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Dapur 
Redaksi

Membangun SDM 
dan Sinergitas
PENGEMBANGAN Sumber Daya Manusia (SDM) adalah 

bagian dari proses dan tujuan dalam pembangunan 
nasional. Oleh karena itu, pikiran-pikiran 

pembangunan yang berkembang de-
wasa ini sangat dipengaruhi oleh ke-
sadaran yang makin kuat akan tidak 
terhindarnya keikutsertaan dalam proses 
global yang sedang berlangsung.

Sebagai kota besar dan ibukota 
provinsi, Kota Pekanbaru juga meng-
hadapi tantangan untuk mengejar 
ketertinggalan dari daerah lain yang 
telah lebih dahulu maju. Oleh karena 
itu, pembangunan yang maju dan man-
diri, mengharuskan dikembangkannya 
konsep pembangunan yang bertumpu 
pada manusia dan masyarakatnya.

Untuk mencapai tujuan pem-
bangunan yang demikian, titik 
berat pembangunan diletakkan 
pada bidang ekonomi dengan 
kualitas sumber daya manusia. 
Konsep indikator pembangu-
nan manusia sebagai ukuran 
pembangunan yang sejajar de 
ngan indikator pendapatan per 
kapita dan laju pertumbuhan.

Dalam konteks pemban-
gunan nasional, pembangu-
nan manusia yang seutuhnya, 
kemampuan profesional dan 
kematangan kepribadian saling 
memperkuat satu sama lain. Pro-
fesionalisme dapat turut mem-

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

bentuk sikap dan perilaku serta kepriba-
dian yang tangguh, sementara kepribadian 

yang tangguh merupakan prasyarat 
dalam membentuk profesionalisme.

Peningkatan kapasitas dan 
kualitas melalui pembangu-
nan SDM yang unggul meru-
pakan tugas bersama dalam menciptakan Kota 
Pekanbaru yang maju, makmur dan smart city. 

Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas 
baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak 
hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian, 
namun juga dalam mendukung pembangunan daerah.

Sebagai penopang utama dalam roda pembangunan, 
pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat 

menciptakan generasi yang kreatif, inovatif 
dan berdaya saing tinggi. Karakteristik 

generasi muda seperti inilah yang di-
harapkan mampu berkontribusi dan 
memenangkan persaingan global.

Upaya tersebut tentu saja 
membutuhkan kerja sama 
dari semua pihak khususnya 
keluarga dalam hal pembe-
rian pendidikan dan keahlian 
sesuai dengan standar yang 
ditetapkan oleh pemerintah.

Kesadaran serta seman-
gat untuk terus meningkatkan 
kualitas diri dan daya saing. 

Dengan SDM yang berkuali-
tas, target dalam pembangu-
nan ke depan akan lebih mu-
dah tercapai. *** TIM BERTUAH
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PRESTASI Prestasi membagakan diraih oleh Pemerintah 
Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru karena berhasil 
meraih juara 1 lomba mendongeng tingkat Kota Pe-

kanbaru tahun 2022. Lomba ini merupakan satu kegiatan 
dari serangkaian acara Jambore Tim Penggerak 
PKK yang diselenggarakan di Halaman Mal 
Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru.

Utusan pendongeng dari Kecamatan 
Rumbai tampil memukau dan membuat para 
pengunjung termasuk dewan juri terkesima. 
Peserta dogeng perwakilan dari Kecamatan 
Rumbai mampu menyakinkan dewan juri den-
gan baik.

Mulai dari isi dongengnya yang menarik, ditambah lagi 
dengan paduan kreativitas, ekspresi, vokal dan penampi-
lan yang sempurna membuat peserta ini layak mendapat-
kan predikat tertinggi pendongeng se-Kota Pekanbaru.

“Alhamdulillah utusan pendongeng dari Kecamatan 
Rumbai tampil dengan baik sehingga kami bisa mendapat 
juara 1. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua 
untuk membangkitkan lagi dunia dongeng di Kota Pekan-
baru,” kata Camat Rumbai Vemi Herliza SSTP.

Sementara Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kear-
sipan Kota Pekanbaru Ir Hj Nelfiyonna MSi mengatakan, 
lomba mendongeng bertujuan untuk menumbuhkan 
kembali kemauan orangtua untuk mendongeng bagi 
anak-anaknya.
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Bangkitkan Minat Baca Anak

Bagikan Bibit Cabai ke Masyarakat

Pihaknya berharap berharap melalui ajang ini bisa me-
numbuhkan kembali kecintaan orang tua terhadap cerita 
Nusantara. “Dengan harapan dapat menanamkan kepedu-
lian dan melestarikan khazanah cerita Nusantara, terutama 

Pekanbaru,” ujarnya.
Menurut Nelfiyonna, perkembangan teknologi 

informasi yang semakin maju membuat ke-
beradaan dongeng kian memudar dari kehidu-
pan sehari-hari. Oleh karena itu, adanya lomba 
mendongeng yang digelar oleh berbagai pihak 
ini diharapkan dapat membangkitkan minat baca 
anak sekaligus memperkenalkan budaya kepada 
generasi muda.

“Dongeng tidak hanya menarik, tetapi memiliki pesan 
yang berguna untuk kehidupan dan masa depan,” sebutnya.

Dewan juri terdiri Dra Herayulwita MSi dari Dipersip 
Provinsi Riau, Reni Prasetyawati SPi MSi dari Dispusip 
Kota Pekanbaru dan Evelyne Tanugraha dari Komunitas 
Kita Dongeng. Adapun aspek-aspek yang dinilai di dalam 
Lomba Mendongeng, antara lain kreativitas, ekspresi, vokal, 
penampilan, dan isi dongeng. Setelah dilakukan penilaian 
berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan tersebut, 
maka hasil penilaian yang dilakukan oleh

Tim Juri dari 15 peserta perwakilan kecamatan se-Kota 
Pekanbaru, pemenang lomba mendongeng adalah Juara 
I Kecamatan Rumbai, Juara II Kecamatan Lima Puluh dan 
Juara III Kecamatan Rumbai Timur. *BERTUAH

Kecamatan Rumbai Terbaik 1 Lomba Dongeng se Kota Pekanbaru

Lurah Limbungan Baru Apresiasi Program PKK RW 11

JUARA DONGENG - Kecamatan Rumbai meraih gelar juara I dalam lomba dongeng se-Pekanbaru dalam 
rangkaian acara Jambore Tim Penggerak PKK di Halaman MPP.

BIBIT CABAI - PKK RW 11 Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai membagikan bibit cabai 
kepada masyarakat dalam mendukung program pemerintah.

INFO
KECAMATAN

INFO
KELURAHAN

Anuar sebagai ketua RW 11 masa bakti 2022-2027.
Selain pembagian bibit cabai, juga digelar kegiatan 

senam bersama emak-emak warga RW 11 di lapangan 
Sekolah  SMPN 30 Perumnas Rumbai.

“Kami mendorong ibu-ibu PKK RW 11 agar kedepan-
nya dapat lebih banyak berbuat untuk kemajuan dan 
kekompakan warga RW 11. Karena kegiatan hari ini 
baru pertama kali dilaksanakan dan sejalan mendukung 
program Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota 

Pekanbaru, yakni menanam cabai di pekarangan 
rumah masing-masing. Ini merupakan wujud 
respons dari PKK RW 11 mendukung program 
ketahanan pangan pemerintah,” ujar Ketua RW 
11 Khairil Anuar.

Sementara ketua PKK RW 11, dr Elvi Susanti 
menyebutkan, kegiatan ini sengaja dilaksanakan 
pada hari Ahad pagi di lapangan sekolah SMPN 
30, karena kondisi lingkungan RW 11 tidak me-

miliki fasilitas umum (fasum).
“Kami mengucapkan terima kasih kepada ibu kepala 

sekolah SMPN 30 telah memberi ijin buat ibu ibu RW 11 
melaksanakan senam, sekaligus pemberian bibit cabai per 
RT 10 bibit, sebanyak 6 RT di RW 11,” ujarnya.

Elvi berharap dengan dilaksanakannya kegiatan ini 
dapat dijadikan sebagai ajang silaturahmi bagi ibu-ibu di 
lingkungan RW 11. Sebab kegiatan senam bersama seka-
ligus pemberian bibit cabe ini merupakan yang pertama 
kali digelar di lingkungan RW 11.

