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Dapur 
Redaksi

Wujudkan PNS 
Merdeka Bekerja
PERMASALAHAN terkait profesionalisme Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) kembali mengemuka dan menjadi perbin-
cangan publik setelah hasil survei yang dilakukan Badan 

Kepegawaian Negara (BKN) via Google mengungkap bahwa 
30 persen PNS tidak melakukan pekerjaannya selama pember-
lakuan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH).

Hasil survei yang dilakukan pada 2022 ini tentu bisa dikatakan 
kurang menggembirakan. Sebanyak 30% PNS mengaku bekerja 
lebih berat selama WFH. Sebanyak 40% mengatakan beban 
kerja sama, sementara 30% lainnya memilih tidak menjawab.

Produktivitas PNS, mengalami penurunan selama pem-
berlakuan sistem WFH disebabkan minimnya keterampilan 
dalam penggunaan media digital. Keba nyakan PNS enggan 
mengembangkan keterampilannya dikarenakan faktor usia.

Isu ini tentu saja menambah daftar panjang pekerjaan 
rumah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur 
negara dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 81/2010 
tentang Grand Design Reformasi 
Birokrasi 2010-2025 menjadi 
bukti keseriusan pemerintah 
untuk mempercepat tata ke-
lola pemerintahan yang baik.

Apalagi sudah terbit juga 
Peraturan Menpan-RB No-
mor 25/2020 yang mengatur 
berbagai hal teknis yang ha-
rus dilakukan oleh kemente-
rian, lembaga, dan pemerin-
tahan daerah dalam melak-
sanakan reformasi birokrasi.

Sebagai langkah per-
cepatan program re-
formasi birokrasi, 
pemerintah 

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

menetapkan sembilan program. Yakni penataan struk-
tur birokrasi, penataan jumlah, kualitas dan distribusi PNS.

Sistem seleksi dan promosi secara terbuka; profesion-
alisasi PNS, pengembangan sistem elektronik pemerin-
tah (e-government), penyederhanaan perizinan usaha.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas apara-
tur, peningkatan kesejahteraan PNS, serta efisien-
si penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja PNS.

Program ini secara dominan ditujukan pada penge-
lolaan sumber daya aparatur, yakni pegawai negeri sipil 
(PNS). Tentu bukan tanpa alasan, mengingat PNS meru-
pakan tulang punggung negara yang bersentuhan lang-
sung dengan masyarakat saat memberikan layanan publik.

Statistik menyebutkan dari 4,28 juta PNS yang ada, hampir 40% 
adalah tenaga administrasi dengan rincian seperlimanya berada 
dalam rentang usia diatas 51 tahun. Usia yang barangkali tidak semua 
orang mudah diajak berlari apalagi mengikuti dinamika teknologi.

PNS harus merdeka bekerja. Artinya, mereka siap untuk 
mengemban tugas di mana pun berada, Work From Any-
where (WFA). Sudah seharusnya negara menyediakan fasilitas 
dan infrastruktur kerja jarak jauh, waktu kerja yang fleksibel, 
dan ukuran kinerja yang lebih jelas kepada setiap pegawai.

Penguatan kompetensi PNS adalah bekal utama yang selay-
aknya diberikan untuk menjalankan peran sebagai abdi negara. 
Semuanya bersimbiosis untuk mewujudkan PNS Merdeka 
Bekerja dan menjadi stimulus terlaksananya reformasi birokrasi.

Berbagai terobosan itu harus dilakukan secara kom-
prehensif dan bersungguh-sungguh dengan desain yang 
jelas serta batas waktu yang terukur. *** TIM BERTUAH
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MOMEN peringatan Hari Kemerdekaan RI ke 77 ta-
hun 2022 istimewa bagi warga Kelurahan Sialang 
Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanba-

ru. Pada momen HUT RI tahun ini, Lurah Sialang Munggu 
Fitriati bersama jajaran dan instansi terkait 
membagikan bendera Merah Putih kepada 
masyarakat.

Selain menumbuhkan rasa nasionalisme, 
kegiatan ini sebagai rangkaian menyemarak-
kan HUT ke-77 Republik Indonesia. Aksi bagi-
bagi bendera merah putih kepada masyarakat 
di Kelurahan Sialang Munggu ini juga melibat-
kan unsur TNI, Polri dan Kesbangpol Pekan-
baru.

Sialang Munggu merupakan satu kelurahan di Ke-
camatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Kelurahan ini 
dibentuk dari gabungan wilayah Kelurahan Tuah Karya 
dan Kelurahan Sidomulyo Barat dalam pemekaran wilayah 
di Kota Pekanbaru pada tahun 2016.

“Kita membagi-bagikan bendera kepada seluruh 
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Lurah Bagikan Bendera ke Masyarakat
lapisan masyarakat, dengan tujuan menyemarakkan gerak-
kan pembagian 10 juta bendera menyambut Kemerdekaan 
RI yang ke 77. Pembagian bendera dimulai pada 1 Agustus 
2022,” kata Lurah Sialang Munggu Fitriati.

Bukan itu saja, suasana meriah pada momen 
perayaan HUT RI masih berlanjut. Bahkan sam-
pai dipenghujung bulan agustus. Yanki dengan 
menjadikan Kelurahan Sialang Munggu menjadi 
Kampung Merah Putih.

“Kita bersama masyarakat memeriahkannya 
dengan menggelar jalan santai, kemudian bersi-
laturahim dengan Bapak Walikota kita dan juga 
Bapak Gubernur,” kata Fitriati.

Dengan dijadikannya Kelurahan Sialang Munggu sebagai 
Kampung Merah Putih, Fitriati berharap sepanjang Jalan 
Cipta Karya akan berkibar Bendera Merah putih.

“Perhelatan ini juga menjadi kesolidan kita dalam me-
nyambut kemerdekaan RI yang ke-77. Kita berharap agar 
bendera Merah Putih berkibar di sepanjang Jalan Cipta 
Karya hingga ke lokasi acara,” harap Fitriati. *BERTUAH

Semarak Perayaan HUT ke-77 Kemerdekaan RI di Sialang Munggu

Sungai Sibam Expo Pamerkan Produk 
UMKM se-Kota Pekanbaru

BAGIKAN BENDERA - Lurah Sialang Munggu Fitriati bersama jajaran dan instansi terkait membagikan bendera 
Merah Putih kepada masyarakat. Kegiatan dalam upaya menyemarakkan HUT ke-77 Kemerdekaan RI.

RAPAT PERSIAPAN - Camat Binawidya, Edi Suherman didampingi Lurah Sungai Sibam, Sarnubi dan panitia Sungai 
Sibam Expo 2022 mematangkan persiapan.

INFO
KELURAHAN

EVENT Sungai Sibam Expo 2022 berlangsung selama 
empat hari, 24-28 Agustus 2022. Kegiatan yang ber-
langsung di Taman Wisata D’Kebon Park, Kelurahan 

Sungai Sibam, Kecamatan Binawidya merupakan pameran 
bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) se-
Kota Pekanbaru.

Sekretaris Panitia, Bowo Wahyono mengatakan, dalam 
event Sungai Sibam Expo 2022 yang dibuka oleh Pj 
Walikota Pekanbaru Muflihun, tidak hanya merupakan 
ajang pameran, tetapi juga diisi berbagai perlombaan dan 
kegiatan sosial.

“Secara umum persiapan sudah lebih 90 persen. Ter-
catat sebanyak 110 stand sudah mendaftar. Insya Allah 
kegiatan ini nanti bakal semarak,” ujar Bowo.

Rangkaian kegiatan lain ada talkshow, parade pojok 
dan konsultasi, donor darah, live musik, bazar minyak 
goreng murah, fashion show, pelayanan SKCK dan SIM 
Keliling, Pelayanan Vaksin, lomba panjat pinang, lomba 
memasak, lomba mewarnai, melukis dan menggam-
bar.

“Kami mengundang seluruh warga untuk hadir dan 
meramaikan Sungai Sibam Expo 2022, semua pengunjung 
gratis biaya masuk,” pungkas Bowo.

Sementara Camat Binawidya, Edi Suherman didampingi 
Lurah Sungai Sibam, Sarnubi mengatakan, dengan Sungai 
Sibam Expo diharapkan bisa memunculkan UMKM andal 
di Kota Pekanbaru. Sehingga, produk UMKM Pekanbaru 
bisa bersaing di level nasional.

Ia menyebutkan, Sungai Sibam Expo menjadi andalan 
untuk di masa mendatang. Kegiatan ini juga diharapkan 
dapat didukung oleh sponsor dari perusahaan swasta 
yang ada di wilayah Panam. “Kegiatan ini bertujuan mem-
perkuat pemberdayaan UMKM untuk memperkenalkan 
produk-produk Pekanbaru,” katanya. *BERTUAH
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DR Andin Niantima Primasari SIP MSi
Camat Sukajadi
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disabilitas, sehingga mereka tidak kesulitan untuk menaiki 
tangga. Selain juga sudah ada ruang menyusui dan ru-
ang anak yang memadai. Sehingga nyaman bagi ibu yang 
membawa anak ketika berurusan di Kantor Camat Sukajadi,” 
terang Andin yang juga membangun ruang baca di kan-
tornya.

Hal lebih menarik lagi, Andin juga berhasil membuat 
aplikasi kepuasan pelayanan di Kantor Camat Sukajadi. “Bagi 
masyarakat yang selesai berurusan, kami menyedikan kode 
barcode yang bisa discan untuk menjawab survei kepuasan 
pelayanan. Jawaban dikirim via email dan jika ada yang tidak 
sesuai dengan pelayanan kami, tentu ini menjadi evaluasi,” 
jelas Andin.

Sementara itu guna meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat, Andin rutin menggelar analisis evaluasi pelak-
sanaan tugas dengan para lurah dan kepala seksi. Minimal 

Siap Sedia Tampung 
Berbagai Keluhan 
Masyarakat

DR Andin Niantima Primasari SIP MSi, bisa disebut 
adalah wajah baru yang menempati posisi pemimpin 
wilayah kecamatan di Kota Pekanbaru. Belum lama 

ini, ibu dua anak yang akrab disapa Andin ini dipercaya 
sebagai camat Sukajadi.

Kepada Bertuah Andin menuturkan, sebelum menjabat 
sebagai camat ia pernah bertugas di beberapa OPD ling-
kungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Mulai dari posisi staf 
biasa tahun 2015 lalu ketika awal bergabung di Pemerintah 
Kota Pekanbaru, hingga menjadi Kepala Seksi dan kemu-
dian dipromosikan sampai posisi camat.

“Alhamdulillah, saya mendapat kepercayaan ini. Di-
tempatkan di posisi yang berhubungan dengan latar 
belakang pendidikan saya sebelumnya,” tutur 
Andin yang merupakan lulusan IPDN dan 
menyandang gelar doktor Ilmu Pemerin-
tahan Universitas Brawijaya.

Berbekal ilmu yang diperoleh saat 
di bangku pendidikan, Andin me-
nyatakan tidak terlalu gamang men-
jalankan tugas. Karena banyak ilmu 
yang dipelajari dulu bisa diterapkan.

Sebagai pemimpin wilayah 
tingkat kecamatan, perpanjangan 
tangan dari Pemerintah Kota 
Pekanbaru, Andin mengaku hal 
pertama yang dilakukannya 
adalah turun untuk menyerap 
aspirasi masyarakat Kecamatan 
Sukajadi.

“Saya langsung turun ke 
masyarakat, guna mengetahui 
apa saja yang dibutuhkan dan 
dikeluhkan masyarakat. Apalagi 
Sukajadi pusat pemerintahan 
yang terkena dampak segala hal, 
baik proyek baik pusat maupun 
daerah,” jelas Andin.

Sejauh ini lanjut Andin, tidak 
ada kesulitan dalam menjalankan 
tugasnya sebagai camat. Karena 
juga ada dukungan penuh dari 
RT/RW serta perangkat lain 
yang ada di bawah.

Andin akan berusaha 

maksimal menampung berbagai 
keluhan yang datang dari masyara-
kat. Walaupun di luar kewenangan-
nya, minimal bisa mencarikan solusi 
dengan berkoordinasi melalui pihak 
yang bertanggung jawab langsung 
atas keluhan masyarakat.

“Kalau bisa diibaratkan kita ini 
sebagai tong sampahnya, tapi tentu kita harus berupaya 
juga untuk mencarikan solusinya,” kata Andin lagi.

Menyikapi banyak keluhan masyarakat Sukajadi saat ini 
mengenai jalan rusak, Andin sudah berkoordinasi den-
gan pihak terkait. Apa yang bisa dilakukan dalam jangka 
pendek sehingga keluhan masyarakat bisa ditindaklanjuti.

“Kami kalau hujan selalu waspada, karena ada mun-
cul genangan walaupun hanya beberapa saat saja. Ini 

yang kami coba koordinasikan dengan para pihak yang 
berwenang. Karena di sini banyak proyek yang ber-
langsung dari pihak berbeda. Seperti ada yang dari 
IPAL dan ada PDAM. Kami sudah berkirim surat untuk 
penanganan pasca penggalian agar tidak menimbul-
kan genangan,” jelas Andin.

Dalam kesempatan itu, Andin komitmen untuk 
memberikan yang terbaik yang ia bisa untuk ma-

syarakatnya. “Karena sebagai camat kita ini adalah 
milik masyarakat,” tegas Andin.

Menjaga hubungan baik dengan masyara-
kat, Andin selalu meluangkan waktu untuk 
memenuhi berbagai undangan masyarakat 
guna membangun kedekatan emosional. 
Sehingga apa yang menjadi program pemer-

intah juga lebih mudah disampaikan.
“Tapi kalau undangan banyak atau saya 

tidak bisa datang, saya akan wakilkan ke 
anggota lainnya. Kami berbagi, yang pent-
ing ada yang datang. Namun kalau saya 
bisa datang, saya pasti akan datang,” 
tambah Andin.

Kendati masih terhitung baru menjadi 
Camat Sukajadi, Andin sudah berha-
sil menelurkan berbagai inovasi untuk 
meningkatkan pelayanan kepada ma-
syarakat. Di antaranya menyediakan jalur 
pelayanan untuk disabilitas.

“Teras kita sudah dibuat jalur khusus 

pertemuan digelar satu kali dalam sebulan, mencari tahu 
ada atau tidak masalah di wilayah masing-masing.

Kemudian apa yang harus dilakukan untuk menin-
gkatkan pelayanan serta juga membicarakan program 
pemerintah yang harus diteruskan sampai ke tingkat 
bawah.

Melalui kegiatan analisis dan evaluasi ini, sangat 
efektif untuk membentuk tim yang solid dalam pelay-
anan kepada masyarakat. Karena dengan ini semua bisa 
bergerak dan mencapai target kinerja yang diinginkan.

Memiliki waktu kerja yang banyak untuk masyarakat, 
Andin mengaku masih memiliki waktu untuk keluarga. 
Bahkan Andin masih menyempatkan untuk memasak 
bagi dua buah hatinya.

“Kita sampai di titik ini karena restu suami, walaupun 
sibuk tapi waktu untuk keluarga juga masih ada. Kalau 
ada acara yang memungkin untuk membawa anak dan 
suami, biasa mereka semua saya bawa,” tutup Andin. 
*BERTUAH
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Sedangkan bagi mereka yang memilih suasana out 
door atau udara terbuka, Ogata Coffe juga menye-
diakan sarana untuk nongkrong santai didukung 
taman yang indah. Bagi mereka yang hobi selfie, 
di tempat ini tersedia sejumlah titik yang bisa 
dijadikan latar yang ciamik.

Pengunjung juga tak usah repot-repot 
mencari tempat parkir kendaraan, 
karena sudah tersedia areal parkir yang 
luas dan tertata rapi.  

“Konsepnya, kita memang ingin 
lebih memanjakan pengunjung. Tidak 
hanya untuk kegiatan resmi atau 
keluarga, Ogata Coffe juga bisa me-
nampung kalangan usia muda,” ujar 
Munawar, pengelola yang juga owner 
dari Dhapu Coffe.

Dikatakan, geliat dunia kuliner di Kota 
Pekanbaru yang dinamis, membuat pi-
haknya terus mencoba membuat terobosan 

KULINERBISNIS kuliner di Kota Bertuah saat ini terus 
menggeliat. Salah satunya dengan hadirnya 
Ogata Coffe yang berada di Jalan Tengku Zainal 

Abidin Kecamatan Limapuluh.
Tempat kuliner ini sebetulnya bukan wajah baru 
dalam percaturan bisnis kuliner di Kota Pekanbaru. 

Karena kafe baru ini bisa dikatakan reinkarnasi atau wajah baru 
dari Dhapu Coffe, yang sudah dikenal akrab oleh masyarakat 

Kota Bertuah, sebagai satu tempat kuliner favorit.
Cuma bedanya, Ogata Coffe hadir dengan wajah dan 

tampilan baru serta fasilitas yang lebih lengkap. Tidak 
sekedar kuliner, tempat ini juga dilengkapi dengan fasilitas 
cucian mobil lengkap dengan sarana dan fasilitas pendu-
kungnya.

Selain menyuguhkan makanan dan minuman khas ala 
Dhapu Coffe yang sudah dikenal masyarakat, Ogata Coffe 
mengusung tema yang sama sekali baru dan lebih leng-
kap.

Dua gedung kaca yang lapang dan nyaman siap me-
manjakan pengunjung. Dua gedung ini dibelah ruas jalan 

menuju lokasi cuci mobil yang mengusung konsep bersih dan 
nyaman. Selagi kendaraannya dicuci, si pemilik bisa menikmati 

beragam makanan atau sekadar minuman segar.
Dua gedung ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan resmi seperti 

pertemuan tanpa mengurangi rasa nyaman bagi pengunjung.

Nikmati Beragam Menu 
Sambil Cuci Mobil

Ogata Coffe Hadirkan Fasilitas Lengkap
baru. Sehingga konsep Ogata Coffe pun tercipta.

“Ini juga sekaligus mendukung Kota Pekanbaru sebagai 
kota wisata belanja, yang seharusnya tetap dipertahank-
an,” tambah pria yang kini juga tercatat sebagai anggota 
DPRD Kota Pekanbaru .

Mengenai fasiltas carwash, Munawar mengatakan 
pengunjung bisa memilih  alternatif. “Bagi yang ingin 
cepat karena ada keperluan, di sini juga tersedia fasilitas 
cuci cepat. Bagi yang ingin santai dan menikmati suasana, 
juga bisa,” imbuhnya.

Meski berada di kawasan tengah Kota Pekanbaru, 
namun Ogata Coffe tida terusik dengan suasana bising. 
Hal ini pula yang mendasari dipilihnya lokasi kafe terse-
but, karena kenyamanan pengunjung adalah nomor satu. 
Bagi Anda pecinta kuliner, jangan ragu untuk mencoba. 
*BERTUAH
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TENUN Sri Kemuning bisa disebut satu usaha tenun 
yang masih eksis di Kota Pekanbaru. Di tengah 
gempuran produksi kain pabrikan, tenun Sri ke-

muning tetap konsisten melestarikan tenun Melayu.
Pendiri tenun Sri Kemuning, Dina Sepnita menjelas-

kan, tidak mudah baginya untuk memulai usaha tenun 
pada tahun 2012 lalu.

