untuk menu 
olahan udang ada yang berbentuk udang goreng te-
pung, udang goreng balado dan udang goreng biasa.

Menu yang tak kalah banyak penggemarnya adalah 
goreng petai dan jengkol. Untuk satu porsinya terdiri 
campuran teri ditambah cabe merah. Jika di tempat 
lain, jumlah petai dan jengkol sangat terbatas, di 
Kedai Kopi Miee Yank jumlahnya dalam seporsi cukup 
banyak. Bisa dikonsumsi untuk 3-4 orang.

Menu menarik lainnya adalah telur dadar. Telur 
dadarnya sangat garing ditambah bumbu rahasia, 

membuat aroma telur semakin wangi.
Keseluruhan menu ini menjadi favorit bagi kon-

sumen kedai kopi Miee Yank. Dapat dipastikan jika 
datang melewati pukul 14.00 WIB pasti tidak lagi 
akan kebagian.

Karena banyak pegawai kantoran yang memilih 
untuk menikmati makan siang di Kedai Kopi Miee 
Yank. Posisi kedai kopi dekat dengan sejumlah per-
kantoran swasta dan pemerintahan.

Jika tidak ingin menyantap menu berat, ada pili-
han juga makanan ringan seperti mie goreng, mihun 
goreng atau kwetiaw. Selain itu ada berbagai keru-
puk rumahan sebagai cemilan disaat anda berbin-
cang dengan lawan bicara.

Berbagai minuman ala kedai kopi juga tersedia 
lengkap di kedai Kopi Miee Yank. Karena posisi ruko 
yang terbuka, untuk pengunjung bebas untuk mero-
kok. Karena asap rokok juga tidak  mengganggu 
pengunjung lain. 

Terkait soal harga menu di Kedai Kopi Miee Yank 
dijamin masih terjangkau dan sebanding dengan 
rasanya. *BERTUAHKEDAI Kopi Miee Yank berlokasi di Jalan Parit Indah atau tidak 

jauh dari gedung guru. Kedai kopi ini mungkin bisa menjadi 
pilihan untuk anda menghabiskan waktu sambil berbincang 

dengan rekan kerja atau sahabat.
Meski tempatnya sederhana, namun kedai kopi Miee Yank cukup 

nyaman untuk menjadi tempat istirahat dari aktivitas rutin.
Menempati bangunan ruko, kedai memiliki fasilitas yang cukup 

lengkap. Interior kedai kopi tidak terlalu ramai, sehingga tidak 
mengganggu pemandangan.

Berada dekat dengan jalan raya, sambil mengobrol 
bisa juga memantau lalu lintas kendaraan di Jalan 

Parit Indah, Kota Pekanbaru. Untuk lokasi parkir, 
kendaraan bisa ditempatkan di depan kedai kopi 

atau ruko sebelah yang juga memiliki tempat 
parkir cukup luas.

Soal rasa menu yang tersedia jangan 
ditanya. Aneka menu rumahannya sangat 
menggugah selera. Kedai Kopi Miee Yank 
menyediakan menu makanan berat dan juga 
makanan ringan serta makanan selingan.

Untuk makanan berat yang menjadi ung-
gulan Kedai Kopi Miee Yank yakni sop iga, 
ikan sungai, udang dan goreng petai teri 
serta goreng jengkol teri.



Air Terjun Aek Martua Rohul
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Healing Sambil Berenang 
di Air Jernih
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OBJEK wisata satu ini sedang naik daun di Provinsi Riau. 
Lokasinya berada di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Objek 
wisata alam dikenal dengan sebutan Air Terjun Aek Martua.

Selain dari wisata religi Masjid Agung Madani Nasional Islamic 
Centre (MAMIC), nama Aek Martua berasal dari bahasa Mandail-
ing, suku yang mayoritas di daerah tersebut. Memiliki arti air bertua.

Dari Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru 
diperlukan waktu sekitar 3,5 jam untuk ke Kota Pasirpengaraian. Bisa 
naik travel dengan kisaran ongkos Rp 60 ribu atau menggunakan 
angkutan umum tipe L300 jurusan Pekanbaru-PAsir Pengaraian 
dengan ongkos kisaran Rp 50 hingga Rp 60 ribu ribu per orang.

Disarankan menyewa mobil atau sekalian menggunakan 
sepeda motor. Sebab saat turun dari Simpang Tangun, ma-
sih ada perjalanan yang harus ditempuh ke Dusun Huta 
Padang, Desa Tangun, Kecamatan Bangun Purba, lokasi 
Air Terjun Aek Martua atau akrab disebut AM itu berada.

Sebaiknya jika untuk healing bisa menyiapkan perleng-
kapan menginap seperti tenda dan sebagainya. Sebab per-
jalanan yang cukup jauh harus menempuh perbukitan.

Air terjun berasal dari Bukit Simalombu, yang merupakan 
bagian dari Bukit Barisan yang ada di Pulau Sumatera. Tetapi 

bagi yang mau langsung pulang, ada baiknya berangkat sejak 
pagi hari atau menginap semalam di Kota Pasirpengaraian.

Masuk ke kawasan air terjun AM bagi yang membwa mobil 
mesti parkir dekat warung atau rumah warga. Namun kalau naik 
sepeda motor bisa lanjut melintasi jembatan gantung dari kayu.