“Kalau dilihat yang hadir pukul tujuh pagi ibu-ibu pada 
semangat berolahraga senam. Kedepannya nampak perlu 
diteruskan program senam bersama, minimal sebulan 
sekali,” kata dr Elvi Susanti. *BERTUAH

LURAH Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai, Dasriati 
SSos mengapresiasi program yang dijalankan oleh 
ibu-ibu PKK RW 11. Sebab program yang dibuat mer-

eka sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.
Salah program yang berdampak langsung oleh ma-

syarakat adalah program bagi-bagi bibit cabe gratis 
kepada warga setempat. Aksi nyata yang dilakukan oleh 
para pengurus PKK RW 11 ini jelas sangat dirasakan man-
faatnya bagi masyarakat.

Di tengah meroketnya harga cabai, tero-
bosan ini menjadi solusi nyata atas persoalan 
tersebut. Sebab jika setiap pekarangan rumah 
warga menanam bibit cabai, maka kebutuhan 
cabai di masing-masing rumah tangga bisa 
dipenuhi dari hasil panen kebun cabe di peka-
rangan rumahnya masing-masing.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada 
ketua RW 11 yang baru terpilih masa bakti 
2022 -2027 memiliki semangat baru, energik anak muda, 
semoga bisa membawa aura positif bagi kemajuan 
kampung RW 11 kedepannya,” kata Dasriati memberikan 
semangat kepada ibu-ibu yang melakukan aksi nyata 
kepada masyarakat sekitar.

“Tetapi semua itu perlu dukungan semua warga RW 11, 
apalagi khusus ibu-ibu melalui PKK RW 11 dapat bergerak 
sama-sama membawa perubahan kemajuan dan kekom-
pakan warganya,” ujar lurah di sela pemberian bibit cabai 
kepada ibu-ibu pengurus PKK RT yang hadir pada acara 
tersebut.

Kegiatan bagi-bagi bibit cabe merupakan program 
pertama yang ditaja ibu PKK RW 11 Limbungan Baru 
Kecamatan Rumbai Pekanbaru usai pengukuhan Khairil 

44-45

46  Bertuah Edisi September 2022

Fachrudin Panggabean SSos MAP
Camat Sail
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Tidak perlu panik atau emosi ketika berhadapan dengan 
masyarakat.Apapun itu hadapi dengan tenang termasuk 
ketika apa yang disampaikan masyarakat kurang berkenaan 
di hati.

“Saya pernah didesak untuk menandatangani surat yang 
belum lengkap berkasnya. Saya temui masyarakat itu dan 
beri penjelasan sampai beliau bisa menerima. Kita tidak bo-
leh langsung emosi menghadapinya,” kata Fachrudin lagi.

Dilain sisi, keputusannya untuk mengutamakan masyara-
kat diakui Fachrudin membuat waktunya dengan keluarga 
agak sedikit berkurang. Beruntung keluarga bisa mendukung 
karena ini adalah bagian dari resiko jabatan.

Tak jarang, ketika bepergian dengan keluarga, Fachrudin 
masih mencuri waktu untuk menghadiri undangan warga. 
“Saya sampai dititik ini, semua berkat doa masyarakat. Kalau 
tanpa masyarakat tidak ada artinya,” tuturnya.

Hal lain dari Fachrudin adalah sosoknya yang aktif di 
media sosial. Apa saja kegiatannya selalu diekspos melalui 
media sosial pribadi. Termasuk hobinya yang menyukai 

Luangkan Waktu 
Hadir di Tengah 
Masyarakat

SOSOK Fahrudin Panggabean mungkin bisa disebut 
satu pejabat yang akrab dengan masyarakat. Baginya, 
bertegur sapa menghadiri segala macam kegiatan 

di tengah masyarakat merupakan hal penting yang harus 
dilakukan sebagai seorang pemimpin.

Tidak hanya dalam suasana duka, gembira namun juga 
ada ditengah masyarakat yang kesusahan. Menurutnya 
kedekatan emosional pemimpin dengan masyarakat akan 
bisa terbangun dengan sendirinya jika pemimpin ada di 
tengah masyarakat.

“Saya percaya kalau kita hadir di tengah masyarakat, ke-
tika kita butuh masyarakat juga akan ada untuk kita. Saya 
juga tekankan ini kepada lurah yang 
ada di bawah saya. Jangan pilih-pilih 
orang, siapapun yang meninggal, 
undangan pesta atau apa saja, ketika 
mendapat informasi usahakan untuk 
hadir,” kata Fahrudin kepada Ber-
tuah.

Fachrudin juga mengaku pola 
kepimpinan seperti ini sudah diterapkannya sejak diper-
caya menjadi lurah. Seperti saat ia menjadi Lurah Limbun-
gan, Lurah Air Hitam, Lurah Bandaraya dan Lurah Sago.

“Alhamdulillah, sampai sekarang meski saya tidak lagi di 
sana, silaturahmi dengan masyarakat sana masih terjaga. 
Mereka selalu mengundang dan mengabari saya kalau ada 
acara,” imbuh Fachrudin menggambarkan kedekatannya 
dengan masyarakat.

Dijelaskan Fachrudin, pemimpin tidak ada artinya tanpa 
dukungan masyarakat. Karena itu menjaga kedekatan den-
gan masyarakat harus diprioritaskan. Fachrudin mengaku 
memberikan nomor kontak pribadi kepada masyarakat 
agar mudah dihubungi.

“Saya punya juga group WhatsApp dengan warga. 
Handphone saya 24 jam aktif, jadi informasi apa saja saya 
lebih cepat tahu,” sebutnya.

Menurut Fachrudin lagi, banyak keuntungan yang diper-
oleh bila pemimpin dekat dengan masyarakat. Paling tidak 
apapun program pembangunan yang bersentuhan lang-
sung dengan masyarakat dan perlu partisipasi akan lebih 
cepat direspons. Sehingga tidak perlu waktu lama melaku-
kan sosialisasi ke masyarakat.

Dicontohkan Fachrudin, satu program besar Pemerin-
tah Kota Pekanbaru saat ini dalam mengajak masyarakat 

bertanam cabai guna menekan laju inflasi, pencanangan 
pertamanya dilakukan di Kecamatan Sail.

Walaupun wilayah kecamatan Sail tidak terlalu luas dan 
terbatas keberadaan lahan kosong namun warga antusias 
menyambut program ini. Minimal warga merealisasikan 
program tersebut dengan bertanam cabai dan sayuran di 
pekarangan masing-masing.

“Warga kami sangat bersemangat untuk program sep-
erti ini. Baru-baru ini warga kami juga mendapat bantuan 
dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru untuk pro-
gram pemberdayaan masyarakat berupa bibit lele, cabai 
dan bawang,” beber Fachrudin.

Selain itu konsep kepimpinan yang diterapkan Fach-
rudin adalah hadapi masyarakat dengan hati jernih dan 
wajah yang bersih. Menurutnya ini sangat penting, agar 
semua masalah bisa terselesaikan dengan baik.

berswafoto dengan para pejabat tinggi mulai dari pusat 
hingga daerah.

“Kalau untuk berfoto dengan Mentri atau pejabat 
tingginya lainnya, saya tidak malu. Kalau memang ke-
beradaanya memungkinkan saya pasti akan maju minta 
foto bersama,” ungkap Fachrudin yang baru-baru ini ber-
swafoto dengan Mendag RI Zulkifli Hasan dan Menpar 
Sandiaga Uno. *BERTUAH

PROFIL
ASN
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mie sagu kering, mie sagu lembab dan mie sagu kuah 
atau masyarakat Melayu menyebutnya mie sagu lecah. 
Mie sagu tersebut ditaburi ikan teri bilis.

Olahan mie sagu Bu Tuti memiliki rasa dan ciri khas 
tersendiri. Setiap hari mie sagu Bu Tuti mampu menjual 
sekitar 300-400 porsi. Untuk satu porsi mie sagu Bu 
Tuti dibandrol Rp 12 ribu.

Setiap pelanggan yang mau menikmati kelezatan 
mie sagu Bu Tuti harus rela antre untuk dapat menik-
matinya. Proses pembuatan mie sagu sendiri membu-
tuhkan waktu sekitar 15-10 menit.

Di daerah asalnya, mie sagu memang menjadi 
makanan pokok masyarakat pesisir tetapi seiring 
perkembangan zaman, kuliner khas itu kini menjadi 
primadona seluruh masyarakat Riau.

Mie sagu biasanya dijadikan sebagai menu sarapan 
atau cemilan, hidangan acara hajatan bahkan dijadi-
kan suguhan istimewa untuk menyambut pejabat yang 
datang ke Riau. *BERTUAH

UMUMNYA banyak yang mengenal sagu sebagai 
kuliner khas di daerah timur Indonesia seperti 
Sulawesi, Maluku hingga Papua. Padahal Riau 

termasuk daerah yang memproduksi sagu. Terutama di 
Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti.