Ada berbagai kendala diawal memulai usaha. 
Semisal keberadaan Alat Tenun Bukan Mesin 
atau ATBM yang terbatas dan juga pengra-
jin.

“Kesulitannya itu mencari mitra pengra-
jin tenun, dulu saya punya empat anggota 
penenun, kemudian  dua orang di antaranya 
menikah. Lalu ada 20 orang anak SMK 4 
yang magang di tempat saya, hanya dua 
yang berlanjut jadi penenun,” tutur Dina 
memulai cerita kepada Bertuah.

Memiliki usaha kain tenun menurut Dina 
mesti memiliki kesabaran, ulet dan kreatif. 
Karena itu merupakan bagian untuk bisa 
mendapat tempat dihati konsumen. Selain 
tentunya harus menjaga kualitas produk yang 
dihasilkan dan konsisten dalam produksi.

“Kalau kami tenun Sri Kemuning untuk satu 
warna motif yang sama, paling banyak hanya 
diproduksi dua kain. Sehingga konsumen bet-
ul-betul istimewa karena tidak akan mendapat-
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Hasil Tenun 
Dijamin Istimewa

UMKM Tenun Sri Kemuning

rebung, kelopak Mayang, awan berarak dan juga 
bintang berantai serta juga bunga cempaka dan motif 
tenun Melayu lainnya.

“Untuk motif tenun baik untuk bahan kain (bawah-
an) atau juga baju, semua motif diproduksi oleh tenun 
Sri Kemuning. Karena konsumen juga bisa memesan 
motif yang mereka sukai, begitu juga warnanya,” tutur 
Dina yang menyebut paling laris bahan tenun untuk 
dijadikan baju.

Dina memastikan untuk harga tenun Sri Kemuning 
sangat terjangkau dan disesuaikan dengan tingkat 
kesulitannya. Seperti hasil olahan tangan lainnya.

Menjawab Bertuah terkait pemasaran produk tenun 
Sri Kemuning, Dina kini sudah mulai memanfaatkan 
kemajuan teknologi digital melalui media sosial. Bah-
kan hasil tenun Sri Kemuning juga sudah dipasarkan 
melalui e-commerce seperti Tokopedia.

Semula diakui Dina, diawal kemunculan tenun Sri 
Kemuning, pemasaran masih sebatas dari informasi 
mulut ke mulut.

“Tadinya hanya informasi mulut ke mulut saja, tapi 
begitu ada masukan untuk menggunakan media 
sosial, kami juga mulai menggunakan Instagram dan 
juga website. Alhamdulillah dengan ini jangkauan 
pasar menjadi lebih luas,” ungkap Dina yang 
minimal sebulan memproduksi sedikitnya 20 
kain tenun.

Dampak dari pemanfaatan media sosial, 
Dina juga menuturkan konsumennya tidak 
lagi hanya sebatas Riau namun sudah sampai 
keluar pulau.

“Justru yang paling banyak memesan itu 
biasa dari luar Riau, biasanya mereka meme-
san melalui Tokopedia,” sambung Dina yang memiliki 
pelanggan beberapa pejabat.

Memiliki usaha yang menggunakan media Alat 
Tenun Bukan Mesin atau ATBM juga menjadi berkah 
bagi Dina. Karena selain tidak banyak yang memiliki 
usaha ini, usahanya juga kerap dibidik oleh perusa-
haan besar dan perbankan di Riau untuk mendapatkan 
pembinaan. Seperti RAPP dan Bank Indonesia. Apalagi 

keberadaan usaha tenun tidak hanya sebagai UMKM bi-
asa saja namun juga sekaligus merupakan upaya meles-
tarikan budaya bangsa yang turun temurun.

Karena itu juga, tenun Sri Kemuning pernah terpilih 
mewakili Riau dalam program Karya Kreatif Indonesia 
atau KKI tingkat nasional.

“Untuk bisa mengikuti KKI harus melewati tahapan 
yang ketat, karena pihak BI selaku penyelenggara 
menggunakan kurator untuk memastikan produk 
kita terbaik dan memang layak dipamerkan di 
ajang KKI. Alhamdulillah kami terpilih bersama 
tenun Siak Wan Fitri,” imbuh Dina. Dari ajang KKI, 
Dina mengaku mendapat banyak pengalaman 
dan pelajaran dari daerah lain yang juga me-
nampilkan hasil usaha kreatifnya.

“Mata dan pikiran terbuka bagaimana caranya 
produk yang kita hasilkan itu bisa nyaman dan disukai 
oleh banyak orang. Selain juga bisa membidik konsumen 
kaum milenial,” sambung Dina yang ingin produk tenun 
Sri Kemuning bisa menembus pasar ekspor.

Di ajang KKI,berbagai produksi terbaik tenun Sri Ke-
muning juga mendapat respon positif dari para pengun-
jung. Bahkan Dina juga mendapat buket bunga dari istri 
Menteri UMKM, Teten Masduki. *BERTUAH

kan produk yang pasaran atau banyak dipakai orang,” 
jelas Dina.

Padu-padan warna yang tepat juga menu-
rut Dina cukup mempengaruhi selera pasar. 
Karena itu padu-padan warna harus dibuat 
semenarik mungkin.

Dina menuturkan, untuk target konsumen 
tenun Sri Kemuning tidak hanya kalangan 

tertentu saja namun semua orang bisa 
memakai kain tenun.

Sebab kain hasil tenun Sri Ke-
muning sudah dimodifikasi menjadi 
pakaian dengan bahan yang nyaman 
untuk dipakai harian dengan harga 
terjangkau.

“Kalau selama ini ada yang bilang 
pakai baju hasil tenun itu panas, 
mungkin itu bahan yang digu-
nakan memang panas. Kalau saya 
seperti untuk pakaian seragam itu 
digunakan bahan katun dan itu 
tidak panas,” jelas Dina yang kerap 
mendapatkan pesanan baju sera-
gam ASN.

Terkait motif dari tenun Sri Ke-
muning, pihaknya memproduksi 
semua motif Melayu yang kaya 
akan falsafah. Seperti motif pucuk 

UKM

52-53

54-55
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16-17
AGENDA

Semarak Perayaan HUT 
ke-77 Kemerdekaan RI di 
Sialang Munggu

DR Andin Niantima Primasari SIP MSi

Ogata Coffe 
Hadirkan Fasilitas 
Lengkap

UMKM Tenun 
Sri Kemuning

Lurah Bagikan Bendera 
ke Masyarakat

Siap Sedia 
Tampung 
Berbagai Keluhan 
Masyarakat

Kualitas 
Rumput Standar 

Internasional

Pj Walikota Tanam Rumput 
Perdana di Lapangan Sepakbola 

Sport Center

Nikmati 
Beragam Menu 
Sambil Cuci 
Mobil

Hasil Tenun 
Dijamin Istimewa
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SEPANJANG bulan Agustus 2022 merupakan rang-
kaian sejarah yang terpisahkan dari Kota Pekan-
baru. Pada tanggal 9 Agustus 2022 merupakan 

peringatan Hari Jadi ke-65 Provinsi Riau dan Hari 
Kemerdekaan RI ke-77 tanggal 17 Agustus 2022.

Dua momentum sejarah ini, sebagai landasan bagi 
masyarakat Kota Pekanbaru untuk bersatu membangun 
Kota Bertuah lebih baik lagi ke depan. Harapan dan se-
mangat itu disampaikan oleh Penjabat Walikota Pekan-
baru Muflihun SSTP MAP.

Ia mengatakan, Provinsi Riau kini telah genap beru-
sia 65 tahun. Di usia yang semakin matang ini, Bumi 
Lancang Kuning telah membuktikan keunggulannya di 
berbagai aspek. Mulai aspek perekonomian, sumber 
daya manusia dan juga pembangunannya.

Dalam menyemarakkan Hari jadi HUT ke-65 Provinsi 
Riau, Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau juga 
menggelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan. Di 
nataranya Jalan Santai yang digelar di Kecamatan Rum-
bai Timur Minggu 31 Juli 2022 lalu di Bandar Kayangan.
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“

Agenda selanjutnya sunat massal yang digelar Pj 
Walikota Pekanbaru bersama Ketua TP PKK Pekanbaru 
Raja Rilla Muflihun di Klinik Al-Muflihun yang berada 
di Rumah Dinas Walikota Jalan Ahmad Yani, 3 Agustus 
2022. Terdapat 25 anak Pekanbaru yang ikut menjalani 
sunatan massal yang bertemakan “Sunatan Massal Ber-

Mari jadikan hari jadi Riau ini untuk 
bersama sepakat membangun Bumi 
Lancang Kuning menjadi lebih baik 

dan Indonesia maju

MUFLIHUN SSTP MAP
Penjabat Walikota Pekanbaru

LAPORAN
UTAMA

bagi Kasih Nyata Kepedulian Untuk Masyarakat Pekan-
baru”.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Pe-
kanbaru, kami mengucapkan selamat hari jadi Provinsi 
Riau. Mari jadikan hari jadi Riau ini untuk bersama 
sepakat membangun Bumi Lancang Kuning menjadi 
lebih baik dan Indonesia maju,” katanya.

Pemerintah Kota Pekanbaru selalu siap bersinergi, 
kian berdaya memberikan makna bagi Bumi Lancang 
Kuning demi mewujudkan Provinsi Riau unggul. Pada 
kesempatan tersebut, Pj Walikota Pekanbaru juga me-
nyampaikan harapan agar sinergi yang sudah tercipta 
selama ini antara Pemerintah Kota Pekanbaru 
dengan Pemerintah Provinsi Riau diharapkan 
bisa semakin baik kedepannya.

Pada momen Hari Jadi ke-65 tahun ini, 
pihaknya juga berharap agar Pemerintah 
Provinsi Riau bisa memberikan perhatian 
yang lebih lagi untuk Kota Pekanbaru. 
Karena sebagai ibukota provinsi, Pekanbaru 
adalah wajahnya Riau. Sehingga harapan-
nya perhatian Pemprov Riau bisa lebih untuk 
Pekanbaru.

Penjabat Walikota berharap sinergi yang sudah 
tercipta selama ini bisa semakin bagus ke depannya 
terlebih di momen HUT Riau ke-65.

“Alhamdulillah komunikasi antara Pemko Pekan-
baru dan Pemprov Riau sangat baik. Saya dengan Pak 
Gubernur selalu melakukan komunikasi yang baguslah. 
Komunikasi kami juga jalan terus dan tidak ada ma-

salah,” ujar Muflihun.
Ia mengatakan apa yang bisa dikomunikasi-

kan antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan 
Pemerintah Provinsi Riau tentu akan dikomunika-

sikan bersama.
“Saat Covid-19 kemarin kita bisa melakukan sinergi 

yang baik sehingga kasus Covid-19 akhirnya bisa kita 
tekan. Harapannya dengan sinergi yang baik juga, Pemko 
Pekanbaru dan Pemprov Riau bisa menyelesaikan per-
masalahan-permasalahan yang terjadi baik di Pekanbaru 
ataupun Riau. Mari kita bersama-sama membangun Kota 
Pekanbaru dan tentunya Provinsi Riau,” harapnya.

Bersatu Membangun Kota Pekanbaru di Momen HUT Riau dan RI

Bergembira Ikuti Beragam Lomba dan Kegiatan

HUT KEMERDEKAAN - Pj Walikota Pekanbaru 
Muflihun memimpin upacara Hari Kemerdekaan 
Republik Indonesia ke-77 di halaman perkantoran 
Pemko Pekanbaru di Kecamatan Tenayan Raya.



Kemudian, ada festival pangan 
olahan yang juga sudah dilak-
sanakan pada 8 Agustus lalu. Selan-
jutnya Gerak Jalan Merdeka Peserta 
Didik SD, SMP, SMA Negeri dan 
Swasta se-Kota Pekanbaru yang 
pengampunya adalah Dinas Pendidi-
kan (Disdik).

Lomba permainan rakyat antar 
OPD yang akan digelar di halaman Mal Pelayanan 
Publik (MPP) pada 21 Agustus. “Lomba permainan 
rakyat ini OPD penanggung jawabnya Bappeda, nanti 
juga akan diikuti oleh kepala OPD,” ujarnya.

Tidak hanya itu, kegiatan dilanjutkan hiburan rakyat 
dengan OPD penanggung jawab Sekretariat Dewan 
(Setwan), bazar UMKM oleh Dinas Koperasi, serta juga 
lomba karikatur wajah Wali Kota dan Gubernur Riau 
oleh Dinas Pariwisata. *BERTUAH
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Sementara momen Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-
merdekaan RI, Pj Walikota Muflihun mengajak seluruh 
masyarakat untuk bersatu padu, mendukung agenda 
besar bagi pencapaian Indonesia maju, dengan komit-
men, kerja keras, inovasi dan kreativitas.

Hal ini sebagai upaya untuk pulih lebih cepat dan 
bangkit lebih kuat sesuai tema HUT ke-77 RI.

Apa yang disampaikan Pj Walikota Pekanbaru ini 
adalah sesuai dengan pidato kenegaraan Presiden Re-
publik Indonesia Joko Widodo.

Tantangan yang kita hadapi saat ini sangat berat, san-
gat sulit, tidak mudah. Semua negara, di seluruh dunia, 
sedang menghadapi ujian yang sama. Krisis kesehatan, 
pandemi covid-19 belum sepenuhnya pulih.

Perekonomian dunia juga belum sepenuhnya bangkit. 
Tiba-tiba meletus perang di Ukraina, sehingga krisis pan-
gan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan 
lagi. Kita tahu, seratus tujuh negara terdampak krisis dan 
sebagian di antaranya diperkirakan akan jatuh bangkrut.

“Diperkirakan 553 juta jiwa terancam kemiskinan 
ekstrem dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pan-

gan akut dan kelaparan,” ujar Pj Walikota membacakan 
pidato Presiden Joko Widodo.

Ujian ini tidak mudah bagi dunia dan juga tidak mu-
dah bagi indonesia. Semua ini harus dihadapi dengan 
kehati-hatian dan dengan kewaspadaan.

“Namun, di tengah tantangan yang berat, kita patut 
bersyukur, indonesia termasuk negara yang mampu 
menghadapi krisis global ini. Negara kita Indonesia 
termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi 
Covid-19, termasuk lima besar negara dengan vaksinasi 
terbanyak di dunia, yaitu 432 juta dosis vaksin yang telah 
kita suntikkan,” ungkapnya.

Pemerintah Kota Pekanbaru juga menggelar berbagai 
kegiatan untuk menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) 
ke-77 Republik Indonesia.

“Kegiatan yang kita gelar tersebut seperti pembagian 
10 ribu bendera merah putih, itu sudah kita laksanakan 
diawali pada penanaman rumput perdana di lapangan 
sepakbola Sport Center di Kecamatan Kulim,” ungkap 
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdako Pe-
kanbaru Drs H Syoffaizal MSi.

DETIK PROKLAMASI - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun beserta Forkopimda turut mengikuti peringatan 
Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-77 di Istana Negara melalui Zoom Meeting.

LAPORAN
UTAMA

HUT PROVINSI - Upacara Peringatan Hari Jadi ke-65 Provinsi Riau 
di halaman Gedung Daerah di Pekanbaru.

RANGKAIAN KEGIATAN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun turut mengikuti rangkaian kegiatan upacara peringatan Hari 
Jadi ke-65 Provinsi Riau.
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Pemerintah Kota Pekanbaru Terima Dua Apresiasi dari KPK

Pj Wako: Motivasi Bekerja Lebih Baik

ma Pimpinan KPK dan seluruh kepala daerah di Provinsi Riau.
Terkait dua apresiasi dari KPK tersebut, Pj Walikota Mufli-

hun mengucapkan terima kasih kepada pimpinan KPK yang 
memberikan apresiasi kepada Pemko Pekanbaru. 
Menurutnya penghargaan ini memotivasi pemerin-
tah, khususnya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk 
bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang.

“Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya ke-
pada pimpinan KPK atas penghargaan ini. Apresiasi 
yang diberikan ini akan menjadi cambuk untuk kami 
dalam memberikan yang terbaik membangun Kota 
Pekanbaru khususnya dan Riau pada umumnya,” 
ungkap Muflihun.

Pj Walikota Muflihun mengaku sangat gembira dengan 
adanya penghargaan ini. Ia menyebut bahwa apresiasi ini 

PEMERINTAH Kota Pekanbaru mendapatkan apresiasi 
dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak hanya 
satu, tapi ada dua apresiasi yang diberikan oleh 

lembaga anti rasuah tersebut. Apresiasi ini diberikan atas 
kinerja Pemko Pekanbaru tahun 2021.

Penjabat Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP men-
gatakan, ada dua apresiasi yang diperoleh Pemerintah Kota 
Pekanbaru dari KPK. Kategori pertama yakni, pemulihan 
dan penertiban aset tahun 2021. Penertiban aset tersebut 
berupa penerimaan prasarana, sarana dan utilitas umum 
atau PSU dari tujuh perumahan.

“Sedangkan apresiasi lainnya yakni pemulihan dan pen-
ertiban aset tahun 2021 yakni penyelesaian aset sengketa 
dengan swasta atau masyarakat,” ujar Pj Walikota Muflihun.

Penyerahan kedua penghargaan oleh Deputi Bidang 
Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI Irjen Pol Didik 
Agung Widjanarko kepada Penjabat Walikota Pekanbaru, 
Muflihun SSTP MAP.

Apresiasi yang diberikan ini akan 
menjadi cambuk untuk kami dalam 

memberikan yang terbaik memban-
gun Kota Pekanbaru khususnya dan 

Riau pada umumnya

MUFLIHUN SSTP MAP
Pj Walikota Pekanbaru

“

LAPORAN
KHUSUS

Penyerahan apresiasi ini berlangsung di Gedung Dae-
rah Balai Serindit Gubernuran Riau, seusai Rapat Koordi-
nasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Bersa-

PENGHARGAAN KPK - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun menerima penghargaan dari KPK dalam Rakor Program 
Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Bersama Pimpinan KPK dan seluruh kepala daerah di Provinsi Riau.

atas kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2021. “Ini 
capaian tahun 2021, Kita terima apresiasi ini,” jelasnya.

Ia berharap nantinya bertambah menjadi empat apr-
esiasi. Saat ini baru dua apresiasi dari KPK yang 
diterima Pemerintah Kota Pekanbaru.

“Dua ini masih kurang, semoga tahun depan 
bisa kita dapat empat apresiasi dari KPK. Kita 
akan berusaha semaksimal mungkin sehingga 
apa yang kita targetkan ini bisa tercapai,” jelas-
nya.

Meneruskan sambutan Gubernur Riau Drs H 
Syamsuar MSi dalam pembukaan Rakor, Pj Wa-
likota mengatakan program pemberantasan ko-

rupsi terintegrasi dilatarbelakangi oleh keinginan bersama 
untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
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DUA APRESIASI - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun memperlihatkan dua apresiasi KPK terhadap 
kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Program pemberantasan korupsi terinte-
grasi merupakan satu tools yang paling efektif 
untuk mencegah tindakan yang berpotensi 
atau tindakan mengarah kepada korupsi. Hal 
ini agar tercipta tata kelola pemerintahan yang 
baik, dengan pola ini juga akan mudah bagi 
KPK untuk mengawasi jalannya pemerintahan 
daerah,” ucap Muflihun.

Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi dan 
Supervisi KPK, Didik Agung Widjanarko mengingatkan 
Gubernur Riau serta 12 kepala daerah se-Riau untuk tidak 
melakukan tindak pidana korupsi.

LAPORAN
KHUSUS

Ia mengatakan pentingnya integritas kepala 
daerah, mengingat ancaman hukuman yang akan 
mendera. Ia mencontohkan kasus yang saat ini 
viral yakni pembunuhan berencana yang dilakukan 
oleh Ferdy Sambo.

“Korupsi ini hukumannya berat. Contoh lain se-
perti Ferdy Sambo, yang diduga melakukan tindak 
pidana pembunuhan berencana, yang akan dike-
nakan hukuman mati, dan atau hukuman seumur 

hidup, dan atau hukuman paling lama 20 tahun,” ulas Didik 
dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi 
berintegrasi pimpinan KPK-Kepala daerah se-Riau.

“Sama dengan korupsi ini. Hukuman mati ini orang harus 
mati, dengan cara ditembak mati. Hukuman seumur hidup, 
itu orang dihukum sampai mati,” kata Didik.

Ia juga mengingatkan, hal itu akan terjadi jika kepala 
daerah korupsi. Belum lagi ketika hal itu harus dihadapi anak 
dan istri dari pelaku korupsi tersebut.

“Andai kata si pelaku siap. Tapi bagaimana dengan anak-
anak, istri. Bahkan 15 tahun yang akan datang jejak masih 
terus menghantui kita. Jadi saya selaku bagian dari KPK, 
mengimbau untuk tidak melakukan tindakan korupsi,” ucap-
nya.

“Caranya adalah, dengan mensyukuri apa yang ada. Ia 
yakin dengan mensyukuri, kepala daerah di Riau serta jajaran 
bisa terhindar dari korupsi,” imbuhnya

Selain Pemerintah Kota Pekanbaru, pada kesempatan 
tersebut, Pemerintah Provinsi Riau juga meraih penghargaan 
dari KPK RI sebagai pemerintah daerah dengan Monitoring 
Center for Prevention atau MCP tahun 2021 terbesar den-
gan nilai sebesar 91,85, dan berada diatas rata-rata nasional 
dengan dengan nilai 71.

Pemprov Riau juga dianugerahi penghargaan oleh KPK 
berupa penghargaan atas peningkatan skor MCP 2020-2021 
besar dari 5 poin. Tak hanya itu, beberapa kabupaten lain 
juga mendapatkan penghargaan seperti Bengkalis, Pelala-
wan, Rokan Hilir dan lain sebagainya. *BERTUAH



PENJABAT Walikota Pekanbaru Mu-
flihun SSTP MAP bersama Ketua TP 
PKK Pekanbaru Raja Rilla Muflihun 

meresmikan pembukaan fasilitas kesehatan 
yang bernama Klinik Al-Muflihun. Klinik ini 
berada di Rumah Dinas Walikota Pekan-
baru, Jalan Ahmad Yani.

Menurut Pj Walikota, klinik ini meru-
pakan kerja sama Pemerintah Kota Pekanbaru dengan TP PKK 
Pekanbaru. Klinik ini akan melayani kesehatan bagi masyara-
kat Pekanbaru, khususnya bagi warga kurang mampu.

“Kita mengapresiasi ibu-ibu TP PKK Pekanbaru, karena me-
nyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat secara gratis. 
Ke depan, kita berencana menyediakan klinik di 15 kecamatan 
se-Pekanbaru,” ujar Muflihun dalam sambutannya saat peres-
mian Klinik Al-Muflihun.

Dikatakan Pj Wako, fasilitas kesehatan gratis harus sampai 
daerah terpencil yang ada di Pekanbaru, seperti Melebung 
dan lainnya. Ia berharap, TP PKK Pekanbaru bekerja sama 
dengan Dinas Kesehatan dapat terus memberikan edukasi 
mengenai kesehatan kepada masyarakat.

“Ibu-ibu PKK, kami minta terus mengedukasi masyarakat 
mengenai kesehatan. Terus ajak masyarakat kita melakukan 
vaksinasi booster yang capaiannya baru 32 persen. Ingatkan 
juga anak-anak kita untuk mengikuti vaksinasi rubella. Hati-
hati penyakit campak ini, jangan lengah,” imbaunya.
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POTONG TUMPENG - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun 
SSTP MAP didampingi Ketua TP PKK Pekanbaru memotong 
tumpeng peresmian Klinik Al-Muflihun.

SUNATAN MASSAL - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP 
MAP menyaksikan kegiatan sunatan massal seusai peresmian 
Klinik Al-Muflihun.

PERESMIAN KLINIK - 
Pj Walikota Pekanbaru 
Muflihun SSTP MAP 
bersiap memotong 
pita tanda diresmikan-
nya Klinik Al-Muflihun 
di Rumah Dinas Wa-
likota.

Faskes Gratis 
Harus Sampai 

Daerah Terpencil

Pj Walikota Resmikan Klinik 
Al-Muflihun dan Sunatan Massal

SERTIFIKAT KHITAN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menyerahkan 
sertifikat khitan dan bingkisan kepada peserta sunatan massal.

Pembukaan Klinik Al-Muflihun diikuti dengan kegiatan 
sunatan massal. Sebanyak 25 anak Pekanbaru ikut sunatan 
massal yang bertemakan “sunatan massal berbagi kasih 
nyata kepedulian untuk masyarakat Pekanbaru”.

Pj Walikota yang turut didampingi Sekretaris Daerah 
Kota Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi menyaksikan 
langsung proses khitanan yang dilakukan dengan metode 
klamp. Para peserta sunatan massal juga diberi sertifikat dan 
bingkisan sebagai oleh-oleh.

Kegiatan sunatan massal juga mendapat apresiasi positif 
oleh Pj Wako Pekanbaru. Ia menyebut hal ini dapat mem-
bantu anak-anak Pekanbaru dalam mendapatkan fasilitas 
kesehatan, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga 
kurang mampu.  

Oleh karena itulah, Pj Wako meminta agar kegiatan suna-
tan massal ini dapat dilakukan pada 15 kecamatan yang ada 

AGENDA

di Kota Pekanbaru, secara bertahap.
“Terima kasih kepada pengurus TP PKK Pekanbaru, 

kami juga mengapresiasi tenaga kesehatan yang telah 
berjuang untuk masyarakat Pekanbaru. Semoga niat baik 
kita untuk Pekanbaru sehat ini, terus berprogres dan 
dirasakan dampaknya oleh masyarakat Pekanbaru,” tutur 
Muflihun.

Sementara dr Sugeng selaku penanggung jawab 
sunatan massal menjelaskan tentang metode klamp yang 
digunakan dalam kegiatan kali ini. “Ini merupakan metode 
terbaik yang difasilitasi oleh Pj Walikota bersama Ketua TP 
PKK Pekanbaru. Metode klamp lebih cepat sembuh, begitu 
selesai disunat, tak sampai lima menit anak kita sudah bisa 
memakai celana kembali. Sehingga esok harinya, sudah 
bisa beraktifitas seperti sekolah dan bermain kembali,” 
jelasnya. *BERTUAH

BERSALAMAN - Pj 
Walikota Pekanbaru 
Muflihun SSTP MAP 
dan ketua TP PKK 
Kota Pekanbaru 
bersalaman dengan 
anak-anak peserta 
sunatan massal.

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
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FOTO BERSAMA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP foto bersama pimpinan instansi lain di Pemko Pekanbaru 
sebelum melakukan penanaman rumput.

Sementara Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota 
Pekanbaru, Zulfahmi Adrian mengatakan, rumput-rumput 
itu ditanam dengan baik di media pasir. Jadi, penanaman 
rumput itu bukan di tanah yang hitam.

“Rumput yang kami tanam ini jenisnya Zoysia Matrella 
atau lazim dikenal sebagai rumput Manila. Rumput ini asli 
produk dalam negeri,” jelas Zul, sapaan akrabnya.

Zulfahmi memaparkan bahwa rumput ini merupakan 
standar FIFA. Jadi, lapangan sepakbola ini bisa menggelar 
pertandingan bertaraf internasional.

“Kami juga sedang mengerjakan pagar sekeliling stadion. 
Kami juga menyiapkan juga sistem irigasi dan penyiraman 
rumput secara otomatis,” ulasnya.

TANAM RUMPUT - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP turun 
langsung menanam rumput di lapangan sepakbola Sport Center, Jalan 
Palembang, Kelurahan Sialang Rampai, Kecamatan Kulim.

SERAHKAN BINGKISAN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
menyerahkan bingkisan kepada sejumlah anak seusai kegiatan  penana-
man rumput.

SAPA WARGA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menyapa 
seorang warga saat menghadiri kegiatan penanaman rumput di Jalan 
Palembang, Kelurahan Sialang Rampai.

AGENDA

Pj Walikota Tanam Rumput Perdana 
di Lapangan Sepakbola Sport Center

Kualitas Rumput 
Standar Internasional

PEMERINTAH Kota Pekanbaru, 
perlahan tapi pasti mulai mem-
bangun kawasan Sport Center. 

Hal ini ditandai dengan penanaman 
rumput perdana di lapangan sepak-
bola dalam kawasan yang terletak di 
Jalan Palembang, Kelurahan Sialang 
Rampai, Kecamatan Kulim.

Penjabat Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP me-
mimpin langsung kegiatan penanaman rumput perdana 
di lapangan sepakbola Sport Center. “Ini sebagai tanda 
dibangunnya kawasan Sport Center,” ucapnya.  

Pj Walikota menyambut baik dimulainya pembangu-
nan kawasan Sport Center. Oleh karena itu, ia meminta 
agar rumput yang telah ditanam tersebut untuk terus 
diawasi. “Jangan hanya membangun dengan cepat. Tapi, 
pemeliharaan tidak ada. Kualitas rumput dijaga agar bisa 
dimanfaatkan oleh masyarakat,” ucapnya. BOLA VOLI - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP memberikan bola voli untuk warga sekitar lokasi Sport Center, seusai 

penanaman rumput.  

Menurut Zulfahmi, sistem penanaman rumput bisa dilaku-
kan dengan tiga cara. Pertama melalui seeding begging atau 
penyebaran biji rumput. Kedua, sistem penanaman stolon 
atau menanam batang rumput. Dan ketiga, penanaman 
lembaran rumput yang sudah berkotak-kotak. Semuanya 
ditanam di media pasir. “Di lapangan ini, kami menggunakan 
sistem stolon,” ucap Zul.

Pada kesempatan itu, Pj Walikota tak hanya melakukan 
penanaman rumput. Namun ia juga menyerahkan bing-
kisan dan bola voli untuk anak-anak dan warga tempatan. 
Selain itu, ia juga memberikan bendera merah putih kepada 
anak-anak Pramuka dalam rangka memperingati HUT ke-77 
Kemerdekaan RI. *BERTUAHMembangun Infrastruktur



AGENDAPENJABAT Walikota Pekanbaru 
Muflihun SSTP MAP meninjau dua 
bangunan yang ada di Pasar Agus 

Salim. Peninjauan itu setelah dua pekan 
lalu menerima dan mendengar keluhan 
dari perwakilan pedagang pasar.  

Sebelumnya, terkait Pasar Agus 
Salim, Muflihun menerima perwakilan 
pedagang di ruang rapat lantai 3 Mal Pelayanan Publik 
(MPP) Pekanbaru. “Kami turun meninjau. Melihat apa yang 
dikeluhkan pedagang saat pertemuan kemarin,” ujar Mufli-
hun di sela-sela peninjauan.

Dalam pertemuan itu, pedagang menyampaikan ber-
bagai keluhan. Mulai dari waktu berdagang yang saat ini 
semakin sedikit, akibat dampak dari lokasi yang digunakan 
berdagang kini difungsikan untuk wisata kuliner.

Disamping itu, pedagang yang digusur juga mengaku 
kehilangan mata pencaharian. Termasuk program wisata 
kuliner di Pasar Agus Salim yang dinilai gagal total.

Maka dari itu, Pj Wako pun menyambangi Pasar Agus 
Salim. Kedatangan Pj Wako bersama Anggota DPRD Kota 
Pekanbaru, Ida Yulita Susanti ke Pasar Agus Salim bertu-
juan menyerap aspirasi langsung dari pedagang.

Termasuk mencari solusi yang tepat untuk kawasan 
Agus Salim yang berkonsep pasar pada pagi hari dan ka-
wasan kuliner pada malam hari.

Usai meninjau Pasar Agus Salim, Pj Wako Pekanbaru 
ingin semua pedagang Jalan Agus Salim direlokasi di dua 
bangunan yang dilakukan peninjauan. “Kita perintahkan 
agar melakukan perbaikan di fasilitas bangunan pasar. Ka-
lau memang harus disesuaikan dengan jumlah pedagang, 
jangan sampai ada pedagang yang tidak dapat,” tutur 
Muflihun di lokasi.
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Pj Walikota Pekanbaru Tinjau 
Kawasan Jalan Agus Salim

TINJAU PASAR - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP melakukan peninjauan kawasan 
pasar yang ada Jalan Agus Salim Pekanbaru.

BINCANG PEDAGANG - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP 
MAP berbincang dengan seorang pedagang yang ada di ka-
wasan Jalan Agus Salim.

ARAHAN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP memberikan arahan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindus-
trian Pekanbaru, untuk perbaikan fasilitas bangunan pasar.

BAGIKAN BENDERA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP 
MAP membagikan bendera merah putih kepada para peda-
gang dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI.

TATA PASAR - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
berdiskusi dengan anggota DPRD Kota Pekanbaru, Ida Yulita 
Susanti, terkait rencana penataan pasar.  

Instruksi dari Pj Walikota tersebut direspons cepat oleh 
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekan-
baru, Ingot Ahmad Hutasuhut yang turut mendampingi Pj 
Wako Pekanbaru.

“Pasar Agus Salim mengalami stagnasi ketika kami 
mengubah Jalan Agus Salim ini menjadi kawasan kuliner 
pariwisata. Ada yang belum tuntas,” kata Ingot.

Ke depan, pihaknya akan menata lagi lebih cermat pas-
ar tersebut. Sehingga, semua pedagang bisa tertampung 
dan situasi kondisi kondusif. “Pedagang protes karena 
mejanya terlalu kecil. Tapi itu relatif. Kemudian, lantainya 
juga licin di pasar basah,” ucapnya.

Pj Walikota Pekanbaru, kata Ingot juga berharap ka-
wasan Jalan Agus Salim difungsikan sebagaimana yang 
telah direncanakan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Agus Salim juga diminta agar bisa menjalin kerja sama 
lagi dengan pihak-pihak lain.

“Tentu kami berharap semua pihak yang punya itikad 
baik. Silakan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan 
kelurahan,” papar Ingot.

Peninjauan yang dilakukan Pj Walikota disambut baik 
para pedagang. Banyak dari pedagang yang memanfaat-
kan kesempatan tersebut untuk menyampaikan aspirasi 
mereka. Sesekali, Pj Wako terlihat berdiskusi serius den-
gan pedagang terkait kondisi kawasan Agus Salim terse-
but.

Menariknya, saat peninjauan ke Pasar Agus Salim, Pj 
Wako Muflihun juga membagikan bendera merah putih 
kepada para pedagang di sana. Ini dalam rangka mem-
peringati HUT Kemerdekaan RI. *BERTUAH

Tingkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan

Tampung Aspirasi 
Pedagang untuk 

Menata Pasar



Pj Walikota Hadiri Acara Puncak 
Hari Anak Nasional 2022
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LEPAS BALON - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP me-
lepas balon dalam Acara Puncak Peringatan Hari Anak Nasional 
Tahun 2022 di Kota Pekanbaru.

KLA NINDYA - Pj Walikota Muflihun SSTP MAP menerima 
trofi Kota Layak Anak Nindya yang berhasil dipertahankan 
ketiga kalinya oleh Kota Pekanbaru.

DUTA IMUNISASI - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP 
MAP menyematkan selempang kepada Bunda PAUD, Raja 
Rilla Muflihun, sebagai Duta Imunisasi Pekanbaru.

Momentum 
Tingkatkan Kepedulian 

Terhadap Anak

PENJABAT Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP meng-
hadiri acara Puncak Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 
2022 di Kota Pekanbaru. Dalam kesempatan itu, Muflihun 

mengajak semua pihak menjadikan peringatan Hari Anak Nasi-
onal 2022 sebagai momentum yang tepat untuk meningkatkan 
kepedulian kepada anak-anak.

Menurut Muflihun bentuk kepedulian dapat dilakukan de 
ngan berbagai cara. Baik itu melalui pendidikan, maupun dari 
pola asuh orangtua 
dan lingkungan 
sekitarnya. 
“Dengan 

NOTA KESEPAHA-
MAN - Pj Wa-
likota Pekanbaru 
Muflihun SSTP 
MAP menyaksikan 
penandatanga-
nan MoU antara 
DP3APM Pekan-
baru dengan RS 
Bhayangkara, 
Yayasan Intan 
Payung dan ICMI 
Muda Kota Pekan-
baru.

JUARA LOMBA - Pj 
Walikota Pekanbaru 
Muflihun SSTP MAP 
menyerahkan pia-
gam kepada anak 
yang menjadi juara 
Lomba Mewarnai 
Hari Anak Nasional 
Tahun 2022.  

begitu, satu persatu hak-hak mereka akan terpenuhi. Hak-hak 
inilah yang akan menunjang keberhasilan mereka di masa de-
pan,” kata Pj Wako dalam sambutannya.

Pj Walikota juga menyampaikan, anak-anak merupakan gen-
erasi penerus yang harus terus diperhatikan perkembangannya. 
Perlu kolaborasi semua pihak, untuk pemenuhan hak-hak anak 
tersebut, agar terciptanya Pekanbaru yang lebih baik kedepan-
nya. “Sepertiga penduduk Kota Pekanbaru adalah anak-anak. 
Populasi anak muda yang besar, tentu kita harapkan 
dapat menumbuhkan ekonomi di masa mendatang. 
Mereka akan memberi pengaruh signifikan terhadap 
kesejahteraan di Kota Pekanbaru,” jelas Muflihun.

Ke depan, Muflihun menegaskan upaya pemenu-
han hak anak ini akan terus ditingkatkan. “Caranya 
kita terus menguatkan forum anak di Kota Pekanbaru 
sampai forum di tingkat Kecamatan. Selain itu, kita 
harus meningkatkan pengembangan pusat kreatifitas 
anak, pengembangan sekolah ramah anak, ruang bermain serta 
rumah ibadah ramah anak,” bebernya.

Dengan saling bersinergi dalam memenuhi hak anak, Pj Wa-
likota optimistis Kota Layak Anak dengan Predikat Utama bisa 
diraih Pekanbaru. Hal itu tentu berbanding lurus dengan masa 
depan Kota Pekanbaru lebih baik lagi kedepannya.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlind-
ungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, 
Chairani SSTP MSi mengatakan, Hari Anak Nasional sebagai 
bentuk penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak anak 

AGENDA

Smart People

sebagai generasi penerus bangsa.
Ia mengatakan, pemerintah daerah, dunia usaha, lem-

baga kemasyarakatan dan media massa menjadi leading 
sektor untuk melakukan kerja-kerja aktif yang berimplikasi 
terhadap tumbuh kembang anak.