Untuk karcis masuk Rp 5 ribu per orang dan parkir sepeda 
motor Rp 20 ribu hingga Rp 25 ribu. Jam operasional Air Ter-
jun Aek Martua tiap hari, ramai dikunjungi Sabtu dan Minggu.

Perlu diketahui juga kondisi fisik harus fit. Se-
bab mesti berjalan kaki cukup jauh dan ada anak tang-
ga yang cukup banyak. Tetapi semua susah payah itu 
akan langsung sirna saat tiba di air terjun bertingkat itu.

Ketinggian air terjun bervariasi ada yang sekitar 15 meter, 
juga 40 meter. Biasanya ada saja pelancong yang nekat lompat 
air terjun. Air yang jernih bisa terlihat ikan-ikan berenang bebas.

Suasana alam masih terjaga dan udara yang sejuk bikin heal-
ing bisa pulih lebih cepat. Ada baiknya juga membawa cemilan 
atau makan siang, karena pasti lapar setelah perjalanan jauh.

Bagi yang tak bisa berenang juga aman, karena air tak 
begitu dalam. Tapi ada juga yang menyewakan benen ban 
yang sudah diisi angin untuk pelampung, cukup bayar Rp 10 
ribu per orang. Bagaimana, penasaaran dengan air terjun Aek 
Martua yang populer di Riau. Silahkan dicoba. *BERTUAH

PARIWISATA
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korng di luar ruangan.
Sejuknya udara pada sore hari jug bisa terasa 

adem karena ada sisi Sabas Caffee yang terlindungi 
pohon tinggi. Sehingg panas matahari sore tidk 
begitu menyengat.

Sementara ruangan dalam yang tertutup, dileng-
kapi fasilitas AC. Sabas Caffee juga memiliki ruan-
gan VIP dilantai 2 yang diperuntukkan bagi pen-
gunjung yang datang berkelompok.

Karena dilengkapi dengan mesin pendingin 
ruangan dan ruangan yang tertutup, tamu dilarang 
untuk merokok. Guna menjaga kenyamanan pen-
gunjung lain.

Guna menjaga jarak antar satu pengunjung den-
gan pengunjung lain, jarak satu meja diatur tidak 
berdekatan.

Sempat terdampak karena pandemi Covid-19, 
kini tingkat kunjungan ke Sabas Caffee mulai me-
ningkat. Kalau sore hari terlihat semua meja penuh 
terisi.

Sementara aneka menu makanan yang tersedia 
di Sabas Caffee sama halnya dengan menu kafe 
lainnya. Aneka masakan berat yang tersedia adalah 
nasi goreng istimewa, nasi goreng seafood dan nasi 

KULINER

BELAKANGAN kafe dan restoran menjadi satu tem-
pat yang paling dicari oleh kaum milenial di Kota 
Pekanbaru.

Sehingga bermunculan beberapa tempat nongkrong 
favorit anak muda. Di antaranya adalah Sabas Caffee & 
Eatery yang berada di Jalan Nuri atau tepatnya belakang 
gereja HKBP Jalan Ahmad Dahlan.

Lokasi Sabas Caffe cukup mudah ditemukan dan di-
jangkau dengan kendaraan roda dua atau roda empat. 
Karena berada di persimpangan jalan dan hanya be-
berapa meter saja dari Jalan KH Ahmad Dahlan atau dari 

Jalan Durian.
Biasanya Sabas Caffee ramai dikunjungi saat sore 

hari atau ketika jam pulang kerja hingga malam. 
Banyak diantara pengunjung yang menghabiskan 
waktu untuk berbincang bersama teman dan kolega 
di Sabas Caffee.

Fasilitas yang disediakan Sabas Caffee terbilang 
cukup lengkap. Karena ruangan duduk yang tersedia 
tidak hanya indoor tapi ada outdoor.

Bagi yang ingin menikmati udara Pekanbaru seka-
ligus lalu lalang kendaraan, tentu lebih cocok nong-

Sabas Caffee & Eatery

Tempat Nongkrong Kaum 
Milenial Pekanbaru

goreng telur. Selain itu ada menu masakan dari mie.
Bagi pengunjung yang tidak menyukai masakan berat 

tersedia makanan ringan yang bisa dijadikan cemilan. 
Seperti goreng pisang, goreng ubi serta goreng ken-
tang.

Sedangkan aneka minuman, Sabas Caffee menawar-
kan banyak jenis minuman yang bisa dikonsumsi dalam 
kondisi hangat dan dingin. Seperti aneka kopi dan juga 
teh serta jus.

Ada beberapa minuman berbahan dasar stroberi atau 
juga coklat yang diberi toping krim putih. Sehingga 
tampilan minumannya lebih menarik.

Harga menu makanan berat seperti nasi goreng 
berkisa dari Rp 27 ribu hingga Rp 35 ribu. Sementara 
makanan ringan seperti ubi goreng per porsi sekitar 
Rp 15 ribu. MAsih terjangkau kantong kaum milenial. 
*BERTUAH



LOKASI TMMD - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
bersama Dandim 0301PBR Kolonel Inf Nur Rohman Zein 
menyambangi lokasi TMMD dengan menaiki sepeda motor 
di Kelurahan Sialang Rampai, Kecamatan Kulim.
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