Bahkan olahan sagu yang telah diolah menjadi mie 
yang bisa dinikmati saat berkunjung di Kota Pekanbaru. 
Berbeda dari daerah timur yang mengolah sagu menjadi 
papeda, namun masyarakat Riau mengolah sagu menjadi 
mie yang khas dengan tekstur lembut dan kenyal.

Mie sagu terbuat dari bahan baku sagu, berasal dari 
Bengkalis dan kepulauan Meranti. Mie sagu memiliki 
kandungan karbohidrat yang sangat rendah sehingga 
aman dikonsumsi oleh siapa saja termasuk penderita 
diabetes sekalipun.

Tidak hanya di wilayah pesisir Riau, mie sagu kini 
juga bisa dijumpai di Kota Pekanbaru, salah satunya di 
warung mie sagu Bu Tuti, Jalan Ronggo Warsito. Bahan 
yang digunakan untuk membuat mie sagu antara lain 
cabe merah, ikan teri bilis, toge,sawi dan daun bawang 
serta bumbu khas dari wilayah pesisir.

Terdapat tiga penyajian mie sagu di warung ini. Yakni 

Mie Sagu Bu Tuti

Makin Sedap 
Ditambah Ikan Teri Bilis

KULINER
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SEKILAS berbagai produk Arabellarose tidak tampak 
seperti pita yang dibuat langsung dari kerajinan 
tangan. Karena bentuknya yang rapi dan pad-

uan warna menarik, layaknya produk pabrikan. Namun 
produk Arabellarose ,asli seluruhnya merupakan kera-
jinan tangan atau handmade menggunakan bahan pita 
satin.

Bahan-bahan pita yang bagus untuk digunakan antara 
lain satin, beledu, nilon, katun, vinil, atau grosgrain. Ke-
pada Bertuah, owner Arabellarose, Bela menu-
turkan, usaha kerajinan tangan yang dibuatnya 
bermula dari hobi saja.

“Awalnya hanya untuk digunakan sendiri, 
saya juga sering memposting ke media sosial 
untuk pita yang berhasil saya buat dan ternyata 
banyak yang suka dan tertarik. Karena itu mulai 
menerima pesanan,” ujar Bela yang memulai 
usahanya disaat pandemi Covid-19.

Masa itu dikatakan Bela, ia memiliki lebih banyak wak-
tu di rumah karena adanya Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat atau PPKM.

Untuk tahap awal diakui Bela tidak mudah baginya 
menghasilkan satu produk hiasan rambut.

Perlu kesabaran, ketekunan  dan ketelitian agar 
produk yang dihasilkan bisa menarik dan bagus serta 
rapi. Dua jari yang digunakan adalah jari telunjuk dan jari 
tengah. Alhasil dua jarinya sempat kaku-kaku.

“Berulang kali juga gagal baru bisa mendapatkan 
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Produksi Pita Handmade 
Bermula dari Hobi

UMKM Arabellahouse

alat yang digunakan untuk membuat kreasi dari pita 
satin. Mengontrol seberapa banyak lem yang dibu-
tuhkan dalam membuat kreasi pita satin ini juga tidak 
kalah penting.

Jangan sampai terlalu banyak lem yang digunakan 
atau sebaliknya terlalu sedikit. Membutuhkan “jumlah 
racikan lem” yang pas untuk menempelkan kreasi pita. 
Satu hal yang perlu diperhatikan adalah, temperatur 
lem yang panas. Diperlukan ketelitian dan hati-hati 
“bermain” dengan alat yang satu ini.

Kreativitas menciptakan ide-ide baru kreasi dari 
pita satin sangat diperlukan, agar hasil tidak monoton. 
Menciptakan bentuk-bentuk hiasan jepit rambut yang 
tidak monoton menjadi sebuah hal yang menantang.

Satu hal yang diyakini Bela, apapun bentuk usaha  
yang akan ditekuni sebaiknya memang berasal dari 
hati bukan karena suruhan  dari orang lain. Karena jika 
sudah menyukai, apapun hambatannya bisa dilalui.

Untuk membuat satu hiasan rambut, Bela mengaku 
membutuhkan waktu 30 menit sampai 2 jam tergan-
tung tingkat kesulitannya.

Saat ini lanjut Bela, Arabellarose sudah menghasil-
kan berbagai hiasan rambut. Mulai dari jepit, bando 
hingga jedai dengan aneka warna yang menarik. Ben-
tuk pitanya sendiri ada yang berupa  dasi kupu-kupu, 
bentuk klasik serta ada pita rambut berlapis.

Konsumen Arabellarose, menurut Bela tidak hanya 
menyasar perempuan dewasa dan anak-anak namun 
juga bayi perempuan. “Ada jepit atau bando lucu yang 
memang cocok untuk bayi, paduan warna memang 
saya sengaja semenarik mungkin,”imbuh Bela lagi.

Untuk harga produk Arabellarose,dibandrol mulai dari 
Rp 10 ribu -Rp 150.000.

Bela menyebut, meski produk yang dijualnya adalah 
handmade namun memiliki prospek yang cukup bagus. 
Karena istimewanya produk handmade tidak pasaran 
atau tidak sama dengan yang dipakai orang lain. Pastinya 
juga bisa dipesan sesuai yang diinginkan konsumen.

Selama ini sambung Bela, ia juga mengandalkan 
kekuatan media sosial untuk sarana pemasaran terutama 
Instagram. Karena bisa diakses oleh banyak orang dan 
tidak terbatas hanya di Kota Pekanbaru saja.

Bagi yang berminat dengan aneka pita produk Arabel-
larose bisa langsung order melalui akun Instagram ARA-
BELLAROSE.HOUSE atau WA 08992196686. *BERTUAH

bentuk hiasan rambut yang sempurna,karena tidak 
mudah juga untuk mendapatkan proporsi pita yang 
pas. Kadang lebih pendek yang sebelahnya atau justru 
kepanjangan,”jelas Bela.

Korek api gas merupakan satu alat yang dipakai untuk 
beberapa tujuan dalam kreasi dengan pita satin. Salah 
satu manfaat dari korek api gas ini adalah untuk mence-
gah terurainya benang pita satin yang dapat merusak 
hasil kreasi.

Selain itu api bermanfaat untuk membentuk 
kreasi pita satin. Membakar tepian dari pita 
satin agar menghasilkan bentuk yang pas dan 
menyatukan berbagai bentuk pita juga meru-
pakan tujuan penggunaan korek jenis ini.

“Mengendalikan besar-kecil api dan jang-
ka waktu pembakaran juga membutuhkan 
latihan,”tutur Bela.

Bela memberi tips ketika memilih bahan pita, 
seberapa kaku pita yang diinginkan harus dipertimbang-
kan. Jika menginginkan pita rambut yang dapat berdiri 
tegak, gunakan bahan pita yang lebih kuat seperti gros-
grain atau vinil.

Berkreasi dengan warna juga berperan penting agar 
menghasilkan kreasi yang cantik dan menarik, serta 
elegan, diperlukan keterampilan padu-padan warna yang 
baik. “Pesona warna memberikan unsur tersendiri bagi 
keterampilan ini,”ungkap Bela.

Lanjut Bela, lem tembak juga merupakan salah satu 
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PEMERINTAH Kota Pekanbaru melalui Pj Walikota 
Muflihun SSTP MAP menerbitkan Surat Edaran ber-
nomor 48/SE/2022 tentang Penanaman Cabai dan 

Bawang Merah serta Pemanfaatan Lahan Pekarangan.
Hal ini merupakan tindak lanjut dari Pj Walikota 

setelah menghadiri rapat koordinasi secara virtual 
terkait pengendalian inflasi daerah pada Senin 5 Sep-
tember 2022.

Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan 
hampir terus menerus belakangan ini telah menye-
babkan di antaranya gejolak harga pangan terutama 
terhadap barang-barang pangan pokok strategis, dian-
taranya terhadap komoditas cabai dan bawang merah.

Menyikapi hal tersebut, perlu dilakukan mitigasi ter-
hadap seluruh sektor sebagai respons atas penurunan 
aktivitas masyarakat yang ekonominya terdampak 
secara langsung.

Melalui kebijakan pemerintah sebagai upaya ikut 
serta dalam penanganan inflasi di kota Pekanbaru, di-
antaranya dengan gerakan ajakan pemanfaatan peka-
rangan ataupun lahan tersedia lainnya untuk menanam 
cabai dan bawang merah kepada seluruh Aparatur Sipil 
Negara dan masyarakat Kota Pekanbaru.