Dengan cara, melakukan pemenuhan hak anak, sesuai 
tugas dan kewenangan masing-masing, hingga terwujud-
nya kota Pekanbaru Layak Anak dengan predikat utama.

Peringatan Hari Anak Nasional di Kota Pekan-
baru berlangsung meriah. Acara yang mengang-
kat tema “Anak Terlindungi, Indonesia Maju” 
dipusatkan di Halaman Gedung Utama Komplek 
Perkantoran Bandaraya Tenayan.

Ada berbagai kegiatan yang dilakukan, seperti 
lomba mewarnai, senam dan penampilan kreati-
fitas anak, baik di bidang pagelaran seni budaya 
maupun pendidikan.

Selain itu, ada kegiatan pemberian vaksin Covid-19 yang 
disaksikan langsung oleh Bunda PAUD Pekanbaru, Raja 
Rilla Muflihun dan dinobatkan sebagai Bunda Vaksin Kota 
Pekanbaru.

Tak hanya itu, pada kesempatan tersebut juga diberikan 
penghargaan kepada organisasi atau lembaga pemerintah 
yang memiliki komitmen terhadap pemenuhan hak dan 
perlindungan khusus anak di Kota Pekanbaru. Penghargaan 
tersebut diserahkan langsung oleh Pj Walikota Pekanbaru 
Muflihun SSTP MAP. *BERTUAH
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BANTUAN TMMD - Pj 
Walikota Pekanbaru 
Muflihun SSTP MAP 
menyerahkan bantuan 
pakaian dan bahan 
makanan untuk men-
dukung TMMD ke-114 
di Kecamatan Kulim.

SEMENISASI JALAN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP 
MAP dan Brigjen TNI Mateus Jangkung Widyanto ikut      
mengaduk semen dan pasir untuk semenisasi jalan.

PLAFON MASJID - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
bersama Brigjen TNI Mateus Jangkung Widyanto meninjau 
pemasangan plafon di Masjid Jamiul Barokah, Kulim.

RTLH - Pj Walikota Pe-
kanbaru Muflihun SSTP 
MAP bersama Brigjen 
TNI Mateus Jangkung 
Widyanto foto bersama 
di depan RTLH yang 
dibangun di Kelurahan 
Sialang Rampai.

jakan ini dapat berguna bagi masyarakat. Sementara ha-
sil pengawasan dan evaluasi akan menjadi masukan bagi 
pimpinan TNI Angkatan Darat untuk membuat kegiatan 
TMMD selanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Pj Walikota Pekanbaru 
Muflihun mengatakan, kegiatan TMMD terbagi dua yaitu 
fisik dan nonfisik. Salah satu kegiatan fisik berupa pem-
bangunan jalan dengan biaya rendah.

“Material kami siapkan dan jasa pembangunannya 
dari personel TNI dan Polri. Kemudian, ada pemberian 
edukasi kepada masyarakat. Program ini sangat bagus 
sekali demi keamanan lingkungan,” ucapnya.

Tokoh masyarakat Kelurahan Sialang Rampai, Amris 
mengucapkan terima kasih atas program TMMD yang 
dilakukan. Program ini sukses membangun jalan untuk 
akses masyarakat.

“Sebelumnya, jalan itu tak layak ditempuh kendaraan. 
Jalan ini dibangun oleh anggota TNI dan Polri serta ku-
curan dana dari Pemko Pekanbaru. Kemudian, ada juga 
renovasi rumah warga. Kini, rumah itu sudah layak huni,” 
ungkapnya.

Untuk diketahui, TMMD ke-114 dilaksanakan selama 
30 hari, mulai 26 Juli hingga 24 Agustus 2022. Sasaran 
fisik berupa pengerasan jalan sepanjang 1.950 meter di 
tiga lokasi.

Lalu, semenisasi jalan sepanjang 492 meter di dua 
lokasi, pembangunan Rumah Layak Huni milik Prahara 
seluas 6x6 meter, serta pemasangan plafon dan keramik 
Masjid Jamiul Barokah ukuran 15x15 meter.

Sedangkan sasaran nonfisik berupa penyuluhan pen-

gelolaan sampah rumah tangga, penyuluhan kesadaran 
berbangsa, bernegara, dan bela negara, serta cinta Tanah 
Air, penyuluhan hukum dan kamtibmas, penyuluhan 
bahaya narkoba, serta penyuluhan pertanian, perikanan, 
dan peternakan.

Lalu juga ada penyuluhan kesehatan terkait Covid-19, 
KB dan kesehatan keluarga, Posyandu, stunting, Pos 
Bindu, serta PTM, penyuluhan bahaya kebakaran hutan 
dan lahan, serta penyuluhan kerukunan antar umat be-
ragama. *BERTUAH

KAIN SONGKET - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP mengalungkan kain songket kepada Brigjen TNI 
Mateus Jangkung Widyanto saat meninjau hasil kegiatan TMMD di Kecamatan Kulim.

Pj Walikota Dampingi Tim Wasev 
TNI AD Tinjau Progres TMMD

AGENDA

Pembangunan 
Fisik Tuntas dengan 
Hasil Memuaskan

keseluruhan.
“Saya dari tim Wasev melaksanakan pengawasan dan 

evaluasi terhadap kegiatan TMMD ke-114 di wilayah 
Kodim 0301 Pekanbaru. Saya meninjau renovasi masjid 
dan kegiatan bakti sosial,” kata di lapangan Perumahan 
Griya Teratai, Jalan Seroja, Kelurahan Sialang Rampai,” 
ujar Brigjen TNI Mateus Jangkung Widyanto.

“Hasilnya, program fisik sudah sesuai dengan keten-
tuan yang ada. Hasilnya cukup memuaskan,” imbuhnya 
lagi.

Jenderal bintang satu ini menyambut baik hasil 
TMMD. Ia berharap bangunan yang telah tuntas diker-

PENJABAT Walikota Pekan-
baru Muflihun SSTP MAP 
mendampingi tim Pengawasan 

dan Evaluasi TNI Angkatan Darat 
meninjau hasil kegiatan TNI Ma-
nunggal Membangun Desa (TMMD) 
di Kelurahan Sialang Rampai, Keca-
matan Kulim.

Tim dipimpin oleh Wakil Asisten Teritorial Kepala 
Staf TNI Angkatan Darat Bidang Perencanaan dan 
Kemampuan Teritorial, Brigjen TNI Mateus Jangkung 
Widyanto.

Dalam peninjauan itu diketahui pembangunan fisik 
berupa jalan, renovasi masjid dan rumah tidak layak 
huni rampung dikerjakan. Dari paparan Komandan 
Kodim 0301 Pekanbaru Kolonel Inf Nur Rohman Zein 
bahwa seluruh kegiatan selesai 100 persen. Makanya, 
tim Wasev TNI AD turun untuk memeriksa secara 

Smart Government



PENJABAT Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
menghadiri sekaligus membuka secara resmi keg-
iatan Kampung Merah Putih di Kelurahan Sialang 

Munggu, Kecamatan Tuah Madani. Kegiatan ini dalam 
rangka memeriahkan HUT ke-77 Kemerdekaan RI.

Ribuan masyarakat tumpah ruah di lapangan Rumah 
Potong Hewan Jalan Cipta Karya Ujung yang menjadi 
lokasi acara. Ada banyak kegiatan di Kampung Merah 
Putih ini. Mulai dari gerak jalan santai, bazar UMKM, 
penyerahan bantuan untuk masyarakat yang mem-
butuhkan, donor darah, dan masih banyak kegiatan 
menarik lainnya.

Pj Walikota menyaksikan langsung kemeriahan 
dalam Semarak Kampung Merah Putih. Ia didampingi 
Ketua TP PKK Kota Pekanbaru, Raja Rilla Muflihun. Ha-
dir juga Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru H Muham-
mad Jamil MAg MSi serta jajaran pemerintah kota dan 
unsur Forkopimda. Termasuk Ketua DPRD Kota Pekan-
baru, Muhammad Sabarudi.

Dalam sambutannya, Muflihun menyebut bahwa 
Kampung Merah Putih merupakan rangkaian kegiatan 
HUT Kemerdekaan RI. Ia menyebut bahwa sebelumnya 
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DOORPRIZE - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menyerahkan kunci sepeda motor kepada pemenang doorprize 
dalam kegiatan Kampung Merah Putih di Kelurahan Sialang Munggu.

BANTUAN MOTOR - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP 
MAP menyerahkan secara simbolis bantuan sepeda motor 
roda tiga kepada Rahman, seorang penyandang disabilitas.  

NAIK MOTOR - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP mengendarai sepeda motor roda tiga 
bantuan Kementerian Sosial yang disalurkan kepada penyandang disabilitas di Pekanbaru.

PERALATAN SEKOLAH - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun 
SSTP MAP menyerahkan bantuan peralatan sekolah kepada 
siswa dari keluarga kurang mampu.

KAKI PALSU - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
membantu memasangkan kaki palsu kepada warga difabel 
dalam kegiatan Kampung Merah Putih di Kelurahan Sialang 
Munggu.

pemerintah kota sudah menggelar 
aneka kegiatan dalam rangkaian 
HUT Kemerdekaan RI.

Ia menyebut, dalam rangkaian 
HUT Kemerdekaan RI, pemerin-
tah sudah membagikan sekitar 
sepuluh ribu bendera merah putih 
kepada berbagai elemen masyara-

kat di Kota Pekanbaru. Pembagian bendera kepada 
masyarakat ini adalah bagian dalam Semarak Merah 
Putih pada momen HUT RI tahun 2022. “Ini adalah 
keikutsertaan pemerintah kota untuk menyukseskan 
program 10 juta bendera,” ujarnya.

Dikatakan Muflihun, dirinya belum lama menja-
bat sebagai Penjabat Walikota Pekanbaru. Tepatnya 
dilantik pada 23 Mei 2022. Untuk itu, ia meminta 
dukungan dari semua masyarakat, agar ia bisa men-
jalankan amanah sebaik-baiknya.

“Saya diberi amanah untuk menjalankan tugas 
mulia dan bagaimana membawa Kota Pekanbaru 
menjadi kota yang lebih baik, aman dan tertib serta 
sejahtera. Untuk itu kami mohon dukungan semua 
pihak. Dukung kami selama menjabat supaya bisa 
menjalankan amanah sebaik-baiknya,” ujar Muflihun.

Pj Wako kemudian mengajak masyarakat untuk 
sama-sama peduli dengan Kota Pekanbaru. “Insya 
Allah kalau kita selalu komunikasi dan ada keterbu-
kaan antara masyarakat dan pejabat daerah, semua 
masalah akan bisa teratasi,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Pj Walikota dan istri 
menyumbangkan dua sepeda motor sebagai door-
prize bagi masyarakat yang ikut dalam kegiatan 
tersebut.

Tak hanya itu, Pj Wako juga menyalurkan ban-
tuan dari Kementerian Sosial secara simbolis kepada 
penerima. Di antaranya, sepeda motor roda tiga dan 
kursi roda kepada penyandang disabilitas.

Pj Walikota Hadiri Kegiatan 
Kampung Merah Putih
Minta Dukungan 
Masyarakat 
Jalankan Amanah

Good Government

Menurut Ketua Panitia Acara HUT ke-77 RI di Pe-
kanbaru Syoffaizal, bantuan difabel yang diserahkan 
kali ini diperuntukkan kepada 84 orang. “Selain itu, 
diserahkan pula bantuan peralatan sekolah untuk 230 
anak. 130 dari pemko dan 100 dari Baznas. Kemudian 
ada pasar murah dan puncaknya gerak jalan santai,” 
tuturnya.

Syoffaizal bersyukur dengan tingginya antusias 
masyarakat mengikuti kegiatan tersebut. Ini terlihat 
dari tingginya animo peserta yang datang. Pihaknya, 
ujar Syoffaizal, hanya menyiapkan 17.000 kupon. 
Namun yang datang diperkirakan mencapai 20.000 
orang lebih.

“Bisa dilihat tadi, Sialang Munggu memang benar-
benar dimerahputihkan. Benar-benar jadi Kampung 
Merah Putih. Alhamdulillah, acaranya benar-benar 
sangat sukses. Semua tentu berkat kerja sama semua 
pihak,” singkatnya. *BERTUAH

AGENDA



27  Bertuah Edisi Agustus 202226  Bertuah Edisi Agustus 2022

Ajak Masyarakat 
Tanam Cabai 

di Pekarangan

Perwakilan Riau di Jalan Thamrin, Lapangan FKIP UNRI 
Pekanbaru.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikul-
tura Provinsi Riau, Syahfalefi menyebutkan bahwa 
kebutuhan cabai merah untuk Provinsi Riau seki-
tar 29.193 ton, dengan tingkat konsumsi 4,53 kg 
per kapita per tahun.

Sementara produksi tahun 2021 sebesar 
14,097 ton dengan luas panen 1.555 hektare. Se-
hingga rata-rata produktivitas 8,4 ton per hektar. 
Dengan demikian, terdapat kekurangan sebesar 

15.096 ton atau 51,71 persen.
“Kekurangan inilah yang selama ini dipenuhi dari 

Pj Walikota Hadiri 
Launching Gerakan Tanam 

Cabai Kendalikan Inflasi

PANEN CABAI - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP bersama 
Gubernur Riau dan Ketua TP PKK Provinsi Riau memperlihatkan hasil 
cabai yang berhasil dipanen.

AGENDA

PENJABAT Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
menghadiri Launching Gerakan Menanam Cabai di 
Pekarangan. Gerakan ini diluncurkan oleh 

Pemerintah Provinsi Riau untuk mengajak selu-
ruh Aparatur Sipil Negara dan masyarakat agar 
memperkuat tanaman pangan, dan sebagai upaya 
mengendalikan inflasi di Provinsi Riau.

Launching gerakan menanam cabai terse-
but dibuka langsung oleh Gubernur Riau Drs H 
Syamsuar MSi didampingi Pj Walikota Pekanbaru, 
Muflihun SSTP MAP. Kegiatan ini ditaja oleh 
Pemprov Riau melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holti-
kultura Provinsi Riau bekerjasama dengan Bank Indonesia 

BERKELILING - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP mendampingi Gubernur Riau berkeliling meninjau 
kebun cabai seusai launching Gerakan Tanam Cabai.  

MENANAM - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP mena-
nam bibit cabai saat launching Gerakan Tanam Cabai yang ditaja 
oleh Pemprov Riau melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikul-
tura.

PENGHARGAAN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP mendampingi Gubernur Riau saat 
menyerahkan piagam penghargaan kepada kelompok tani.

provinsi tetangga seperti Sumatera barat dan Sumatera 
Utara. Namun apa yang terjadi pada saat ini dari daerah 
penghasil cabai utama juga diterpa oleh tingkat inflasi 
yang lebih tinggi dari Provinsi Riau,” katanya.

Menurut Syahfalefi, hal ini disebabkan adanya kegaga-
lan panen karena kondisi iklim yang tidak stabil, dan juga 
tingginya biaya produksi sebagai dampak dari kenaikan 
sarana produksi.

“Selain itu, juga karena pupuk dan besarnya disparitas 
harga antara produsen dengan konsumen yang diterima 
oleh pelaku pasar,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ujar Syahfalefi, Gerakan Menanam Ca-
bai ini diperlukan untuk memenuhi kekurangan yang ada 
di masyarakat, sekaligus untuk mengendalikan inflasi.

Untuk diketahui, jumlah bibit yang dibagikan pada 
kegiatan ini sekitar 65.000 bibit cabai dalam polybag. 
Terdiri dari 30.000 polybag bibit untuk diserahkan kepada 
kelompok tani binaan Bank Indonesia, lalu 20.000 polybag 
diserahkan kepada ASN pada OPD lingkup Pemprov Riau.

Sementara itu, 15.000 polybag lagi diserahkan untuk 
Kelompok Wanita Tani dan masyarakat di Kota Pekanbaru, 
Kota Dumai dan Kabupaten Indragiri Hilir.

Di tempat yang sama, Pj Walikota Muflihun SSTP MAP 
tampak ikut menanam bibit cabai di kawasan tersebut. Ia 
menyampaikan, berdasarkan arahan Gubernur Syamsuar 
setelah rapat dengan Presiden RI Joko Widodo, pemerin-
tah daerah diminta untuk ikut bekerjasama dalam men-
gendalikan inflasi.

Untuk itu, Muflihun mengimbau masyarakat Kota 
Pekanbaru untuk mendukung Gerakan Menanam Cabai 
dengan memanfaatkan pekarangan rumah masing-mas-
ing. Dengan demikian, akan sangat bermanfaat menekan 
anggaran belanja kebutuhan rumah tangga.

“Seperti kata Pak Gubernur Riau Syamsuar tadi, kita 
harus siap dengan kondisi beberapa komoditas yang ma-
hal di pasaran saat ini. Solusinya, tentu kita tanam sendiri. 
Setidaknya bisa menghemat belanja rumah tangga,” 
ujarnya. *BERTUAH

PERAWATAN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP melihat 
secara langsung perawatan tanaman cabai oleh kelompok tani.

Smart Economy



Pj Walikota Pekanbaru 
Resmikan AB Building

Dukung Peningkatan 
Layanan Kesehatan 

Masyarakat
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PENJABAT Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
meresmikan AB Building, di Jalan Juanda, Kota Pekan-
baru. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan 

penandatanganan prasasti yang dilakukan oleh Pj Walikota. 
Bangunan ini nantinya menjadi bangunan kantor bagi anak 
perusahaan di bawah naungan Awal Bros Grup.  

Pj Walikota Muflihun menyempatkan diri meninjau per-
kantoran yang ada di AB Building. Ia didampingi CEO RS 
Awal Bros Grup, Ir Arfan Awaloeddin MARS dan manajemen 
RS Awal Bros Grup.

Muflihun dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemer-
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GUNTING PITA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP bersama CEO RS Awal Bros Grup bersiap melakukan gunting pita 
peresmian AB Building.

FOTO BERSAMA - Pj 
Walikota Pekanbaru 
Muflihun SSTP MAP 
foto bersama dengan 
CEO RS Awal Bros 
Grup dan Manajemen 
RS Awal Bros Grup 
seusai peresmian AB 
Building.

BAZAR UMKM - Pj 
Walikota Pekanbaru 
Muflihun SSTP MAP 
meninjau bazar UMKM 
yang turut dihadirkan 
pada peresmian AB 
Building.

PRASASTI - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
melakukan penandatanganan prasasti peresmian AB 
Building.

BERBINCANG - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
berbincang dengan CEO RS Awal Bros Grup, Ir Arfan Awa-
loeddin MARS, dan Manajemen RS Awal Bros Grup.

intah Kota Pekanbaru mengapresiasi hadirnya AB Building. 
Ia berharap kehadiran AB Building bisa mendukung pen-
ingkatan layanan kesehatan di Kota Pekanbaru.

“Kami berterimakasih kepada Awal Bros karena lebih 
dahulu menginisiasi dan mengambil peran dalam menin-
gkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan 
bagi warga kota,” ujar Muflihun yang saat itu juga 
didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekan-
baru, dr Zaini Rizaldi.