Pj Walikota Muflihun mengatakan, berdasarkan data 
prognosa Minggu ke-1 tahun 2022 yang diterbitkan 
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“

GERAKAN BUMDES - Ketua TP PKK Pekanbaru Raja Rilla 
Muflihun turut menghadiri launching Gerakan BUMdes se-
Provinsi Riau Menanam Cabai di Kabupaten Kampar.

oleh Dinas Ketahanan Pangan Pekanbaru, untuk komoditi 
cabai merah, tingkat kebutuhan di Kota Pekanbaru 
adalah 123 ton. Sementara di sisi ketersediaan berjumlah 
135 ton. Dan untuk komoditi bawang merah tingkat ke-
butuhannya adalah 143 ton dan ketersediaannya adalah 
157 ton.

Selanjutnya berdasarkan panel harga yang setiap 
harinya dibagikan pada medsos Dinas Ketahanan Pangan 
Pekanbaru tercatat di Pasar Cik Puan harga cabai awal 
September seharga 106.000/kg (cabe merah keriting) 
dan 60.000/kg (cabe rawit hijau), sementara untuk komo-

Kepada masyarakat kami mengimbau 
dan mengajak untuk memanfaatkan 
lahan tidur dengan bercocok tanam 

seperti komoditi cabai dan sebagainya

MUFLIHUN SSTP MAP
Penjabat Walikota Pekanbaru

LAPORAN
UTAMA

ditas bawang merah lokal dijual seharga 26.000/kg.
Pasar lainnya, yakni Pasar Palapa, komoditi cabe 

merah keriting seharga 104.000/kg, cabe rawit hijau 
60.000/kg dan bawang merah lokal 26.000/kg.

Lalu berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Peri-
kanan Kota Pekanbaru sebagaimana dikutip dari Insta-
gram Dokpim (Medsos IG resmi Bagian Protokol dan 
Komunikasi Pimpinan Setda Kota Pekanbaru), terdapat 
beberapa lahan tidur di Kota Pekanbaru yaitu Keca-
matan Rumbai Timur sekitar 14 hektare, Kecamatan 
Tuah Madani 2 hektare, Kecamatan Payung Sekaki 1 
hektare dan Kecamatan Kulim 300 hektare.

“Kepada masyarakat kami mengimbau dan men-
gajak untuk memanfaatkan lahan tidur dengan ber-
cocok tanam seperti komoditi cabai dan sebagainya. 
Setidaknya kita mengurangi belanja kebutuhan rumah 
tangga,” ucap Pj Walikota.

Gerakan menanam cabai merah ini sebagai upaya 
mencegah inflasi terjadi. Apalagi komoditas cabai 
merah menjadi satu penyumbang inflasi di Kota Pekan-
baru. Muflihun menyebutkan, gerakan ini juga menjadi 
cara mencegah lonjakan harga cabai merah di pasaran.

Ada rencana setiap kecamatan nantinya mem-
buka lahan khusus untuk menanam cabai merah. 
“Nantinya kita instruksikan para penyuluh pertanian 
mendampingi, agar hasil cabai merah yang ditanam 
bisa panen,” ujarnya.

Ia menyebut bahwa para penyuluh bakal 
mendampingi masyarakat yang bercocok tanam cabai 
merah di lahan tersebut. Ia berharap nantinya hasil 
tanam cabai ini bisa dipanen setelah disemai.

Pj Walikota Muflihun menilai bila penanaman cabai 
merah ini berkelanjutan tentu pasokan cabai 
lokal bisa memenuhi kebutuhan Kota Pekan-
baru. Mereka tentu bisa memenuhi lebih dari 
setengah permintaan lokal.

“Kondisi tersebut jelas bisa membuat 
harga cabai merah pun menjadi lebih murah. 
Apalagi selama ini cabai merah merupakan 
satu penyumbang inflasi di Kota Pekanbaru. 
Jadi kita berkembang, ya tinggal seperempat 
kebutuhan saja yang dipasok dari luar Pekanbaru,” 
paparnya.

Ditambahkan walikota, Dinas Tanaman Pangan dan 
Hortikultura Provinsi Riau menyebutkan, bahwa kebu-
tuhan cabai merah untuk Provinsi Riau sekitar 29.193 
ton tingkat konsumsi 4,53 kg per kapita per tahun.

Sementara, produksi tahun 2021 14,097 ton dengan 
luas panen 1.555 hektar rata-rata produktivitas 8,4 ton 
per hektar. Maka terdapat kekurangan sebesar 15.096 
ton atau 51,71 persen.

Kekurangan inilah yang selama ini dipenuhi dari 
provinsi tetangga seperti Sumatera Barat dan Suma-
tera Utara. Namun apa yang terjadi pada saat ini dari 
daerah penghasil cabai utama juga diterpa oleh tingkat 
inflasi yang lebih tinggi dari Provinsi Riau.

Hal ini disebabkan, adanya kegagalan panen karena 
kondisi iklim yang tidak stabil dan juga tingginya 
biaya produksi sebagai dampak dari kenaikan sarana 
produksi. Serta pupuk dan besarnya disparitas harga 
antara produsen dengan konsumen yang diterima oleh 

pelaku pasar.
Untuk itu, Muflihun mengimbau masyarakat Pekanbaru 

mendukung gerakan menanam cabai dengan meman-
faatkan pekarangan rumah. Dengan demikian tentu 
sangat bermanfaat menekan anggaran belanja kebutuhan 
rumah tangga.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota 
Pekanbaru Alek Kurniawan SP MSi menyebutkan bahwa 
gerakan tersebut diharapkan mampu menjadi salah satu 
cara mengendalikan inflasi bahan pangan dan mendu-
kung penuh kebijakan dari Pj Walikota Pekanbaru terse-
but.

“Edaran Bapak Pj tersebut sangat sesuai dengan kondisi 
terkini, tidak hanya di rumah pegawai negeri saja, gerakan 

ini juga digelar di instansi-instansi dan sekolah,” 
ucap Alek Kurniawan.

“Dengan ini kebutuhan rumah tangga untuk 
cabai ataupun bawang merah nantinya, setida-
knya tercukupi dan anggaran yang seharusnya 
untuk beli cabai atau bawang dapat dialihkan ke 
kebutuhan lain,” imbuhnya.

Alek menegaskan bahwa Surat Edaran Waliko-
ta Pekanbaru tersebut hadir dalam rangka men-

gendalikan inflasi bahan pangan dan untuk meningkatkan 
ketersediaan komoditas pangan di tingkat rumah tangga 
serta dalam upaya optimalisasi implementasi Peraturan 
Walikota Pekanbaru Nomor 17 tahun 2010 tentang Ger-
akan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 
Berbasis Sumber Daya Lokal.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdako 
Pekanbaru Drs H Syoffaizal MSi menyebutkan, saat ini 
pemerintah kota telah mulai melakukan pendataan terha-
dap lahan tidur tiap kecamatan. Dengan menggalakkan 
penanaman cabai merah diharapkan inflasi yang kini pada 
angka 7,01 persen bisa terus ditekan.

“Sebab, salah satu pemicu inflasi karena terjadinya 
kenaikan harga barang seperti cabai, bawang dan telur 
ayam. Jadi untuk menekan inflasi, Bapak Pj Walikota men-
gajak warga menanam cabai. Untuk itu butuh lahan, maka 
kita data lahan kosong di kecamatan,” ucapnya. ”Dengan 
cara menanam, minimal kita bisa memenuhi kebutuhan 
harian sehingga bisa menekan inflasi,” ulas Syoffaizal. 
***TIM BERTUAH

Pj Walikota Terbitkan SE Gerakan Tanam Cabai Tekan Inflasi

Ajak Masyarakat Manfaatkan Lahan Kosong

TEKAN INFLASI - Pj Walikota Muflihun SSTP MAP meyakini gerakan tersebut dapat menekan angka inflasi 
yang terjadi di Kota Pekanbaru.



9   Bertuah Edisi September 20228    Bertuah Edisi September 2022

Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP berupaya 
menekan inflasi daerah dengan menerbitkan Surat 
Edaran bernomor 48/SE/2022 tentang Penanaman 

Cabai dan Bawang Merah serta Pemanfaatan Lahan Pe-
karangan tertanggal 7 September 2022.

1. Pimpinan perangkat daerah, camat dan lurah 
memerintahkan kepada setiap Aparatur Sipil Negara 
dalam lingkup kerja masing-masing untuk melakukan 
penanaman cabai dan bawang merah di pekarangan 
rumahnya masing-masing dan secara aktif melakukan 
monitoring untuk pelaksanaannya.