Apalagi layanan dari RS Awal Bros Grup memiliki 
ekosistem layanan kesehatan yang berbasis Infor-
matika dan Teknologi atau IT. “Ekosistem ini seiring 
visi dan misi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam 
menggerakkan dan menggali potensi IT,” terang-
nya saat memberi sambutan.

Dikatakan Pj Wako, gedung AB Building yang berada di 
persimpangan Jalan Juanda dan Jalan Jenderal Sudirman 

Peningkatan Layanan Kesehatan AGENDA

bisa menjadi media promosi layanan kesehatan atau layanan 
masyarakat. Karena ada videotron yang bisa menampilkan 
pesan layanan kesehatan atau layanan masyarakat.

“Dengan demikian, tentunya masyarakat bisa melihat lang-
sung pesan layanan masyarakat di sana,” ujarnya.

Oleh karena itu, Pj Walikota mengajak pelaku usaha 
di bidang kesehatan lainnya ikut andil untuk mening-
katkan kualitas layananan kesehatan pada masyarakat, 
selain tentunya peran dari pemerintah.

“Kita mengajak kerja sama semua pihak dalam 
meningkatkan layanan di sektor kesehatan. Karena 
kesehatan merupakan layanan dasar, sehingga harus 
dipastikan terjangkau bagi masyarakat,” tuturnya.

Untuk diketahui, AB Building merupakan gedung 
milik RS Awal Bros Grup. Gedung berlantai empat ini menjadi 
kantor bagi anak perusahaan di bawah naungan RS Awal Bros 
Grup. *BERTUAH
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SEKRETARIS Daerah Kota Pekanbaru 
H Muhammad Jamil MAg MSi 
menghadiri Musyawarah Perenca-

naan Pembangunan atau Musrenbang 
Polda Riau Tahun 2022. Pada kesempa-
tan itu, Sekdako juga menjadi nara-
sumber terkait proyeksi perekonomian 
Pekanbaru.

Dalam kegiatan yang berlangsung di aula pertemuan 
Hotel Premiere, Sekdako H Muhammad Jamil MAg MSi 
memaparkan topik tentang “strategi pelayanan publik 
dalam mendukung peningkatan produktifitas untuk trans-
formasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”.

Sekdako mengungkapkan, peningkatan pelayanan 
publik menjadi prioritas Pemerintah Kota Pekanbaru saat 
ini. Pelayanan publik yang baik, akan berdampak pada 
percepatan denyut nadi perekonomian.

“Potensi Kota Pekanbaru yang sangat besar, khususnya 
di bidang jasa dan perdagangan, sangat erat kaitannya 
dengan pelayanan publik. Dalam arti kata, peningkatan 
layanan publik memberi pengaruh yang kuat dalam me-
mutar roda perekonomian,” tuturnya.  

Jamil mengakui, Polda Riau tidak mengadakan Musren-
bang seperti pemerintah daerah. Karena kegiatan yang 
diselenggarakan ini merupakan penyusunan anggaran 
Polda Riau untuk tahun 2023.

“Kami diundang untuk ikut berperan dalam pemulihan 
perekonomian masyarakat dalam memberikan izin. Jadi, 
kami ada kaitannya dengan pelayanan publik di Kota 
Pekanbaru,” tuturnya.

Sekdako Pekanbaru berharap mudah-mudahan kerja 
sama antara pemda dengan kepolisian ini bisa berjalan 
dengan baik. “Khususnya dalam pemberian izin kepada 
masyarakat,” harap Jamil.

Sekdako Pekanbaru Jadi Narasumber 
di Musrenbang Polda Riau

Pelayanan Publik 
Dukung Percepatan 

Ekonomi

MUSRENBANG POLDA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi menghadiri 
Musrenbang Polda Riau Tahun 2022 di aula pertemuan Hotel Premiere Pekanbaru.

NARASUMBER - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi menjadi narasumber dalam Musrenbang Polda 
Riau Tahun 2022 dengan topik proyeksi perekonomian 
Pekanbaru.

KENANG-KENANGAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi menerima kenang-kenangan dari Karo Rena 
Polda Riau seusai menjadi narasumber Musrenbang Polda 
Riau 2022.

FOTO BERSAMA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi foto bersama Kapolda Riau Irjen Pol M Iqbal dan jajaran.

BERSALAMAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi bersalaman dengan Kapolda Riau Irjen Pol M Iqbal.

AGENDA

Smart Government

Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal 
dalam sambutannya mengatakan, Musrenbang ini sangat 
diperlukan oleh Polda Riau dan jajaran. Oleh karena itu, 
para pejabat Polda Riau diminta melakukan diskusi den-
gan mengutamakan musyawarah.

“Operasional tahun 2023 ditentukan hari ini. Nanti, 
muaranya kepuasan masyarakat terhadap Polda Riau,” 
ujarnya.

Meskipun, pengamanan terhadap masyarakat tidak ter-
gantung pada anggaran, tapi, pendekatan kemanusiaan 
yang dibutuhkan. “Anggaran bukan satu-satunya nafas 

Polri,” ucap Iqbal.
Pesan yang paling utama kepada para pejabat Polda 

Riau, lakukan dan bahas Musrenbang ini dengan baik. 
Identifikasi hal yang paling prioritas. Sehingga, ada selu-
ruh anggaran untuk mendukung semua kegiatan kepoli-
sian.

Selain Sekdako Pekanbaru, sejumlah pihak juga diun-
dang menjadi narasumber pada Musrenbang Polda Riau 
2022. Diantaranya, Kepala Bappeda Litbang Provinsi Riau, 
Ir Emri Juli Harnis MT, dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi 
Riau, Ismed Saputra. *BERTUAH



Kecamatan Sukajadi. Begitu juga dilakukan Sekdako H 
Muhammad Jamil MAg MSi bersama Camat Sukajadi Dr 
Andin, Danramil 06/Sukajadi Kapten Inf M Fadhil, Ka-
polsek Sukajadi AKP Rahmanuddin Simangunsong SSos 
dan Lurah se-Kecamatan Sukajadi, yang turut menjadi 
peserta.

Sesampai di lokasi finish, puluhan hadiah yang disiap-
kan panitia telah menunggu. Mulai dari hadiah hiburan 
maupun hadiah utama atau dooprize.

Camat Sukajadi Dr Andin Niantima Primasari SIP MSi 
dalam sambutannya menyambut baik antusias yang 
diperlihatkan masyarakat untuk mengikuti acara Gerak 
Jalan Hebat ini. Menurutnya, sudah dua tahun lebih acara 
akbar seperti ini tidak terlaksana, akibat dilanda pandemi 
Covid-19.

“Setelah sekian tahun tidak menggelar acara akbar, 

SEKRETARIS Daerah Kota Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi menghadiri dan membuka secara 
langsung kegiatan Gerak Jalan Hebat di Kecamatan 

Sukajadi, Pekanbaru. Kegiatan ini digelar dalam rangka 
memeriahkan HUT ke-77 Kemerdekaan RI yang bertajuk 
pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.

Sekdako membuka kegiatan dengan melakukan 
pelepasan peserta Gerak Jalan Hebat di garis start yang 
berada tepat di halaman Kantor Kecamatan Sukajadi, 
Jalan Ahmad Yani Pekanbaru.

Para peserta yang membludak, menyambut antusias 
kegiatan ini. Mereka dengan bersemangat langsung ber-
jalan, setelah sekdako bersama Camat Sukajadi Dr Andin 
Niantima Primasari SIP MSi mengibarkan bendera start.

Satu per satu rute dilewati para peserta gerak jalan 
santai, hingga akhirnya finish kembali di halaman Kantor 
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AGENDA

Ajak Masyarakat 
Dukung Program 

Pemerintah

Sekdako Hadiri Gerak Jalan 
Hebat di Kecamatan Sukajadi

BANK DATA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi didampingi Camat Sukajadi dan Forkopimcam 
menekan tombol LED tanda diluncurkannya aplikasi Bank 
Data Sukajadi.

GERAK JALAN - Sek-
dako Pekanbaru H 
Muhammad Jamil 
MAg MSi ikut menjadi 
peserta Gerak Jalan 
Hebat didampingi, Ca-
mat, Danramil 06, dan 
Kapolsek Sukajadi.

PEMENANG - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi foto bersama pemenang hadiah utama Gerak Jalan 
Hebat di Kecamatan Sukajadi.

NOMOR UNDIAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi membacakan nomor undian yang terpilih menjadi 
pemenang dalam acara Gerak Jalan Hebat.

Good Government

kegiatan ini akhirnya dapat terlaksana dengan 
baik. Adapun tujuan dari kegiatan ini tak lain 
sebagai wadah untuk berkumpul bersama-sama 
bersilahturahmi memperingati HUT RI ke-77,” 
ujar camat.

Camat Andin pun menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada para panitia, serta sponsor 
yang membantu menyemarakkan kegiatan ini.

Sementara Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi dalam pidatonya juga menyampaikan permo-
honan maaf atas ketidakhadiran Pj Walikota Muflihun 
SSTP MAP dikarenakan sedang berada di luar kota. Sek-
dako mewakili Pj Walikota menyampaikan terima kasih 
untuk masyarakat yang hadir.

Sekdako juga mengajak masyarakat untuk bersama-
sama mendukung berbagai program Pemerintah Kota 
Pekanbaru. Khususnya terkait pengelolaan banjir, sam-
pah dan jalan rusak.

“Mari kita dukung bersama program Pemerintah Pe-

kanbaru yang saat ini dipimpin oleh Pj Walikota 
Pekanbaru, khususnya terkait penanganan ban-
jir, sampah dan jalan rusak,” tuturnya.  

Selain Gerak Jalan Hebat, pada kesempatan 
itu juga dilaunching aplikasi Bank Data Suka-
jadi. Peluncuran aplikasi ini dilakukan langsung 
oleh Sekdako Pekanbaru bersama Camat Suka-
jadi dan Forkopimcam Sukajadi.

Aplikasi Bank Data Sukajadi sendiri bertujuan untuk 
melihat data kemasyarakatan secara realtime, seperti 
tingkat ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.  

Sekdako mengatakan ini merupakan suatu ino-
vasi yang harus didukung. Dimana dapat membantu 
kinerja Pemko Pekanbaru dalam mewujudkan kebi-
jakan strategis dalam pembangunan kota dan dapat 
menjadi contoh bagi kecamatan lainnya. Sekda juga 
berpesan agar Bank Data ini dapat berkembang dan 
mengalami penyempurnaan-penyempurnaan. *BER-
TUAH

BENDERA START - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi bersama Camat Sukajadi bersiap mengibarkan bendera 
start tanda dimulainya Gerak Jalan Hebat di Kecamatan Sukajadi.



SEKRETARIS Daerah Kota Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi menerima audiensi dari kelompok informasi 
masyarakat yang terbentuk dalam wadah Madani Care. 

Hasil audiensi ini menjalin kolaborasi antara Pemko Pekanba-
ru dan Madani Care untuk menyelenggarakan Pijar Madani 
atau Pekan Informasi Jelita Riau Madani.

Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil mengatakan 
Madani Care akan berkolaborasi dalam Pijar Madani un-
tuk setiap tema informasi yang akan disampaikan kepada 
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masyarakat nantinya. Pijar Madani ini sendiri akan ha-
dir setiap Hari Minggu di Car Free Day Jalan Jenderal 
Sudirman, Pekanbaru.

Jamil mengapresiasi masih ada 
kelompok masyarakat yang mau 
mengembangkan program pemer-
intah. “Kita apresiasi masih ada ko-
munitas yang mau mengembangkan 
program prioritas Pekanbaru. Salah 
satunya Madani Care yang nanti akan 
menyampaikan informasi ke masyara-
kat di Pijar Madani. Seperti gaya hidup sehat, literasi, dan 
lainnya,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfotiksan Kota 
Pekanbaru Firmansyah Eka Putra berharap kolaborasi ini 
akan mampu menjadi wadah menyampaikan informasi 
kepada masyarakat, sehingga akan lebih tepat sasaran. 
Juga dapat mengangkat isu-isu publik yang berkembang 
dan menjadi aktif mencari solusinya.

“Ini akan jadi kolaborasi dalam rangka mensukseskan 
program pemerintah. Sehingga mereka punya wadah dan 

AUDIENSI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
menerima audiensi dari kelompok informasi masyarakat yang 
terbentuk dalam wadah Madani Care.

ARAHAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
memberikan arahan terkait program Pijar Madani yang akan 
diselenggarakan Pemko Pekanbaru berkolaborasi dengan 
Madani Care.  

PENJELASAN - Sek-
dako Pekanbaru H 
Muhammad Jamil 
MAg MSi menyimak 
penjelasan Kepala 
Dinas Kominfotik-
san Kota Pekanbaru 
Firmansyah Eka Putra 
terkait program Pijar 
Madani.

PRESENTASI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi menyaksikan presentasi Madani Care terkait teknis pelaksanaan 
program Pijar Madani.

FOTO BERSAMA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi foto bersama para penggiat informasi Kota Pekanbaru yang 
tergabung dalam Madani Care seusai audiensi.

mengisi informasi. Misalnya masalah sampah, apa yang sudah 
dilakukan pemerintah dan apa yang harus dilakukan oleh ma-
syarakat akan kita sampaikan. Sehingga terbentuk komunikasi 
dua arah,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan dr Jufriman selaku Ketua 
Madani Care Kota Pekanbaru. Ia menerangkan bahwa Madani 
Care akan berkolaborasi setiap Minggu bersama Pijar Madani. 
Pihaknya juga mewadahi masyarakat yang ingin menampilkan 
berbagai kegiatan.

“Kita harapkan setiap Minggu mendapatkan tema berbeda 
dengan bekerjasama OPD terkait. Kita sediakan tempat untuk 
semua kalangan, genre dan usia yang ingin memberikan infor-
masi terkait kegiatan mereka juga,” pungkasnya. *BERTUAH

Kolaborasi Sukseskan 
Program Pemerintah

Sekdako Pekanbaru Dikunjungi 
Komunitas Madani Care

Smart People

pemerintah juga punya kanal informasi yang bisa menca-
pai masyarakat langsung. Kita harap tema-temanya juga 
mengangkat isu aktual yang butuh solusi dan memberikan 
pengawasan persoalan riil di masyarakat, lingkungan dan 
kesehatan,” jelasnya.

Tri, seorang Penggiat Informasi Kota Pekanbaru yang 
tergabung dalam Madani Care mengatakan, pihaknya men-
argetkan kolaborasi ini akan menjadi wadah informasi bagi 
semua kalangan dan usia. Mulai dari TK hingga dewasa dan 
siapa saja.

“Karena itu, kita ada dari kesehatan, literasi, klub pendon-
geng, rumah sakit, UMKM dan sebagainya. Sehingga semua 
kalangan dan usia dapat mendapatkan informasi dan bisa 

AGENDA



PASAR INDUK - Komisi II DPRD Pekanbaru membahas progres Pasar Induk ber-
sama pihak kontraktor dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

BANTU MASJID - Ketua Komisi IIII DPRD Kota Pekanbaru foto bersama jemaah 
Masjid Darul Hasanah di Kelurahan Raja Panjang, Kecamatan Rumbai Barat.

SOSIALISASI 
PEMILU - Pimpi-
nan DPRD Pekan-
baru foto bersama 
rombongan KPU 
Pekanbaru usai per-
temuan sosialisasi 
tahapan Pemilu 
2024.
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KOMISI II DPRD Pekanbaru mengge-
lar hearing dengan Disperindag dan 
PT Agung Rafa Bonai (ARB) terkait 

perkembangan Pasar Induk Pekanbaru.
Hearing dipimpin Ketua Komisi II DPRD 

Dapot Sinaga SE didampingi Wakil Ketua 
Hj Arwinda Gusmalina ST, serta anggota 
Roem Diani Dewi SE MM, Kartini, Eri Sumar-
ni, Zainal Arifin dan Munawar Syahputra.

Sementara dari pemko, hadir Kepala 
Disperindag Pekanbaru Ingot Ahmad 
Hutasuhut beserta para kabag, serta pe-
jabat PT ARB, yang dipimpin Fahruddin.

Dapot Sinaga menjelaskan, bah-
wa hearing ini digelar untuk men-
cari solusi yang terbaik, bagaimana 
Pasar Induk bisa segera beroperasi.

Apalagi dari hasil pemaparan PT 
ARB, selaku investor pelaksana pem-
bangunan Pasar Induk, bahwa sela-
ma ini pemko tak kunjung menyele-
saikan dokumen lahan Pasar Induk.

Te rmasuk  pengakuan  D i spe r -
indag, ternyata hingga kini pemko 
baru mengantongi  Hak Pengelo-
laan Lahan (HPL) dari Kementerian.

“Mudah-mudahan dari hasil perte-
muan ini, bisa mempercepat kelengkapan 
dokumen. Baik itu HPL maupun HGB (hak 
guna bangun),” kata Dapot usai hearing.

Anggota dewan lain yang hadir 
juga mengingatkan bahwa kejadian 
tidak lengkapnya dokumen menjadi 
pelajaran berharga ke depannya. Bah-
wa pengusaha tidak akan mau rugi 
membangun tanpa ada surat resmi.

Dewan juga mengingatkan kepada 
investor, soal pembangunan Pasar Induk, 
yang menyebabkan pemukiman warga 

WARGA RW 01 Kelurahan Raja Pan-
jang, Kecamatan Rumbai Barat, 
Pekanbaru, tersenyum sumrin-

gah. Sebab Masjid Darul Hasanah di tem-
pat mereka dibantu pembangunannya.

Setelah kebutuhan dan fisik bangunan 
lain, Masjid Darul Hasanah juga dibantu 
pembangunan terasnya. Saat ini, pem-
bangunan dalam proses pengerjaan.

Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Aidil 
Amri SSos mengatakan, bantuan yang 

Percepat Pengurusan HGB

Salurkan Bantuan dari Anggaran 
Pribadi Maupun dari Pemko

sekitar menjadi banjir. “Ini menjadi 
bahan evaluasi ke depan,” harapnya.

Bos PT ARB, Fahruddin menjelas-
kan dalam hearing, pembangunan 
Pasar Induk yang beralamat di Jalan 
Soekarno Hatta atas tersebut, hingga 
kini sudah mencapai 60,2 persen.

Rinc iannya k ios  yang sudah 
dibangun sekitar 332 unit, den-
gan total anggaran pribadi (bu-
kan dari APBD), yang sudah di-
gelontorkan sebesar Rp 60 miliar.

“Sudah 60 miliar lebih kami mengel-
uarkan uang. Kios yang selesai 332 unit, 
dari rencana jumlah total 700an kios. 
Sempat 220 kios sudah diambil pelang-
gan, tapi batal karena dokumen dan 
suratnya tak jelas,” papar Fahruddin.

Dengan kondisi tersebut, PT ARB me-
minta penambahan waktu pembangunan 
lagi, sekitar satu tahun lagi. Sehingga akhir 
tahun 2023 Pasar Induk bisa dioperasikan.

“Saya investor pakai uang send-
i r i  membangunnya .  Tak  min jam. 
Maka untuk penyelesaiannya min-
ta penambahan waktu,” harapnya.