2. Camat dan/ataupun lurah bersinergi bersama RT/
RW, tokoh masyarakat setempat dan pihak terkait, untuk 
mendorong dan mengajak masyarakat dalam peman-
faatan lahan pekarangan dan kebun melalui penanaman 

cabai dan bawang merah serta kebutuhan konsumsi 
pangan rumah tangga lainnya.

3. Kepada kepala perangkat daerah, camat dan lurah 
agar memasang spanduk/baliho di kantor masing-
masing dalam mengkampanyekan ajakan pemanfaatan 
lahan pekarangan melalui penanaman cabai dan bawang 
merah di lingkungan masing-masing.

4. Kepada kepala Dinas Pendidikan agar menghimbau 
sekolah-sekolah untuk memanfaatkan pekarangan seko-
lah diantaranya untuk penanaman cabai dan bawang 
merah.

5. Kepada Aparatur Sipil Negara agar mengkampa-
nyekan kegiatan penanaman cabai dan bawang merah 
di lingkungannya tersebut dengan meng-upload dan 
menyebarluaskan dokumentasi kegiatan penanaman di 

MANFAATKAN LAHAN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP mengimbau masyarakat untuk 
memanfaatkan lahan tidur untuk penanaman cabai.

HASIL KEBUN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun bersama 
Gubernur Riau Syamsuar melihat hasil tanaman cabai dalam 
Gerakan Menanam Cabai ASN dan masyarakat Kota Pekan-
baru di Jalan Thamrin, Gobah.

TANAM CABAI - Pj Walikota Muflihun SSTP MAP melakukan 
launching gerakan menanam cabai di Kota Pekanbaru

PANTAU PASAR - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP turun langsung ke pasar memantau 
harga sembako untuk pengendalian angka inflasi.

LAPORAN
UTAMA

Imbauan Pj Walikota Tekan Inflasi

media sosial masing-masing dan memberikan respons 
positif (seperti saling like, komentar dan share) atas ung-
gahan/publikasi tersebut.

6. Kepada masyarakat Kota Pekanbaru kami meng-
himbau untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan 
pekarangan dan/ataupun lahan tersedia lainnya melalui 

penanaman cabai dan bawang merah di lingkungannya 
masing-masing.

7. Kepada semua pihak terutama camat dan lurah un-
tuk menjadi teladan di wilayahnya masing-masing dalam 
menggalakkan dan memasyarakatkan penanaman cabai 
dan bawang merah tersebut.
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Pembangunan Pasar Cik Puan Pekanbaru akan Dituntaskan
Pj Walikota Berharap Dibantu Anggaran Pusat

Kesra Setdako Pekanbaru, Syoffaizal, pada perin-
gatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2022.

“Ini merupakan hal yang kita nanti-nantikan 
sejak lama, mulai dari aset lahan Pasar Cik Puan di-
catat oleh provinsi dan kota juga mencatat. Dengan 
koordinasi Dinas Pertanahan dengan BPN. Alham-
dulillah saat ini sertifikat HPL nya sudah dinyatakan 
atas nama Pemko Pekanbaru,” kata Syoffaizal.

Disampaikannya, dualisme kepemilikan lahan 
Pasar Cik Puan itu sebelumnya sempat menjadi 
perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. “Ini 
juga dulu yang didorong oleh KPK, agar pencatatannya satu 
aja. Provinsi, provinsi saja, kota, kota saja. Alhamdulillah, 
sekarang sudah tercatat sebagai aset pemko,” kata Syoffaizal.

Dengan adanya sertifikat HPL, lanjut Syoffaizal, pemerintah 

PENJABAT Walikota Pekanbaru, Muflihun SSTP MAP 
meminta bantuan Pemerintah Pusat melalui Menteri 
Perdagangan (Mendag) RI untuk menyelesaikan pem-

bangunan Pasar Cik Puan di Jalan Tuanku Tambusai, Keca-
matan Sukajadi, yang terbengkalai sejak 10 tahun terakhir.

“Pak menteri sudah melihat pasar kita yaitu Pasar Cik 
Puan, yang mana hingga kini masih terkendala dalam 
pembangunannya,” kata Pj Walikota Muflihun saat 
mendampingi Mendag Zulkifli Hasan meninjau pasar, Se-
lasa 27 September 2022.

Ia menyebutkan, diperlukan anggaran sekitar Rp 80 
miliar untuk menuntaskan pembangunan Pasar Cik Puan. 
“Kita tidak tahu ya apakah nanti ini akan sekali, dua kali, 
atau tiga kali dibantu melalui APBN. Tapi kita upayakan 
supaya pedagang nanti bisa menempati pasar yang telah 
kita bangun nantinya,” jelasnya.

Saat ini, lanjut pj walikota lahan Pasar Cik Puan resmi 
menjadi aset Pemerintah Kota Pekanbaru. Sertifikat Hak 

Jika mendapat bantuan APBN, tentu 
Pasar Cik Puan akan dikelola pemko. 

Nanti kami cari sistem pengelolaan 
yang paling menguntungkan bagi 

pedagang

INGOT AHMAD HUTASUHUT
Kepala Disperindag Pekanbaru

“

LAPORAN
KHUSUS

Pengelolaan Lahan (HPL) Pasar Cik Puan tersebut diserah-
kan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi 
Riau Asnawati kepada Asisten I Bidang Pemerintahan dan 

PERLU APBN - Bangunan Pasar Cik Puan Pekanbaru yang sudah terbengkalai sejak 10 tahun terakhir 
diharapkan dapat dibantu pembangunannya melalui dana Pusat.

TERBENGKALAI - Kondisi bangunan Pasar Cik Puan dilihat dari udara. Bangunan ini sudah 10 tahun terbengkalai 
akibat dualisme kepemilikan aset tanah antara Pemko Pekanbaru dan Pemprov Riau.

kota akan segera membahas kelanjutan pem-
bangunan Pasar Cik Puan yang sudah sekitar 10 
tahun mangkrak akibat dualisme kepemilikan 
lahan.

“Dengan sudah jelasnya status, tentu pemko 
akan merencanakan lebih lanjut seperti apa. Banyak 
hal yang bisa dilakukan karena ini sudah menjadi 
hak milik kita, aset kita maksudnya. Kita tinggal 
menunggu arahan pimpinan seperti apa,” tutupnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
(Disperindag) Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut 
mengatakan, bantuan APBN sangat diperlukan untuk 
kelanjutan pembangunan salah satu pasar legenda Kota 
Pekanbaru tersebut. Hal ini agar Pasar Cik Puan lebih me-
wakili wajah Pekanbaru.

BANGUNAN PASAR - Sisi bangunan Pasar Cik Puan yang terbengkalai perlu dibangun ulang 
sebagai bagian wajah Kota Pekanbaru.
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DAMPINGI MENDAG - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun saat mendampingi Menteri Perdagangan 
RI H Zulkifli Hasan meninjau harga bahan pokok di Pasar Cik Puan Pekanbaru.

BELI AYAM - Menteri Perdagangan RI H Zulkifli Hasan membeli ayam kepada pedagang saat 
mengunjungi Pasar Cik Puan Pekanbaru.

SERTIFIKAT HPL - Plt Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau 
Asnawati menyerahkan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) 
Pasar Cik Puan ke Pemko Pekanbaru melalui Asisten I Bidang 
Pemerintahan dan Kesra Syoffaizal.

“Jika mendapat bantuan dari APBN, tentu Pasar Cik 
Puan akan dikelola sendiri oleh pemko. Nanti kami cari 
sistem pengelolaan yang paling menguntungkan bagi 
pedagang dan pemerintah daerah,” ucap Ingot.

Menurutnya, walau sudah mendapat sertifikat HPL 
tapi pihaknya belum memastikan kapan pembangunan 
Pasar Cik Puan berlanjut. Ia menyampaikan bahwa saat 
ini sedang proses appraisal adalah proses penaksiran nilai 
bangunan yang ada saat ini.

Maklum pembangunan fisik Pasar Cik Puan sempat 
mangkrak selama beberapa tahun belakangan. “Jadi 
sedang dihitung nilainya, agar diketahui nilainya nanti,” 
jelasnya.

Hasil penilaian tersebut tentu bakal menjadi dasar 
membuat kebijakan terkait kelanjutan pembangunan 
Pasar Cik Puan. Ia menyampaikan bahwa bisa saja ada 
pembangunan di konstruksi lama atau ada penyesuaian 
nantinya.

“Maka kita lihat nanti hasil penilaiannya, tentu bisa kita 
siapkan kebijakannya, apakah melanjutkan bangunan 
lama atau dibuat bangunan baru,” paparnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ir H Nofrizal SE MM 
mendorong pemerintah kota melanjutkan pembangunan 
Pasar Cik Puan karena sudah mengantongi HPL.

“Harapan kita pasar itu dibangun melalui APBN. Apa-

LAPORAN
KHUSUS

lagi, kemarin Pak Mendag Zulhas berkunjung ke Pekanbaru. 
Jadi pembangunan Pasar Cik Puan ini harus kita gesa, mana 
tahu beliau bisa memberikan bantuan pembangunan pasar 
ini seperti Pasar Atas di Bukittinggi dengan anggaran Rp 100 
miliar lebih,” jelasnya.

Nofrizal mengaku tidak setuju jika 
pembangunan Pasar Cik Puan diserah-
kan kepada pihak ketiga. Sebab, ia 
menilai apabila menggunakan konsep 
swastanisasi dikhawatirkan pemban-
gunan Pasar Cik Puan bisa kembali 
terbengkalai.

“Kalau nanti diserahkan ke pihak 
ketiga, nanti konsepnya bakal beda lagi. 

Bongkar lagi, jadi datang bermacam-macam masalah. Tetapi, 
kalau itu dikelola oleh pemerintah, maka tinggal dilanjutkan 
aja lagi pembangunannya. Ya, tinggal bagaimana menam-
bah konsep-konsep apalagi yang perlu,” terangnya.

Tidak hanya itu, politisi PAN ini berharap 
Pemerintah Kota Pekanbaru bisa menga-
komodir pedagang-pedagang dalam 
membangun salah satu pasar 
tradisional terbesar di Pe-
kanbaru tersebut.

“Kebutuhan pedagang hari ini itu berupa los, jadi los 
itu diperbanyak dengan konsep hanggar supaya bisa 
banyak menampung pedagang. Karena kalau kios itu 
terbatas, dan hanya bisa berjualan kering saja, tapi kalau 
los itu dia bisa bermacam-macam, bisa basah 
dan bisa juga kering,” tutupnya. 
*** TIM BERTUAH



PENJABAT Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
menghadiri kegiatan silaturrahmi sekaligus audiensi 
dengan LPM, RT/RW, kader PKK, BKMT, Posyandu, tokoh 

masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan pemuda se-Keca-
matan Bukit Raya di Gedung PKM Universitas Islam Riau.

Pj Walikota dalam sambutannya menyampaikan agar ma-
syarakat Kecamatan Bukit Raya dapat saling bahu membahu 
untuk membangun Kota Pekanbaru lebih baik kedepannya. 
“Kami rasa perlu turun ke kecamatan-kecamatan untuk men-
dengar langsung keluhan masyarakat. Karena, pemerintah 
bertugas melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” 
ujarnya.

Dalam masa jabatan ini, Pj Wako Muflihun menjelaskan 
ada tiga poin penting yang diberikan Gubernur Riau. Yakni 
masalah banjir, masalah sampah dan masalah jalan ber-
lubang. Semua itu akan coba dibereskan selama menjadi pen-
jabat walikota Pekanbaru yang akan berakhir masa jabatan-
nya pada 23 Mei 2023.

“Saya tidak janji bisa tuntas semua. Tapi paling tidak, ada 
aksi dari keluhan yang saya dengar,” tutur Muflihun.  

Pj wako juga menjelaskan bahwa ia hanya meneruskan 
pekerjaan walikota sebelumnya yang masih tertunda. Tidak 
ada kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan selain dari 
apa yang diarahkan oleh gubernur Riau.

Mantan Sekwan Riau ini mengharapkan agar semua ma-
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PERTANYAAN WARGA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP 
MAP mengambil wadah berisi kertas pertanyaan masyarakat 
Bukit Raya yang akan dijawab oleh pemerintah.

BANGUN KOTA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
meminta masyarakat Kecamatan Bukit Raya bahu membahu 
membangun Kota Pekanbaru.

DISAMBUT ANAK - Pj 
Walikota Pekanbaru 
Muflihun SSTP MAP 
dan istri disambut 
seorang anak saat 
sampai di lokasi acara 
silaturahmi bersama 
tokoh masyarakat 
Bukit Raya.

Ajak Masyarakat 
Peduli Masalah 

Sampah

Pj Walikota Silaturahmi dengan 
Tokoh Masyarakat Bukit Raya

FOTO BERSAMA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP foto bersama ibu-ibu 
PKK seusai pertemuan bersama masyarakat Kecamatan Bukit Raya.

syarakat peduli dengan Kota Pekanbaru. Terutama masalah 
sampah yang menjadi masalah klasik di Kota Pekanbaru. 
Kendati demikian ia mengaku tidak bisa sendiri dalam mem-
bangun kota. Diperlukan kolaborasi dan kepekaan 
masyarakat.

Muflihun berharap masyarakat membuang sam-
pah pada tempat yang telah ditentukan oleh Pemko 
Pekanbaru agar dampak dari sampah seperti banjir 
akibat tersumbatnya selokan dan juga lainnya dapat 
diatasi.

Pemko, ujarnya, tidak akan bisa sendiri mem-
bangun Kota Pekanbaru. Jika menemukan hal yang tidak 
baik, maka warga dapat menyampaikan ke pemerintah. “Du-
kung saya. Karena niat saya dan kita semua pasti sama yaitu 

AGENDA

membangun Pekanbaru yang kita cintai ini. Mari bergerak 
bersama, serentak dan kolaborasi,” ucap Muflihun.

Terakhir, ia mengucapkan terima kasih kepada ma-
syarakat, sehingga kegiatan audiensi tersebut 
memiliki antusiasme yang tinggi. Sehingga 
hal semacam ini dapat membangun sinergi-
tas antara pemerintah dan masyarakat untuk 
bergotong royong membangun Kota Pekan-
baru.

Dalam kegiatan ini juga diberikan peng-
hargaan kepada RT RW teladan yang ada di 

Kecamatan Bukit Raya. Penghargaan ini diserahkan 
oleh Pj Walikota Pekanbaru Muflihun yang disambut 
gembira undangan yang hadir. *BERTUAH

RW TELADAN - Pj 
Walikota Pekan-
baru Muflihun SSTP 
MAP menyerahkan 
piagam penghargaan 
kepada salah seorang 
Ketua RW Teladan 
di Kecamatan Bukit 
Raya.

Smart Government
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JAMBORE PKK - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP didampingi Forkopimda membuka secara resmi Jambore 
PKK tingkat Kota Pekanbaru tahun 2022 di Lapangan MPP Pekanbaru.

BAZAR UMKM - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP meninjau 
satu makanan ringan yang ditampilkan dalam bazar produk UMKM dan 
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga.

PERAJIN BATIK - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP dan istri 
berbincang dengan pengrajin batik pada Jambore PKK tingkat Kota 
Pekanbaru tahun 2022.

PEMERIKSAAN GRATIS - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
melakukan pemeriksaan kesehatan gratis pada Jambore PKK.

AGENDA

Pj Walikota Hadiri Jambore PKK 
Tingkat Kota Pekanbaru 2022

Cegah Stunting 
dan Wujudkan 

Keluarga Tangguh

PENJABAT Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
menghadiri sekaligus membuka secara resmi Jam-
bore PKK tingkat Kota Pekanbaru tahun 2022 yang 

dipusatkan di Lapangan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota 
Pekanbaru.

Raja Rilla Mustafa Muflihun selaku ketua TP PKK Kota 
Pekanbaru mengatakan, mengusung tema “melalui 
PKK Tingkat Kota Pekanbaru, kita cegah stunting dan 
tingkatkan kreativitas serta eratkan silaturrahmi menuju 
keluarga tangguh dan sejahtera”, Jambore PKK diharap-
kan menjadi ajang silaturrahmi, berbagi wawasan dan 
pengetahuan para kader PKK se-Kota Pekanbaru.

Ia sudah berkeliling mengikuti Jambore PKK di 15 
kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk itu, 
beberapa isu mulai dari pencegahan stunting, layanan BANTUAN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP mendampingi TP PKK Kota Pekanbaru 

menyerahkan bantuan kepada kelompok UP2K dari Kelurahan Sri Meranti, Rumbai.

“Contohnya, mencegah stunting kita harus sediakan 
sandang dan pangan yang baik untuk masyarakat. Selain 
itu, juga ada layanan kesehatan gratis dan dapat dijangkau 
masyarakat. Semoga kita terus berkolaborasi untuk kemasla-
hatan masyarakat,” paparnya.

Ia optimistis dengan bergerak bersama, pelayanan kes-
ehatan dan ekonomi masyarakat akan jauh lebih baik. Kes-
esuaian program PKK dan Pemko Pekanbaru dapat menjadi 
semangat sinergi menjadikan Kota Pekanbaru maju dan 
kembali bertuah.