Komisi II DPRD Bahas Pembangunan Pasar Induk Bersama Disperindag

Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Bantu Masjid Darul Hasanah

eka terdampak pemekaran,” sebutnya.
Ratna, warga RW 01 Kelurahan Raja 

Panjang mewakili jamaah masjid mengu-
capkan terima kasih kepada anggota DPRD 
yang sudah membantu pembangunan 
masjid di lingkungan tempat tinggalnya.

“Alhamdulillah, kami makin khusyuk 
ibadah di masjid ini,” kata Ratna se-
raya menceritakan, bahwa perjuangan 
membangun Masjid Darul Hasanah ini 
sangat panjang, hingga bisa diman-
faatkan masyarakat sampai sekarang.

Apalagi nantinya teras masjid su-
dah selesai ,  ibu-ibu dan anak-anak 
setempat  b isa  melaksanakan keg-
iatan keagamaan lainnya. *BERTUAH

KETUA KPU Kota Pekanbaru Anton Mer-
ciyanto bersama anggota Yelli Nofiza, 
Ariya Ghuna Saputra, Zulfajri, Desri-

antoni dan Erwan Taufiq selaku sekretaris 
melakukan sosialisasikan taha-
pan pemilu di DPRD Pekanbaru.

Rombongan langsung dis-
ambut pimpinan DPRD Pekan-
baru, yakni Ketua Muhammad 
Sabarudi ST, Wakil Ketua Ginda 
Burnama ST MT dan Ir Nofrizal 
MM dan T Azwendi Fajri SE.

Ke tua  DPRD Pekanba ru 
Muhammad Sabarudi menyampaikan, 
agenda KPU Pekanbaru yakni menyam-
paikan program kerja menjelang ta-
hun 2024, baik Pemilu maupun Pilkada.

“Dengan kita DPRD ini, berkaitan dengan 
anggaran Pilkada dan Pemilu. Mereka minta 
dukungan kita di DPRD,” ujarnya usai per-
temuan di ruangan VIP DPRD Pekanbaru.

Disampaikan, sejauh ini komunikasi 
utama soal anggaran ini bersama ekse-
kutif. Sementara DPRD akan menyetujui 
sesuai anggaran. “Tapi kita juga ha-

Minta Dukungan Anggaran Rp 62 Miliar
KPU Sosialisasikan Tahapan Pemilu di DPRD Pekanbaru

tus 2022. Dalam tahapan ini ada em-
pat kegiatan, pendaftaran, verifikasi 
administrasi, verifikasi faktual, dan 
penetapan parpol peserta pemilu.

Ditegaskan nya lagi, pada 14 De-
sember 2022 nanti, sudah didapat 
p e n e t a p a n  p a r p o l - p a r p o l  Pe -
milu. “Ini inti yang kami sampaikan 
ke pimpinan dewan tadi,” tuturnya.

Mengenai anggaran, tambah An-
ton Merciyanto, bahwa pihak sudah 
menyampaikan ke Pemko Pekanbaru, 
untuk hibah Pilkada sesuai dengan 
UU No 10 tahun 2016, di mana biaya 
Pilkada itu dibebankan ke pemda.

“ S u d a h  k a m i  s a m p a i k a n  k e 
Pe m k o  i t u  s e k i t a r  R p  6 2  m i l i -
ar untuk Pilkada 2024,” terangnya.

Pada Agustus 2022, dikatakan Anton, 
pihaknya masuk tahapan verifikasi admin-
istrasi Parpol. “Dalam 2022 ini, ada tiga 
agenda besarnya, pertama itu pendaft-
aran dan verifikasi parpol peserta pemilu, 
lalu penetapan Dapil, lalu pemutakhiran 
data pemilih,” sebutnya. *BERTUAH

rus tahu terlebih dahulu,” sebur Sabar.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Pe-

kanbaru Anton Merciyanto menye-
butkan, pertemuan dengan pimpi-

nan DPRD Pekanbaru mem-
bahas Pemilu dan Pilkada.

“Kami juga menyampaikan 
tahapan Pemilu, yang saat ini 
sedang berlangsung. Tahapan 
itu sudah dimulai 14 Juli ke-
marin. Sekarang itu tahapan-
nya pendaftaran partai poli-
tik,” sebut Anton Merciyanto.

Selain itu, KPU juga menerangkan 
persoalan Sipol (Sistem Informasi Par-
tai Politik), yang dijalankan KPU se-
cara Nasional. Di Sipol ini juga bisa 
mengecek nama-nama caleg parpol.

Sedikitnya, sudah ada 14 parpol secara 
nasional yang daftar. 10 parpol din-
yatakan lengkap. “Dari sini nanti segera 
dilakukan verifikasi administrasi. Untuk 
KPU RI itu sedang berlangsung,” jelasnya.

Disampaikan Anton, untuk dae-
rah, akan berlangsung pada 16 Agus-
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Pasar Induk Pekanbaru dibangun 
di atas lahan 3,2 hektare sejak tahun 
2016 lalu. Sudah beberapa kali aden-
dum (tambahan) waktu, karena Pemko 
tak kunjung menyelesaikan dokumen.

Investor tak mau rugi, karena jika 
pun selesai dibangun, namun do-
kumen tak lengkap, maka pelang-
gan juga tak mau beli kios kare-
na tak bisa diagunkan ke bank.

Kepala Disperindag Pekanbaru In-
got Ahmad Hutasuhut menegaskan, 
bahwa pemko dengan PT ARB adalah 
mitra. Selama ini, terkait surat meny-
urat lahan pasar, sudah selesai. Tanah 
sudah dibebaskan bahkan sudah dibeli.

Namun belum terbit sertifikat HPL 
saat itu. Kondisi ini diketahui kedua belah 
pihak. Bahkan PT ARB mau membangun.

“Info terbaru yang kami peroleh dari 
Badan Pertanahan Pekanbaru, bahwa 
HPL sudah turun dari pusat. Setelah 
HPL ini, baru diurus HGB,” janjinya.

Diketahui, kelayakan investasi di Pasar 
Induk ini selama 30 tahun, dengan nilai le-
lang investasi Rp 94,2 miliar. *BERTUAH

disalurkan tersebut merupakan ama-
nah yang harus ditunaikan. Apalagi se-
laku wakil rakyat yang diberikan ama-
nah, ia wajib membantu masyarakat.

Terutama masjid yang memang 
menjadi pusat kegiatan keagamaan 
masyarakat. “Doakan kami selalu is-
tiqomah, agar berguna dan bisa selalu 
membantu masyarakat. Mudah-muda-
han saja, semuanya dilancarkan. Apa-
lagi untuk membantu masjid,” ujarnya.

Bantuan masjid melalui anggaran 
pribadi dan anggaran Pemerintah Kota 
Pekanbaru, tak sekali ini saja dilakukan 
Aidil Amri. Politisi Partai Demokrat ini 
juga membantu pembangunan beber-
apa masjid lainnya di wilayah Rumbai.

“Selain masjid ini, dalam reses ke-
marin, warga juga mengeluhkan ma-
salah pembuatan KIS (Kartu Indo-
nesia Sehat), keluhan pergantian KK 
(kartu keluarga) karena daerah mer-
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SILATURAHMI - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP dan istri 
menghadiri silaturahmi dengan Warga RW 08 Kelurahan Air Dingin, 
Kecamatan Bukit Raya.

GALERI KEGIATAN
PJ WALIKOTA 
PEKANBARU 

MUFLIHUN SSTP MAP

TURNAMEN FUTSAL - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
menendang bola pada pembukaan Turnamen Futsal Walikota Cup 
dalam rangka memperingati HUT RI ke-77.

TOURING - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP beserta rom-
bongan mengikuti kegiatan Motorcycle Touring sempena HUT ke-65 
Provinsi Riau.

VAKSINASI - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP bersama Ka-
polda Riau menghadiri kegiatan Vaksinasi Merdeka di Ruang Aula Zapin 
Polresta Pekanbaru.MENTERI PARIWISATA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 

menyambut kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dr H 
Sandiaga Salahuddin Uno BBA MBA.

PSPS RIAU - Pj 
Walikota Pekanbaru 
Muflihun SSTP MAP 
menyaksikan per-
tandingan sepakbola 
antara PSPS Riau vs 
Semen Padang di 
Stadion Utama Riau.

MOU KEMENKEU - Pj Wa-
likota Pekanbaru Muflihun 
SSTP MAP melakukan 
penandatanganan MoU 
antara Kemenkeu RI dengan 
seluruh pemda di Provinsi 
Riau.

LIGA PSSI - Pj Walikota 
Pekanbaru Muflihun 
SSTP MAP menendang 
bola pertama tanda 
dibukanya Liga 1 Askot 
PSSI Kota Pekanbaru.

WORKSHOP - Pj Walikota Pekan-
baru Muflihun SSTP MAP meng-
hadiri Workshop Pengembangan 
Kabupaten dan Kota Kreatif 
Indonesia di Kota Pekanbaru.

JUARA MENEMBAK - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menyerah-
kan trofi kepada pemenang Kejuaraan Menembak Piala Danyon Arhanud 13/
PBY Tahun 2022.

BRK SYARIAH - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP foto bersama 
sejumlah kepala daerah di Riau saat menghadiri peresmian Bank Riau 
Kepri Syariah.

PASKIBRA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP mengukuhkan 
Paskibra Kota Pekanbaru Tahun 2022 di Aula Lantai 6 Perkantoran Tenayan 
Raya.
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RAKERNAS - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP mengikuti jalannya 
Rapat Kerja Nasional XV APEKSI 2022 di Kota Padang, Provinsi Sumatera 
Barat.

TANAM POHON - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP melaku-
kan penanaman pohon yang menjadi salah satu kegiatan di Rakernas XV 
APEKSI 2022.  

TANDA TANGAN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP mem-
bubuhkan tanda tangan bersama walikota lain dalam Indonesia City 
Expo 2022.  

STAND CITY EXPO - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
mengunjungi sejumlah stand yang tampil pada Indonesia City Expo 
sempena Rakernas XV APEKSI 2022.

ROMBONGAN PEKANBARU - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP 
MAP foto bersama rombongan dari Kota Pekanbaru yang tampil pada 
Indonesia City Expo 2022.

KENANG-KENANGAN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
menyerahkan pigura kenang-kenangan kepada Sekdako Padang 
Andree Algamar.

FOTO BERSAMA - Pj Walikota 
Pekanbaru Muflihun SSTP 
MAP foto bersama dengan 
seluruh walikota se-Indonesia 
yang hadir dalam Rakernas XV 
APEKSI 2022.  

PROGRAM KERJA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menyimak 
pemaparan terkait program kerja APEKSI yang disampaikan dalam Raker-
nas XV 2022.

KEPALA OPD - Pj Walikota 
Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
bersama Sekdako Pekan-
baru dan sejumlah kepala OPD 
menghadiri Rakernas XV APEKSI 
2022.

KETUA APEKSI - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP foto bersama 
Ketua Dewan Pengurus APEKSI Pusat, Bima Arya Sugiarto SIP MA PhD.

WELCOME DINNER - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menghadiri 
Welcome Dinner APEKSI Nasional 2022 di Hotel Truntum Padang.

BERSALAMAN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP bersala-
man dengan Walikota Medan Bobby Nasution SE MM saat Rakernas XV 
APEKSI 2022.  

GALERI FOTO 
KEGIATAN PJ 

WAKO 
DI APEKSI
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SATGAS - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi melepas keberangkatan Satgas 
Merah Putih dalam Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih.

MONITORING APBD - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan 
APBD Tahun Anggaran 2022.

PIAGAM INOVATIF - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi menyerahkan piagam penghargaan kepada Perangkat Daerah 
Terinovatif Tahun 2022.

EVALUASI P3DN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi memimpin Rapat tentang Evaluasi P3DN, Evaluasi RUP dan 
Percepatan E-Katalog.

SOSIALISASI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
menghadiri sosialisasi penilaian penyelenggaraan pelayanan publik 
pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah tahun 2022.

PENURUNAN BENDERA 
- Sekdako Pekanbaru H 
Muhammad Jamil MAg 
MSi memimpin Upa-
cara Penurunan Bendera 
Merah Putih di Lapangan 
Upacara Kantor Walikota, 
Tenayan Raya.

RAPAT KOORDINASI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi memimpin Rapat Koordinasi Sekretariat Daerah Kota 
Pekanbaru.

AUDIENSI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
menerima audiensi rombongan dokter dari Ikatan Alumni FK Uni-
versitas Sumatera Utara.

EVALUASI PASAR - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi memimpin Rapat Evaluasi Proses Pemilihan Mitra Pengelolaan 
Pasar Bawah.

LEPAS KONTINGEN - 
Sekdako Pekanbaru H 
Muhammad Jamil MAg 
MSi menjadi Pem-
bina Upacara pada Apel 
Pelepasan Kontingen 
Pekanbaru mengikuti 
Jambore Nasional XI di 
Jakarta.

JEMAAH HAJI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
menyambut kedatangan jemaah haji kloter BTH-6 EHA Provinsi 
Riau asal Kota Pekanbaru.

PEMBINAAN AKHLAK - 
Sekdako Pekanbaru H 
Muhammad Jamil MAg 
MSi menghadiri kegiatan 
Pembinaan Akhlak ASN 
di lingkungan Sekretariat 
Daerah Kota Pekanbaru.

Galeri Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru H. Muhammad Jamil M.Ag M.Si
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MOMEN peringatan Hari Kemerdekaan RI ke 77 ta-
hun 2022 istimewa bagi warga Kelurahan Sialang 
Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanba-

ru. Pada momen HUT RI tahun ini, Lurah Sialang Munggu 
Fitriati bersama jajaran dan instansi terkait 
membagikan bendera Merah Putih kepada 
masyarakat.

Selain menumbuhkan rasa nasionalisme, 
kegiatan ini sebagai rangkaian menyemarak-
kan HUT ke-77 Republik Indonesia. Aksi bagi-
bagi bendera merah putih kepada masyarakat 
di Kelurahan Sialang Munggu ini juga melibat-
kan unsur TNI, Polri dan Kesbangpol Pekan-
baru.

Sialang Munggu merupakan satu kelurahan di Ke-
camatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Kelurahan ini 
dibentuk dari gabungan wilayah Kelurahan Tuah Karya 
dan Kelurahan Sidomulyo Barat dalam pemekaran wilayah 
di Kota Pekanbaru pada tahun 2016.

“Kita membagi-bagikan bendera kepada seluruh 

44  Bertuah Edisi Agustus 2022

Lurah Bagikan Bendera ke Masyarakat
lapisan masyarakat, dengan tujuan menyemarakkan gerak-
kan pembagian 10 juta bendera menyambut Kemerdekaan 
RI yang ke 77. Pembagian bendera dimulai pada 1 Agustus 
2022,” kata Lurah Sialang Munggu Fitriati.

Bukan itu saja, suasana meriah pada momen 
perayaan HUT RI masih berlanjut. Bahkan sam-
pai dipenghujung bulan agustus. Yanki dengan 
menjadikan Kelurahan Sialang Munggu menjadi 
Kampung Merah Putih.

“Kita bersama masyarakat memeriahkannya 
dengan menggelar jalan santai, kemudian bersi-
laturahim dengan Bapak Walikota kita dan juga 
Bapak Gubernur,” kata Fitriati.

Dengan dijadikannya Kelurahan Sialang Munggu sebagai 
Kampung Merah Putih, Fitriati berharap sepanjang Jalan 
Cipta Karya akan berkibar Bendera Merah putih.

“Perhelatan ini juga menjadi kesolidan kita dalam me-
nyambut kemerdekaan RI yang ke-77. Kita berharap agar 
bendera Merah Putih berkibar di sepanjang Jalan Cipta 
Karya hingga ke lokasi acara,” harap Fitriati. *BERTUAH

Semarak Perayaan HUT ke-77 Kemerdekaan RI di Sialang Munggu

Sungai Sibam Expo Pamerkan Produk 
UMKM se-Kota Pekanbaru

BAGIKAN BENDERA - Lurah Sialang Munggu Fitriati bersama jajaran dan instansi terkait membagikan bendera 
Merah Putih kepada masyarakat. Kegiatan dalam upaya menyemarakkan HUT ke-77 Kemerdekaan RI.

RAPAT PERSIAPAN - Camat Binawidya, Edi Suherman didampingi Lurah Sungai Sibam, Sarnubi dan panitia Sungai 
Sibam Expo 2022 mematangkan persiapan.

INFO
KELURAHAN

EVENT Sungai Sibam Expo 2022 berlangsung selama 
empat hari, 24-28 Agustus 2022. Kegiatan yang ber-
langsung di Taman Wisata D’Kebon Park, Kelurahan 

Sungai Sibam, Kecamatan Binawidya merupakan pameran 
bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) se-
Kota Pekanbaru.

Sekretaris Panitia, Bowo Wahyono mengatakan, dalam 
event Sungai Sibam Expo 2022 yang dibuka oleh Pj 
Walikota Pekanbaru Muflihun, tidak hanya merupakan 
ajang pameran, tetapi juga diisi berbagai perlombaan dan 
kegiatan sosial.

“Secara umum persiapan sudah lebih 90 persen. Ter-
catat sebanyak 110 stand sudah mendaftar. Insya Allah 
kegiatan ini nanti bakal semarak,” ujar Bowo.

Rangkaian kegiatan lain ada talkshow, parade pojok 
dan konsultasi, donor darah, live musik, bazar minyak 
goreng murah, fashion show, pelayanan SKCK dan SIM 
Keliling, Pelayanan Vaksin, lomba panjat pinang, lomba 
memasak, lomba mewarnai, melukis dan menggam-
bar.

“Kami mengundang seluruh warga untuk hadir dan 
meramaikan Sungai Sibam Expo 2022, semua pengunjung 
gratis biaya masuk,” pungkas Bowo.

Sementara Camat Binawidya, Edi Suherman didampingi 
Lurah Sungai Sibam, Sarnubi mengatakan, dengan Sungai 
Sibam Expo diharapkan bisa memunculkan UMKM andal 
di Kota Pekanbaru. Sehingga, produk UMKM Pekanbaru 
bisa bersaing di level nasional.

Ia menyebutkan, Sungai Sibam Expo menjadi andalan 
untuk di masa mendatang. Kegiatan ini juga diharapkan 
dapat didukung oleh sponsor dari perusahaan swasta 
yang ada di wilayah Panam. “Kegiatan ini bertujuan mem-
perkuat pemberdayaan UMKM untuk memperkenalkan 
produk-produk Pekanbaru,” katanya. *BERTUAH
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DR Andin Niantima Primasari SIP MSi
Camat Sukajadi
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disabilitas, sehingga mereka tidak kesulitan untuk menaiki 
tangga. Selain juga sudah ada ruang menyusui dan ru-
ang anak yang memadai. Sehingga nyaman bagi ibu yang 
membawa anak ketika berurusan di Kantor Camat Sukajadi,” 
terang Andin yang juga membangun ruang baca di kan-
tornya.

Hal lebih menarik lagi, Andin juga berhasil membuat 
aplikasi kepuasan pelayanan di Kantor Camat Sukajadi. “Bagi 
masyarakat yang selesai berurusan, kami menyedikan kode 
barcode yang bisa discan untuk menjawab survei kepuasan 
pelayanan. Jawaban dikirim via email dan jika ada yang tidak 
sesuai dengan pelayanan kami, tentu ini menjadi evaluasi,” 
jelas Andin.