“Kita juga meminta para Kader PKK untuk bersinergi de-
ngan para ibu- ibu Bhayangkari, ibu-ibu Persit dan beberapa 
kelompok wanita yang ada di instansi vertikal lainnya,” imbau 
Muflihun. Acara Jambore terdiri dari lomba tertib administrasi 
PKK, kemudian lomba busana bordir Melayu, lomba yel-yel 
dengan tema stunting, lomba penyuluhan dengan tema 
stunting, lomba mendongeng, serta lomba mars PKK.

Selain itu juga terdapat lomba bazar produk Usaha Pe-
ningkatan Pendapatan Keluarga atau UP2K. Penilaian defile 
dan pelaksanaan Jambore PKK terbaik tingkat kecamatan. 
Para juri berasal dari Pemko Pekanbaru maupun pihak swasta. 
*BERTUAH

Smart People

kesehatan gratis dan terjangkau oleh 
masyarakat, hingga promosi produk 
UMKM unggulan kreativitas ibu-ibu 
menjadi perhatian TPP PKK Pekanbaru.

“Terima kasih dukungan ibu-ibu 
kader PKK semua. Semoga 10 pro-
gram yang kita usung, bisa terlaksana 
dengan baik. Pada hari ini juga ada 

kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis, layanan vaksinasi, 
pemasangan alat kontrasepsi dan penyerahan secara sim-
bolis kebutuhan balita dalam mencegah stunting di Kota 
Pekanbaru,” ujarnya.

Raja Rilla juga mengajak para kader PKK untuk terus ber-
sinergi dengan Pemko Pekanbaru. Tujuannya, agar program 
Pemko Pekanbaru dapat berjalan beriringan dengan pro-
gram PKK Kota Pekanbaru.

Sementara Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
dalam sambutannya mengapresiasi dan mengucapkan 
terima kasih atas terselenggaranya acara tersebut. Karena 
mempunyai dimensi positif bagi kader PKK secara khusus 
dan masyarakat secara umum.

Ia mengapresiasi Ketua TP PKK Kota Pekanbaru Raja Rilla 
Muflihun. Hal ini karena dalam waktu kurang dari tiga bulan 
berkeliling kecamatan untuk menggerakkan dan merangkul 
kembali para kader PKK Kota Pekanbaru.

“Tanpa dukungan ibu PKK, pembangunan Kota Pekan-
baru tak bisa seperti yang kita harapkan. Peran ibu PKK 
menunjang kemaslahatan masyarakat. Dari 10 program PKK 
memiliki garis lurus dengan program Pemko Pekanbaru,” 
ujar pj wako.



semua. Membersihkan ini tidak semu-
dah membalikkan telapak tangan, 
butuh waktu dan proses,” paparnya.

Pemerintah kota pun menggan-
deng unsur forkopimda. Namun masih 
dianggap belum bekerja lantaran 
sampah masih menumpuk.

Maka dari itu, ia mengajak ma-
syarakat agar membuang sampah pada tempatnya. Warga 
diimbau agar membuang sampah sesuai jadwal yakni 
pukul 19.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB.

AGENDAPENJABAT Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
memimpin langsung apel Pencanangan Gotong Roy-
ong Massal di Kota Pekanbaru. Para personel gabun-

gan mengikuti apel di Baterai A Batalyon Arhanudse 13, 
Jalan HR Soebrantas, Kota Pekanbaru.

Ada seribu personel gabungan ikut dalam apel ini. 
Mereka menyebar di empat titik lokasi yang ada di Kota 
Pekanbaru, yakni di Jalan HR Soebrantas-Jalan Garuda 
Sakti, Jalan Riau-Parit Jalan Thamrin, Jalan Ahmad Dahlan-
Dahlia-Teratai, dan Jalan Adi Sucipto.

Pj Walikota Pekanbaru Muflihun menyampaikan bahwa 
gotong royong massal sesuai kesepakatan dengan unsur 
forkopimda. Mereka ingin bersama gotong royong men-
ciptakan Kota Pekanbaru yang bersih. “Lalu menciptakan 
Pekanbaru yang sehat, maka kita gelar gotong royong 
massal ini,” ujarnya usai kegiatan.

Ia mengajak seluruh unsur ikut serta dalam gotong 
royong agar menjaga kebersihan bersama. Ia mengatakan 
bahwa saat ini seluruh elemen masyarakat sepakat agar 
kebersihan Kota Pekanbaru terus terjaga.

“Oleh karena itu mari kembali budayakan gotong 
royong, yang sudah mulai memudar. Kita ajak seluruh 
elemen masyarakat untuk membersihkan lingkungannya,” 
ajak Pj Wako.

Ia berharap lingkungan yang bersih tentu bisa jadi 
upaya mencegah terjadinya banjir. Ia mengaku bakal 
mengagendakan setiap satu bulan sekali gotong royong di 
kantor masing-masing.

Disampaikan Pj Wako, pemerintah tidak mungkin men-
jangkau seluruh titik karena keterbatasan SDM dan juga 
peralatan. Ia mengaku heran padahal pemerintah sudah 
mencanangkan Pekanbaru Bebas Sampah.

“Kita sudah mulai membersihkan parit, memang belum 
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Pj Walikota Pekanbaru Pimpin Apel 
Gotong Royong Massal

PIMPIN APEL - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP memimpin apel Pencanangan Gotong Royong Massal di Kota 
Pekanbaru di Baterai A Batalyon Arhanudse 13.

KETERANGAN PERS - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP memberi keterangan pers seusai apel Pencanangan Gotong 
Royong Massal di Kota Pekanbaru.

FOTO BERSAMA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP, Forkopimda dan perwakilan tim gabungan foto bersama usai 
Pencanangan Gotong Royong Massal.

SERAHKAN CANGKUL - Pj Walikota Muflihun SSTP MAP 
menyerahkan cangkul secara simbolis kepada personel 
gabungan tanda dimulainya Pencanangan Gotong Royong 
Massal di Kota Pekanbaru.

“Buang sampah untuk angkutan mandiri langsung ke 
TPA, jangan buang ke pinggir jalan lagi,” ujarnya.

Muflihun menegaskan bahwa pemerintah kota ber-
sama unsur forkopimda serius dalam menangani banjir. 
Ia mengaku memang belum semua titik banjir teratasi 
apalagi jumlah titik banjir mencapai ratusan.

“Minimal kita angsur hari ini beberapa titik, ke depan 
kita gelar gotong royong massal pemerintah kota, unsur 
TNI dan Polri serta masyarakat tempatan, agar parit 
yang tidak berfungsi bisa dibersihkan,” jelasnya. *BER-
TUAH

Smart Environment

Agendakan Goro 
Setiap Bulan di Kantor



Pemerintah Kota Pekanbaru 
Kembali Raih TPID Award
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KENDALIKAN INFLASI - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun 
SSTP MAP menunjukkan trofi TPID Award 2021 yang 
diraih atas kesuksesan Pekanbaru dalam mengendalikan 
inflasi.

SICANTIQ METAL - Pekanbaru diumumkan sebagai Kota Terbaik 
di wilayah Sumatera peraih TPID Award 2021 dengan program 
andalan SICANTIQ METAL.

UCAPAN SELAMAT - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
menerima ucapan selamat dari salah seorang kepala daerah atas 
keberhasilan meraih TPID Award 2021.

TPID AWARD - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menerima penghargaan TPID Award 2021 dari Gubernur Bank 
Indonesia Perry Warjiyo disaksikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dinilai Sukses 
Kendalikan Inflasi

KOTA Pekanbaru kembali meraih penghargaan Tim Pengen-
dali Inflasi Daerah atau TPID Award 2021 dari Pemerintah 
Pusat. Penghargaan ini diberikan atas kesuksesan Pekan-

baru dalam mengendalikan inflasi.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Bank 

Indonesia Perry Warjiyo kepada Penjabat Walikota Pekanbaru 
Muflihun SSTP MAP, disaksikan Menko Perekonomian Airlang-
ga Hartarto dan Menkop UKM Teten Masduki di Shangri-La 
Ballroom, Surabaya.

Usai menerima penghargaan, Muflihun mengucapkan syu-
kur dan menyatakan penghargaan itu akan menjadi motivasi 
bagi Pemerintah Kota Pekanbaru bersama pihak terkait untuk 
terus bersinergi menjaga stabilitas ekonomi ke depannya.

FOTO BERSAMA - Pj 
Walikota Pekanbaru 
Muflihun SSTP MAP foto 
bersama dengan para 
kepala daerah lainnya 
yang berhasil meraih 
TPID Award 2021.