Sementara itu guna meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat, Andin rutin menggelar analisis evaluasi pelak-
sanaan tugas dengan para lurah dan kepala seksi. Minimal 

Siap Sedia Tampung 
Berbagai Keluhan 
Masyarakat

DR Andin Niantima Primasari SIP MSi, bisa disebut 
adalah wajah baru yang menempati posisi pemimpin 
wilayah kecamatan di Kota Pekanbaru. Belum lama 

ini, ibu dua anak yang akrab disapa Andin ini dipercaya 
sebagai camat Sukajadi.

Kepada Bertuah Andin menuturkan, sebelum menjabat 
sebagai camat ia pernah bertugas di beberapa OPD ling-
kungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Mulai dari posisi staf 
biasa tahun 2015 lalu ketika awal bergabung di Pemerintah 
Kota Pekanbaru, hingga menjadi Kepala Seksi dan kemu-
dian dipromosikan sampai posisi camat.

“Alhamdulillah, saya mendapat kepercayaan ini. Di-
tempatkan di posisi yang berhubungan dengan latar 
belakang pendidikan saya sebelumnya,” tutur 
Andin yang merupakan lulusan IPDN dan 
menyandang gelar doktor Ilmu Pemerin-
tahan Universitas Brawijaya.

Berbekal ilmu yang diperoleh saat 
di bangku pendidikan, Andin me-
nyatakan tidak terlalu gamang men-
jalankan tugas. Karena banyak ilmu 
yang dipelajari dulu bisa diterapkan.

Sebagai pemimpin wilayah 
tingkat kecamatan, perpanjangan 
tangan dari Pemerintah Kota 
Pekanbaru, Andin mengaku hal 
pertama yang dilakukannya 
adalah turun untuk menyerap 
aspirasi masyarakat Kecamatan 
Sukajadi.

“Saya langsung turun ke 
masyarakat, guna mengetahui 
apa saja yang dibutuhkan dan 
dikeluhkan masyarakat. Apalagi 
Sukajadi pusat pemerintahan 
yang terkena dampak segala hal, 
baik proyek baik pusat maupun 
daerah,” jelas Andin.

Sejauh ini lanjut Andin, tidak 
ada kesulitan dalam menjalankan 
tugasnya sebagai camat. Karena 
juga ada dukungan penuh dari 
RT/RW serta perangkat lain 
yang ada di bawah.

Andin akan berusaha 

maksimal menampung berbagai 
keluhan yang datang dari masyara-
kat. Walaupun di luar kewenangan-
nya, minimal bisa mencarikan solusi 
dengan berkoordinasi melalui pihak 
yang bertanggung jawab langsung 
atas keluhan masyarakat.

“Kalau bisa diibaratkan kita ini 
sebagai tong sampahnya, tapi tentu kita harus berupaya 
juga untuk mencarikan solusinya,” kata Andin lagi.

Menyikapi banyak keluhan masyarakat Sukajadi saat ini 
mengenai jalan rusak, Andin sudah berkoordinasi den-
gan pihak terkait. Apa yang bisa dilakukan dalam jangka 
pendek sehingga keluhan masyarakat bisa ditindaklanjuti.

“Kami kalau hujan selalu waspada, karena ada mun-
cul genangan walaupun hanya beberapa saat saja. Ini 

yang kami coba koordinasikan dengan para pihak yang 
berwenang. Karena di sini banyak proyek yang ber-
langsung dari pihak berbeda. Seperti ada yang dari 
IPAL dan ada PDAM. Kami sudah berkirim surat untuk 
penanganan pasca penggalian agar tidak menimbul-
kan genangan,” jelas Andin.

Dalam kesempatan itu, Andin komitmen untuk 
memberikan yang terbaik yang ia bisa untuk ma-

syarakatnya. “Karena sebagai camat kita ini adalah 
milik masyarakat,” tegas Andin.

Menjaga hubungan baik dengan masyara-
kat, Andin selalu meluangkan waktu untuk 
memenuhi berbagai undangan masyarakat 
guna membangun kedekatan emosional. 
Sehingga apa yang menjadi program pemer-

intah juga lebih mudah disampaikan.
“Tapi kalau undangan banyak atau saya 

tidak bisa datang, saya akan wakilkan ke 
anggota lainnya. Kami berbagi, yang pent-
ing ada yang datang. Namun kalau saya 
bisa datang, saya pasti akan datang,” 
tambah Andin.

Kendati masih terhitung baru menjadi 
Camat Sukajadi, Andin sudah berha-
sil menelurkan berbagai inovasi untuk 
meningkatkan pelayanan kepada ma-
syarakat. Di antaranya menyediakan jalur 
pelayanan untuk disabilitas.

“Teras kita sudah dibuat jalur khusus 

pertemuan digelar satu kali dalam sebulan, mencari tahu 
ada atau tidak masalah di wilayah masing-masing.

Kemudian apa yang harus dilakukan untuk menin-
gkatkan pelayanan serta juga membicarakan program 
pemerintah yang harus diteruskan sampai ke tingkat 
bawah.

Melalui kegiatan analisis dan evaluasi ini, sangat 
efektif untuk membentuk tim yang solid dalam pelay-
anan kepada masyarakat. Karena dengan ini semua bisa 
bergerak dan mencapai target kinerja yang diinginkan.

Memiliki waktu kerja yang banyak untuk masyarakat, 
Andin mengaku masih memiliki waktu untuk keluarga. 
Bahkan Andin masih menyempatkan untuk memasak 
bagi dua buah hatinya.

“Kita sampai di titik ini karena restu suami, walaupun 
sibuk tapi waktu untuk keluarga juga masih ada. Kalau 
ada acara yang memungkin untuk membawa anak dan 
suami, biasa mereka semua saya bawa,” tutup Andin. 
*BERTUAH

PROFIL
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Kegiatan sunatan massal merupakan program Pj Wa-
likota Pekanbaru yang ingin lebih dekat dengan masyara-
kat. Kegiatan ini berlangsung di kediaman Pj Walikota.

Asisten III Masykur Tarmizi menyampaikan bahwa Pj 
Walikota fokus pada persoalan sampah, dan mendukung 
UMKM dengan cara menyediakan gerai yang nanti di-

pusatkan di bekas kantor Kesbangpol, Disbud-
par dan KONI, Jalan Arifin Ahmad.

“Satu gedung full bisa digunakan oleh 
pelaku UMKM, yang bisa dimanfaatkan oleh 
ibu PKK di kecamatan untuk menggelar hasil 
karya yang bisa dipasarkan. Kami juga sudah 
berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata untuk 
membawa wisatawan wajib mampir ke gerai 
UMKM ini,” ujar Maskur Tarmizi.

Ia juga menyampaikan sesuai arahan Pj Walikota 
Pekanbaru pada tahun 2023 mendatang pemko meren-
canakan honor bagi kader posyandu dibayar penuh 12 
bulan, dimana pada sebelumnya hanya lima bulan saja.

Di tempat yang sama, camat Sukajadi dalam sambu-
tannya menyampaikan terima kasih kepada panitia dan 
seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan keg-
iatan PKK. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu 
Pj Walikota dan Asisten III yang meluangkan waktu untuk 
hadir,” ungkapnya.

Camat menyampaikan pesan kepada Ibu-ibu PKK 
untuk dapat menggerakan pemberdayaan masyarakat di 
Kecamatan Sukajadi. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya 
menjadi kegiatan seremonial saja, melainkan juga dapat 
bermanfaat bagi semua. *BERTUAH
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SUASANA halaman Kantor Kecamatan Sukajadi pagi 
itu terlihat ramai riuh. Ratusan warga yang didomi-
nasi ibu-ibu begitu antusias mengikuti rangkaian 

kegiatan Jambore kader Pemberdayaan Kesejahteraan 
Keluarga (PKK) Kecamatan Sukajadi tahun 2022.

Jambore Kader PKK merupakan salah satu kegiatan 
yang bertujuan untuk merekatkan kebersa-
maan antar kader dan pengurus serta pemer-
intah daerah. Di kegiatan ini juga menjadi 
media dan sarana peserta untuk saling men-
genal, saling bertukar informasi pengetahuan 
dan program-program kegiatan.

Jambore PKK Tahun 2022 dihadiri Ca-
mat Sukajadi Dr Andin Niantima Primasari 
SIP MSi bersama Ketua TP PKK Kecamatan 
Sukajadi Sri Wahyuni SSTP berlangsung semarak dan 
meriah.

Jambore PKK Tahun 2022 dibuka secara simbolis 
dengan melepaskan tiga ekor burung merpati putih. 
Kegiatan dibuka oleh Asisten III Administrasi Umum 
Setdako Pekanbaru Masykur Tarmizi SSTP MSi, mewakili 
Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP.

Setidaknya ada empat kategori perlombaan yang 
dibuka pada event bergengsi di Kecamatan Sukajadi 
ini. Yakni lomba fashion Melayu, lomba yel-yel, lomba 
bazar dan lomba dongeng.

Tidak hanya itu, kegiatan Jambore PKK Kecamatan 
Sukajadi dimeriahkan dengan kegiatan sunatan mas-
sal. Anak-anak yang ada di wilayah Kecamatan Sukajadi 
mengikuti kegiatan sunatan ini secara gratis.
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Jalan Sepakat Tanpa Drainase

JAMBORE PKK - Kegiatan Jambore PKK di Kecamatan Sukajadi berlangsung semarak dan meriah. Dihadiri Asisten III Setdako 
Pekanbaru Masykur Tarmizi mewakili pj walikota.

INFO
KECAMATAN

CAMAT Kulim Marzali beserta jajaran bergerak cepat 
menindaklanjuti arahan Penjabat Walikota Pekanba-
ru Muflihun untuk mendata jumlah jalan berlubang, 

titik banjir, dan tumpukan sampah.
Laporan itu sudah diterima pj walikota beserta bukti 

progres pengerjaannya. Kecamatan Kulim telah mendata 
tiga perintah pj walikota itu. Salah satu yang disampaikan 
terkait progres penanganan jalan berlubang. “Jalan yang 
rusak parah tidak ada di Kecamatan Kulim. Berdasarkan 
pendataan, jalan berlubang hanya ada di tiga lokasi,” kata 
Camat Marzali.

Ia menjelaskan, meski secara umum kondisi jalan di 
wilayah Kulim sudah cukup baik, namun diakuinya ma-
sih ada beberapa ruas jalan yang masih rusak dan harus 
segera diperbaiki. Di antaranya Jalan Pesantren. Di ruas 
jalan ini masih ditemukan beberapa titik kerusakan jalan, 
salah satunya di depan Pondok Pesantren Al Ikhwan.

“Lubang jalan ini telah ditambal sulam oleh Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Tapi, jalan 
yang ditambal sulam akan hancur lagi jika dilewati truk 
bermuatan besar,” ucapnya.

Selain jalan rusak, pihaknya juga melakukan titik-titik 
rawan banjir. Marzali mengakui, masih ada beberapa 
wilayah di Kulim yang langganan terjadi banjir yang 

disebabkan karena tidak adanya drainase dan berada di 
dataran rendah.

Camat Marzali mengatakan, banjir terdapat di dua titik 
lagi di Kecamatan Kulim. Pertama di Jalan Sepakat. “Dra-
inase tidak ada di sepanjang Jalan Sepakat. Saat turun 
hujan Jalan Sepakat akan banjir,” sebutnya.

Banjir yang terjadi di wilayah ini, kata Marzali, dise-
babkan kerana air curahan dari Kecamatan Tenayan Raya 
masuk ke Jalan Sepakat. Kondisi Jalan Sepakat yang data-
rannya rendah membuat air mengalir dan menggenangi 
wilayah itu. “Itu hasil survei kami dengan Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang,” kata Marzali.

Selain di wilayah jalan sepakat, titik banjir di Keca-
matan Kulim juga ditemukan di Jalan Obor. Pihaknya 
telah melakukan survei ke lapangan bersama-sama 
dengan Dinas PUPR Pekanbaru. “Sampai sekarang, pena-
nganan banjir di Jalan Sepakat dan Jalan Obor belum bisa 
ditindaklanjuti,” sebutnya.

Sebelumnya, titik banjir yang paling tinggi didapati 
di RW 12, Kelurahan Pematang Kapau. Kini, wilayah 
itu tak banjir lagi. Sebenarnya, banjir yang terjadi di 
Kecamatan Kulim akibat pendangkalan sungai. Di sam-
ping itu, masih banyak drainase yang tidak berfungsi. 
*BERTUAH

Ibu-ibu Antusias Ikuti Lomba

Camat Kulim Survei Kondisi Jalan Rusak dan Titik Rawan Banjir

Jambore Kader PKK Kecamatan Sukajadi Berlangsung Meriah

SILATURRAHMI WALIKOTA - Camat Kulim Marzali menyampaikan sambutan saat silaturahmi Pj Walikota Muflihun SSTP MAP 
bersama RT dan RW.
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KECAMATAN Bukitraya merupakan 
satu kecamatan di Kota Pekanbaru 
yang sudah menerapkan konsep 

e-government dan konsep Smart City 
Madani.

Kecamatan ini berhasil melakukan 
berbagai inovasi terhadap kegiatan 
pelayanan publik di kantor camat.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan dan mempermu-
dah pelayanan kepada masyarakat. Ada banyak aplikasi  
yang isinya terdapat fitur-fitur yang memudahkan ma-
syarakat dalam pengurusan surat menyurat.

“Inovasi yang kita lakukan bertujuan untuk mencip-
takan pelayanan publik yang efektif, efisien dan transpar-
an. Sehingga administrasi yang dibutuhkan masyarakat 
bisa selesai dalam hitungan menit atau tidak lagi menung-
gu dalam waktu yang lama,” ujar Camat Bukitraya, Tengku 
Ardi Dwi Sasti SSTP MSi kepada Bertuah.

Melalui puluhan inovasi yang dilakukan untuk mem-
berikan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Bukit 
Raya dinobatkan menjadi satu perangkat daerah terbaik 
tahun 2021.

Kemudian baru-baru ini Kecamatan Bukitraya juga 
menerima Penghargaan Anugerah Inovasi Tahun 2022 
sebagai predikat perangkat OPD Terinovatif. Dimana 
kecamatan Bukitraya merupakan Kecamatan Terinovatif 
pertama di tingkat Kecamatan Se-Kota Pekanbaru.

Penghargaan ini diberikan oleh Sekda Kota Pekanbaru  
Muhammad Jamil MAg M.Si di aula gedung lantai 6 Kom-

INOVASI 
OPD

Permudah Layanan 
Masyarakat Melalui 

Beragam Inovasi

Kecamatan Bukitraya 
Raih Anugerah Inovasi 2022

Selain itu, ada website Kecamatan Bukitraya, inovasi 
sebagai sarana publikasi untuk memberikan informasi dan 
gambaran dalam melaksanakan pelayanan.

“Selain itu masih ada juga inovasi yang masih banyak 
dalam aplikasi PAK CAMAT. Inovasi-inovasi untuk mem-
berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” 
ungkap Ardi.

Kecamatan Bukitraya juga memiliki jendela informasi 
Kecamatan Bukitraya. Inovasi ini berbentuk website yang 
dapat diakses melalui alamat web.kecamatanbukitraya.
com dan telah tergabung dengan website resmi milik 
Pemerintah Kota Pekanbaru.

Kemudian Pelayanan Antar Jemput PATEN dan IUMK. 
Inovasi ini adalah sebuah terobosan dalam bidang pelay-
anan. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk memberikan 
kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan izin 
yang dikeluarkan di Kecamatan Bukit Raya.

Ada juga Sistem Pelayanan Terpadu Bukitraya (SI-
PADU), Merupakan layanan Aplikasi untuk otomasi proses 
Administrasi Pelayanan Masyarakat di Kantor Kelurahan 
dan Kecamatan secara cepat, akurat dan mudah.

Selanjutnya Optimalisasi Pelastarian Budaya Melayu 
Melalui kerja sama dana tata kelola sosial (CSR). Inovasi 
ini berbentuk sebuah buku yang isinya adalah makna dan 
falsafah 10 jenis kain tenun siak yang merupakan program 
PMBRW dengan judul “Mencari Makna Yang Hilang”.

Ada Aplikasi SIPERDA (Sistem Informasi Pembangunan 
dan Pemberdayaan). Inovasi ini adalah sebuah aplikasi 
berbasis web yang pembaharuan dari aplikasi e-PMBRW 
yang telah terbentuk sebelumnya, aplikasi siperda ini 
untuk mengolah data usulan perencanaan pembangunan 
dan pemberdayaan.

Aplikasi Buku Tamu Digital (INOVASI DIGITAL), adalah 
suatu aplikasi yang mendata data tamu atau masyarakat 
yang mengunjungi Kecamatan Bukitraya melalui aplikasi.

Selain itu ada Aplikasi Penilaian IKM (indeks Kepuasan 
Masyarakat), adalah suatu aplikasi survei penilaian ma-
syarakat mengenai pelayanan di Kecamatan Bukitraya.

“Lalu ke-9 ada Aplikasi Absensi THL, digunakan untuk 
memonitoring kehadiran THL. Aplikasi ini digunakan oleh 
seluruh THL di kelurahan dan di Kecamatan Bukitraya,” 
terang Ardi.

Untuk monitoring ruang pelayanan, adalah sebuah 
aplikasi monitoring CCTV yang hanya digunakan oleh 
camat dan sekretaris camat Bukitraya untuk memantau 
kegiatan di Ruang Pelayanan Kecamatan apakah kondisif 
atau tidak.

Selanjutnya Monitoring Live Posisi Camat dan Lurah, 

adalah sebuah inovasi yang memudahkan dalam Peman-
tauan Posisi Camat dan Lurah Secara Live.

Kecamatan Bukitraya juga menerapkan Smart Lightning 
yakni sebuah aplikasi yang dapat mengcontrol lampu dan 
komputer di Kantor Camat Bukitraya.

Selanjutnya DULING (Duduk Keliling), adalah sebuah 
gerakan camat bukitraya untuk berkoordinasi dengan to-
koh masyarakat, RT RW, ataupun instansi terkait, yang ber-
tujuan untuk berkoordinasi dan mensosialisasikan kegiatan 
tertentu, seperti pelaksanaan ppkm, vaksinasi dan lainnya.

Ada lagi GENTING (Gerakan Pencegahan Stunting) Ke-
camatan Bukitraya, adalah Sebuah kegiatan yang bertujuan 
untuk mencegeh stunting pada anak.

Terus Bank Sampah Kecamatan Bukitraya, pelaksaaan 
bank sampah di Kecamatan Bukitraya telah dilaksanakan 
dari tahun 2019, Setiap ASN dan THL yang berada diling-
kungan Kecamatan Bukitraya membawa sampah kering 
yang sudah dipilah dari rumah masing-masing yang nanti-
nya akan dijual kepada bank sampah.

Selanjutnya Pemberdayaan Kelompok Tani, adalah se-
buah kegiatan pemberdayaan dalam bidang budidaya lele 
dan kebun kurma di wilayah Kecamatan Bukit Raya.

BR (Bukitraya Reels) adalah sebuah gebrakan keca-
matan bukitraya dalam bidang Informasi Kegiatan Keca-
matan Bukitraya yang di posting di Sosial Media baik di 
Instragram, Facebook dan Tiktok.

Sistem Informasi Agenda Camat Bukitraya, adalah 
sebuah Aplikasi Berbasis Web yang dapat di akses melalui 
Komputer, Laptop dan Smartphone, Aplikasi ini digunakan 
untuk mengolah data Agenda Camat Bukitraya.

SKGR Digital Kecamatan Bukitraya, adalah sebuah Ap-
likasi yang dikhususnya untuk mengarsipkan Data SKGR di 
Kecamatan Bukitraya.

Lalu Sistem Informasi Data Terintegrasi Covid-19, 
adalah sebuah aplikasi untuk mengolah data Covid-19, 
khususnya berapa banyak data yang terkena covid-19 dan 
berapa rumah dalam 1 RW yang direkap per kelurahan.

“Terakhir, Aplikasi Survei Kebersihan Toilet Umum 
Kecamatan Bukit Raya, adalah sebuah inovasi yang bertu-
juan untuk mengevaluasi tentang kebersihan kantor camat 
bukitraya, agar masyarakat yang menggunakan toilet 
umum di Kecamatan Bukit Raya dapat merasa nyaman,” 
terang Ardi.

Ardi mengungkapkan, berjalannya berbagai inovasi di 
kecamatan Bukitraya tentunya tidak lepas dari dukungan 
masyarakat sendiri. Karena tanpa masyarakat, berbagai 
inovasi yang dibuat tentu akan menjadi sia-sia.

“Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-be-
sarnya kepada masyarakat kami yang sudah bersama men-
dukung jalannya inovasi yang sudah dibuat di Kecamatan 
Bukitraya,” tutup Ardi. *BERTUAH

pleks Perkantoran Tenayan Raya.
Sebanyak 23 inovasi yang diluncurkan oleh Camat 

Bukit Raya, Ardi melalui sebuah aplikasi bernama PAK 
CAMAT yang dapat diakses melalui smartphone maupun 
komputer.

“Dari inovasi-inovasi yang sudah kita paparkan, alham-
dulillah kita menjadi salah satu kecamatan terbaik di Kota 
Pekanbaru,” jelas Ardi.

Adapun inovasi-inovasi yang dipaparkan oleh Camat 
Bukitraya yaitu pangkalan dokumen strategi, sebuah ap-
likasi yang mengolah data untuk mengarsipkan dokumen-
dokumen fisik menjadi digital.



52  Bertuah Edisi Agustus 2022

TENUN Sri Kemuning bisa disebut satu usaha tenun 
yang masih eksis di Kota Pekanbaru. Di tengah 
gempuran produksi kain pabrikan, tenun Sri ke-

muning tetap konsisten melestarikan tenun Melayu.
Pendiri tenun Sri Kemuning, Dina Sepnita menjelas-

kan, tidak mudah baginya untuk memulai usaha tenun 
pada tahun 2012 lalu.

Ada berbagai kendala diawal memulai usaha. 
Semisal keberadaan Alat Tenun Bukan Mesin 
atau ATBM yang terbatas dan juga pengra-
jin.

“Kesulitannya itu mencari mitra pengra-
jin tenun, dulu saya punya empat anggota 
penenun, kemudian  dua orang di antaranya 
menikah. Lalu ada 20 orang anak SMK 4 
yang magang di tempat saya, hanya dua 
yang berlanjut jadi penenun,” tutur Dina 
memulai cerita kepada Bertuah.

Memiliki usaha kain tenun menurut Dina 
mesti memiliki kesabaran, ulet dan kreatif. 
Karena itu merupakan bagian untuk bisa 
mendapat tempat dihati konsumen. Selain 
tentunya harus menjaga kualitas produk yang 
dihasilkan dan konsisten dalam produksi.

“Kalau kami tenun Sri Kemuning untuk satu 
warna motif yang sama, paling banyak hanya 
diproduksi dua kain. Sehingga konsumen bet-
ul-betul istimewa karena tidak akan mendapat-
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Hasil Tenun 
Dijamin Istimewa

UMKM Tenun Sri Kemuning

rebung, kelopak Mayang, awan berarak dan juga 
bintang berantai serta juga bunga cempaka dan motif 
tenun Melayu lainnya.

“Untuk motif tenun baik untuk bahan kain (bawah-
an) atau juga baju, semua motif diproduksi oleh tenun 
Sri Kemuning. Karena konsumen juga bisa memesan 
motif yang mereka sukai, begitu juga warnanya,” tutur 
Dina yang menyebut paling laris bahan tenun untuk 
dijadikan baju.

Dina memastikan untuk harga tenun Sri Kemuning 
sangat terjangkau dan disesuaikan dengan tingkat 
kesulitannya. Seperti hasil olahan tangan lainnya.

Menjawab Bertuah terkait pemasaran produk tenun 
Sri Kemuning, Dina kini sudah mulai memanfaatkan 
kemajuan teknologi digital melalui media sosial. Bah-
kan hasil tenun Sri Kemuning juga sudah dipasarkan 
melalui e-commerce seperti Tokopedia.

Semula diakui Dina, diawal kemunculan tenun Sri 
Kemuning, pemasaran masih sebatas dari informasi 
mulut ke mulut.

“Tadinya hanya informasi mulut ke mulut saja, tapi 
begitu ada masukan untuk menggunakan media 
sosial, kami juga mulai menggunakan Instagram dan 
juga website. Alhamdulillah dengan ini jangkauan 
pasar menjadi lebih luas,” ungkap Dina yang 
minimal sebulan memproduksi sedikitnya 20 
kain tenun.

Dampak dari pemanfaatan media sosial, 
Dina juga menuturkan konsumennya tidak 
lagi hanya sebatas Riau namun sudah sampai 
keluar pulau.

“Justru yang paling banyak memesan itu 
biasa dari luar Riau, biasanya mereka meme-
san melalui Tokopedia,” sambung Dina yang memiliki 
pelanggan beberapa pejabat.

Memiliki usaha yang menggunakan media Alat 
Tenun Bukan Mesin atau ATBM juga menjadi berkah 
bagi Dina. Karena selain tidak banyak yang memiliki 
usaha ini, usahanya juga kerap dibidik oleh perusa-
haan besar dan perbankan di Riau untuk mendapatkan 
pembinaan. Seperti RAPP dan Bank Indonesia. Apalagi 

keberadaan usaha tenun tidak hanya sebagai UMKM bi-
asa saja namun juga sekaligus merupakan upaya meles-
tarikan budaya bangsa yang turun temurun.

Karena itu juga, tenun Sri Kemuning pernah terpilih 
mewakili Riau dalam program Karya Kreatif Indonesia 
atau KKI tingkat nasional.

“Untuk bisa mengikuti KKI harus melewati tahapan 
yang ketat, karena pihak BI selaku penyelenggara 
menggunakan kurator untuk memastikan produk 
kita terbaik dan memang layak dipamerkan di 
ajang KKI. Alhamdulillah kami terpilih bersama 
tenun Siak Wan Fitri,” imbuh Dina. Dari ajang KKI, 
Dina mengaku mendapat banyak pengalaman 
dan pelajaran dari daerah lain yang juga me-
nampilkan hasil usaha kreatifnya.

“Mata dan pikiran terbuka bagaimana caranya 
produk yang kita hasilkan itu bisa nyaman dan disukai 
oleh banyak orang. Selain juga bisa membidik konsumen 
kaum milenial,” sambung Dina yang ingin produk tenun 
Sri Kemuning bisa menembus pasar ekspor.

Di ajang KKI,berbagai produksi terbaik tenun Sri Ke-
muning juga mendapat respon positif dari para pengun-
jung. Bahkan Dina juga mendapat buket bunga dari istri 
Menteri UMKM, Teten Masduki. *BERTUAH

kan produk yang pasaran atau banyak dipakai orang,” 
jelas Dina.

Padu-padan warna yang tepat juga menu-
rut Dina cukup mempengaruhi selera pasar. 
Karena itu padu-padan warna harus dibuat 
semenarik mungkin.

Dina menuturkan, untuk target konsumen 
tenun Sri Kemuning tidak hanya kalangan 

tertentu saja namun semua orang bisa 
memakai kain tenun.

Sebab kain hasil tenun Sri Ke-
muning sudah dimodifikasi menjadi 
pakaian dengan bahan yang nyaman 
untuk dipakai harian dengan harga 
terjangkau.

“Kalau selama ini ada yang bilang 
pakai baju hasil tenun itu panas, 
mungkin itu bahan yang digu-
nakan memang panas. Kalau saya 
seperti untuk pakaian seragam itu 
digunakan bahan katun dan itu 
tidak panas,” jelas Dina yang kerap 
mendapatkan pesanan baju sera-
gam ASN.

Terkait motif dari tenun Sri Ke-
muning, pihaknya memproduksi 
semua motif Melayu yang kaya 
akan falsafah. Seperti motif pucuk 

UKM
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Sedangkan bagi mereka yang memilih suasana out 
door atau udara terbuka, Ogata Coffe juga menye-
diakan sarana untuk nongkrong santai didukung 
taman yang indah. Bagi mereka yang hobi selfie, 
di tempat ini tersedia sejumlah titik yang bisa 
dijadikan latar yang ciamik.

Pengunjung juga tak usah repot-repot 
mencari tempat parkir kendaraan, 
karena sudah tersedia areal parkir yang 
luas dan tertata rapi.  

“Konsepnya, kita memang ingin 
lebih memanjakan pengunjung. Tidak 
hanya untuk kegiatan resmi atau 
keluarga, Ogata Coffe juga bisa me-
nampung kalangan usia muda,” ujar 
Munawar, pengelola yang juga owner 
dari Dhapu Coffe.

Dikatakan, geliat dunia kuliner di Kota 
Pekanbaru yang dinamis, membuat pi-
haknya terus mencoba membuat terobosan 

KULINERBISNIS kuliner di Kota Bertuah saat ini terus 
menggeliat. Salah satunya dengan hadirnya 
Ogata Coffe yang berada di Jalan Tengku Zainal 

Abidin Kecamatan Limapuluh.
Tempat kuliner ini sebetulnya bukan wajah baru 
dalam percaturan bisnis kuliner di Kota Pekanbaru. 

Karena kafe baru ini bisa dikatakan reinkarnasi atau wajah baru 
dari Dhapu Coffe, yang sudah dikenal akrab oleh masyarakat 

Kota Bertuah, sebagai satu tempat kuliner favorit.
Cuma bedanya, Ogata Coffe hadir dengan wajah dan 

tampilan baru serta fasilitas yang lebih lengkap. Tidak 
sekedar kuliner, tempat ini juga dilengkapi dengan fasilitas 
cucian mobil lengkap dengan sarana dan fasilitas pendu-
kungnya.

Selain menyuguhkan makanan dan minuman khas ala 
Dhapu Coffe yang sudah dikenal masyarakat, Ogata Coffe 
mengusung tema yang sama sekali baru dan lebih leng-
kap.

Dua gedung kaca yang lapang dan nyaman siap me-
manjakan pengunjung. Dua gedung ini dibelah ruas jalan 

menuju lokasi cuci mobil yang mengusung konsep bersih dan 
nyaman. Selagi kendaraannya dicuci, si pemilik bisa menikmati 

beragam makanan atau sekadar minuman segar.
Dua gedung ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan resmi seperti 

pertemuan tanpa mengurangi rasa nyaman bagi pengunjung.

Nikmati Beragam Menu 
Sambil Cuci Mobil

Ogata Coffe Hadirkan Fasilitas Lengkap
baru. Sehingga konsep Ogata Coffe pun tercipta.

“Ini juga sekaligus mendukung Kota Pekanbaru sebagai 
kota wisata belanja, yang seharusnya tetap dipertahank-
an,” tambah pria yang kini juga tercatat sebagai anggota 
DPRD Kota Pekanbaru .

Mengenai fasiltas carwash, Munawar mengatakan 
pengunjung bisa memilih  alternatif. “Bagi yang ingin 
cepat karena ada keperluan, di sini juga tersedia fasilitas 
cuci cepat. Bagi yang ingin santai dan menikmati suasana, 
juga bisa,” imbuhnya.

Meski berada di kawasan tengah Kota Pekanbaru, 
namun Ogata Coffe tida terusik dengan suasana bising. 
Hal ini pula yang mendasari dipilihnya lokasi kafe terse-
but, karena kenyamanan pengunjung adalah nomor satu. 
Bagi Anda pecinta kuliner, jangan ragu untuk mencoba. 
*BERTUAH
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BANYAK tempat makan di Kota Pekanbaru yang 
menampilkan nuansa perkampungan. Atap rumbia 
menjadi salah satu ciri khasnya. Ini menjadi berkah 

bagi pengusaha atap rumbia. Tempatnya yang epik bak 
perkampungan, menjadikan banyak rumah makan dimi-
nati pengunjung.

Raup Penghasilan 
Rp 8 Juta per Bulan

Usaha Atap Daun Rumbia Kulim

Pekanbaru.
Perihal pendapatan, ia katakan kalau pasokan lancar, 

bisa memperoleh Rp 8 juta  per bulan. “Normalnya bisa 
Rp 8 juta per bulan jika lancar. Kadang bisa lebih dan 
kurang, tergantung pembeli,” katanya.

Dikatakan, berjualan atap, menurutnya gampang-gam-
pang susah. Sebab, pembeli banyak menggunakan untuk 
usaha keluarga seperti rumah makan dan kandang ayam. 
Selain itu, atap daun akan terbeli kembali setelah rusak 
dalam jangka waktu tiga tahun.

Atap-atap yang dijualnya, kebanyakan dari Selatpan-
jang. Sebab, sekali pesan bisa langsung satu kapal, meski 
dalam jangka waktu dua bulan. Katanya per kapal bisa 
memuat sebanyak 23 ribu atap.

“Atap dari Selatpanjang dibuat di sana. Ada tiga kam-
pung yang membuat. Pembuat banyak dari kalangan ibu-
ibu. Sehingga ibu-ibu di sana pada makmur dan sejahtera, 
ada yang dibelikan kebun karet,” ungkapnya.

Lebih lanjut, rumah makan yang di Pekanbaru banyak 
membeli atap rumbia di tempat usahanya. Katanya, seka-
rang banyak yang tak mau usaha atap dan bambu karena 
lambat. ‘‘Sementara orang ingin penjualan dan pendapa-
tan cepat. Meski rodanya lambat tapi pasti,” katanya. 
*BERTUAH

UMKM
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Sebut saja seperti warung penyetan yang ada di 
jalan-jalan seputar Pekanbaru. Beratapkan daun rumbia, 
di situlah konsep perkampungan semakin menonjol.

Di balik konsepnya yang epik, siapa sangka penjual 
atap rumbia tersebut tinggal di daerah Kulim. Aprizal, 
namanya. Ia telah menggeluti usaha tersebut selama 12 
tahun.

“Sudah 12 tahun usaha atap. Enam tahun usaha di 
depan (dekat jalan raya Lintas Timur) dengan ngon-
trak, kemudian membangun rumah di tanah dan lahan 
sendiri,” ucapnya.

Awalnya, ia berjualan barang harian, lama kelamaan 
memulai bisnis kayu. Namun, karena dianggapnya rumit 
dengan berbagai macam izin, perlahan bisnis kayunya 
diganti dengan atap rumbia. Atap-atap rumbia tersebut 
ia selipkan di dagangan kayunya menjelang habis. Pada 
akhirnya, ia memantapkan diri berjualan atap daun.

“Pertama kali, atap dari Okura, kini berganti atap 
rumbia dari Selat Panjang baru kemudian Sumbar. 
Memperkenalkan secara bertahap kepada pembeli,” 
jelasnya.

Sejauh ia berjualan atap, banyak pembeli dari Ro-
hul, Bangkinang, Talukkuantan, Buluh Cina, Pasir Putih, 
Kubang dan lainnya. Kalau restoran banyak untuk di 
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kuah sopnya berwarna bening namun bumbu rempahnya 
menyerap ke daging.

Sop kambing sangat baik dikonsumsi ketika tubuh 
tidak begitu fit atau juga cuaca dingin. Keringat dijamin 
keluar usai mengkonsumsi Sop kambing atau juga gulai 
kambing yang disajikan hangat.

Gulai kambingnya juga juara, terdapat potongan 
rawit dan kuah yang kental. Tekstur daging kambing 
lebih lembut. Selain sate kambing, yang juga diminati 
adalah tongseng. Rasanya tak kalah enak dibanding sate. 
Kuahnya kental dan daging kambing di tongsengnya 
juga lumayan banyak.

Untuk harga menu olahan kambing di Sate Kambing 
Pak Kliwon terbilang cukup terjangkau. Seperti harga 
Sate Kambing Rp 25.000 dan Tongseng Rp 25.000, belum 
termasuk nasi.

Nah bagi kamu yang ingin berburu kuliner di Pekan-
baru, Sate Kambing Pak Kliwon mungkin bisa menjadi 
referensi. Silakan meluncur ke Jalan Durian. *BERTUAH

KULINER

BAGI yang suka menikmati aneka kuliner olahan kamb-
ing, sangat cocok mendatangi warung Sate Kamb-
ing Pak Kliwon yang berada di Jalan Durian tepatnya 

diseberang Brimob.
Sate kambing Pak Kliwon mulai buka dari pukul 12.00 

WIB hingga 22.00 WIB.
Sama seperti namanya sate kambing Pak Kliwon me-

nyediakan berbagai menu kuliner didominasi daging 
kambing. Sebut saja  sate kambing,sop kambing, gulai 
kambing,tongseng, tengkleng.

Bagi yang ingin menjaga tensi darah agar tidak naik 
karena mengkonsumsi daging kambing ada pilihan sate 

ayam. Jika beruntung juga tersedia ke-
pala kambing dengan 

harga 

sesuai ukuran.
Agar aneka menu yang dihasilkan empuk dan 

dagingnya tidak alot, sate kambing Pak Kliwon meng-
gunakan kambing muda. Paduan rempah yang tepat 
membuat aneka olahan kambing Pak Kliwon sama 
sekali tidak amis. Bahkan bumbu terasa menyerap 
sampai ke daging.

Meski warung Sate Kambing Pak Kliwon terlihat 
sederhana namun memiliki banyak pelanggan. Rata-
rata pelanggan datang pada saat jam makan siang. 
Ada beberapa meja yang sudah disediakan dalam 
warung yang tepat berada di pinggir Jalan Durian.

Untuk rasa setiap menu olahan kambing di Sate 
Kambing Pak Kliwon kalau diberi nilai bisa berada 
diangka 8-9. Karena untuk menjaga rasa, pesanan baru 

dibuat ketika ada yang meminta.
Seperti sate kambing baru dibakar ketika 

ada pesanan. Sehingga butuh waktu bebera-
pa menit untuk menu pesanan bisa tersedia.

Untuk sate kambing, satu porsinya tersedia 
10 tusuk dan bisa ditambah lontong. Disiram 
dengan bumbu kecap lalu ditabur potongan 
bawang merah dan rawit, tentu sangat meng-
gugah selera terutama bagi yang lagi malas 
untuk makan nasi.

Sop kambing atau gulai kambing juga pal-
ing juara. Karena dagingnya sangat empuk dan 
tidak perlu tenaga ketika mengunyahnya. Di sini 

Sate Kambing Pak Kliwon

Menu Olahan Kambing 
Menggugah Selera
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