“Alhamdulillah, penghargaan ini akan menjadi motivasi 
kita kedepan menjaga stabilitas ekonomi,” ujar Muflihun usai 
menerima penghargan tersebut.

Sesuai dengan instruksi Presiden RI Joko Widodo, ke depan 
ia bertekad untuk terus meningkatkan sinergi dan ketahanan 
pangan. “Hal ini bertujuan guna mengendalikan inflasi 
di daerah,” terangnya lagi.  

Menurut Pj Wako, pada TPID Award ada tiga pa-
rameter yang dinilai. Pertama Bagus Diproses, artinya 
ada keterlibatan pimpinan daerah dalam memastikan 
persediaan pasokan dan pengendalian harga.

Dalam hal ini adalah kebijakan pemimpin daerah 
dalam upaya daerah menjamin pasokan dan mensta-
bilkan harga dengan mengeluarkan peraturan-per-
aturan, termasuk di dalamnya kerja sama dengan daerah lain.

Kedua Bagus Output, dimana hasil produksi atau orang 
yang menjadi sasaran telah tercapai, dan yang ketiga Bagus 
Outcome atau pencapaian pengendalian inflasi terbaik.

Menko Perekonomian RI Dr Ir Airlangga Hartarto MBAM 
MT dalam laporannya menyebutkan, saat ini tingkat inflasi di 
beberapa daerah masih tinggi. Namun demikian, ada sejumlah 
daerah yang mampu mengendalikan inflasi tersebut.

AGENDA

Good Government

Sebagai bentuk apresiasi, maka Kemenko Perekonomian 
memberikan penghargaan TPID Award kepada daerah yang 
berhasil mengendalikan inflasi itu, salah satunya Kota Pekan-
baru.

Dalam hal ini, Kota Pekanbaru sendiri sudah dua kali secara 
beruntun menerima penghargaan sebagai TPID 
kota berkinerja terbaik di wilayah Sumatera.

Atas kinerja yang baik itulah, Pj Walikota Pe-
kanbaru Muflihun SSTP MAP menjadi salah satu 
dari 29 orang Bupati/Walikota yang diundang 
untuk ikut secara offline pada Rakor Pusat dan 
Daerah Pengendalian Inflasi dan Gerakan Nasional 
Pengendalian Inflasi Pangan di Surabaya. Sisanya, 
mengikuti secara online.

Rakorpusda ini mengusung tema “Sinergi dan Inovasi un-
tuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan ; Gerakan Nasi-
onal Pengendalian Inflasi Pangan”. 

Hadir dalam kegiatan Rakorpusda ini Menteri Koordinator 
Perekonomian Dr Ir Airlangga Hartarto MBAM MT, Menteri 
Koperasi dan UKM Teten Masduki, Wakil Mendagri John 
Wempi Wetipo, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan 
sejumlah deputi pemerintahan pusat. *BERTUAH



IPDN, Pj Wako meminta untuk 
terus mendukung organisasi KNPI. 
“Bimbing dan arahkan pengurus 
KNPI ini agar mereka bisa bergerak 
lebih maju ke depannya,” ucap 
Muflihun.

Di samping itu, Pj Walikota juga 
berharap agar KNPI bisa bekerjasama dengan pemerin-
tah dalam menjaga stabilitas masyarakat di masing-
masing kecamatan dan kelurahan.

“Itu harapan kita ke depannya. Jadi jangan sampai ada 
bentrok dengan masyarakat, perkelahian antar organisa-
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FOTO BERSAMA - Pj WaliKota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP foto bersama dengan Forkopimda 
dan pengurus DPD KNPI Kota Pekanbaru seusai pelantikan.

BERITA ACARA - Pj WaliKota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
menyaksikan penandatanganan berita acara pelantikan 
Pengurus DPD KNPI Kota Pekanbaru oleh Ketua DPD KNPI 
Provinsi Riau. 

PENANDATANGAN - Pj WaliKota Pekanbaru Muflihun SSTP 
MAP melakukan penandatanganan berita acara pelantikan 
Pengurus DPD KNPI Kota Pekanbaru.

PENGUKUHAN - Pj WaliKota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
menyaksikan secara langsung prosesi pengukuhan Pengurus 
DPD KNPI Kota Pekanbaru periode 2022-2025.

si, kita tak mau. Jadilah wadah perkumpulan yang baik di 
KNPI itu sendiri,” ujarnya.

Sebelumnya, Panitia Pelaksana Pelantikan Rizikrullah 
mengatakan, pemilihan Ketua KNPI Pekanbaru Faisal 
Islami digelar pada 26 Juni 2022 lalu dalam Musda ke-13 
di Hotel Furaya. Faisal terpilih secara aklamasi oleh 69 
OKP yang bernaung di bawah KNPI.

 Pada kesempatan yang sama, Ketua KNPI Pekanbaru 
terpilih Faisal Islami menyampaikan terima kasih kepada 
seluruh OKP yang mendukungnya saat Musda ke-13 
lalu. Ia mengharapkan KNPI dan Pemko Pekanbaru bisa 
saling bersinergi dan berkolaborasi dalam menjalankan 

program yang sudah dibuat, maupun di masa yang akan 
datang.

“Kami mendukung program Pj Walikota Pekanbaru 
dalam menangani sampah, banjir, dan jalan rusak. Kami 
siap turun ke masyarakat,” ucapnya.

Di samping itu, Faisal meminta para pengurus dan 
anggota KNPI periode 2022-2025 untuk mengaktifkan 
kembali sekretariat. Hal ini agar sekretariat bisa menjadi 
rumah bagi para pemuda.

“Saya juga berharap para mantan ketua KNPI bisa 
memberikan arahan dan tunjuk ajar. Agar kami tak salah 
melangkah ke depan,” harap Faisal. *BERTUAH

PEMNGURUS KNPI - Pj WaliKota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menghadiri pelantikan Pengurus DPD KNPI Kota Pekanbaru 
di aula pertemuan Hotel Grand Central Pekanbaru.

Pj Walikota Hadiri Pelantikan 
Pengurus DPD KNPI Pekanbaru

AGENDA

Pemuda Mitra Strategis 
Pembangunan

PENJABAT WaliKota Pekanbaru Muflihun SSTP 
MAP menghadiri Pelantikan Pengurus DPD KNPI 
Kota Pekanbaru. Acara berlangsung di aula perte-

muan Hotel Grand Central Pekanbaru.
Pj Walikota dalam pidatonya mengatakan bahwa 

KNPI sangat penting bagi Pemerintah Kota Pekanbaru. 
Karena, KNPI merupakan satu mitra strategis Pemko 
Pekanbaru dalam pembangunan. Apalagi terdapat 
sekitar 69 organisasi kepemudaan atau OKP yang 
tergabung dalam KNPI.

“Di bawah kepemimpinan Faisal Islami, KNPI di-
harapkan bisa menjadi mitra yang strategis. Sehingga, 
KNPI bisa mendukung program kami di Pemko Pe-
kanbaru,” ujarnya.

Muflihun menambahkan, sebagai Pj Walikota, ia ha-
rus bisa merangkul semua elemen masyarakat. Teru-
tama para pemuda yang menjadi generasi penerus di 
masa mendatang. Karena ia menilai, pemuda milenial 
merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu 
daerah.

Oleh karena itulah, kepada para juniornya dari 

Smart Government



PENJABAT Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
beserta Ketua TP PKK Pekanbaru Raja Rilla Musta-
fa Muflihun menghadiri pameran Apresiasi Kreasi 

Indonesia atau AKI 2022. Pameran yang berlangsung 
di Mall Ciputra Seraya, Pekanbaru resmi dibuka oleh 
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Dr H Sandi-
aga Salahuddin Uno BBA MBA.

AKI merupakan program unggulan pengembangan 
ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas dan pa-
meran kepada para pelaku ekonomi kreatif pada sub-
sektor kuliner, kriya, fesyen, aplikasi, film, dan musik, 
yang akan diselenggarakan di 16 kota/kabupaten di 
Indonesia. Program ini diharapkan hadir untuk mendo-
rong UMKM kreatif Indonesia naik kelas dan percepa-
tan pertumbuhan ekonomi.

Pekanbaru merupakan kota terakhir dari rangkaian 
pameran 16 kota/kabupaten. AKI 2022 telah dilak-
sanakan di 15 kota sebelumnya. Yakni di Tasik, Cirebon, 
Yogyakarta, Tegal, Banjarmasin, Padang, Tangerang, 
Cilegon, Pontianak, Banda, Aceh, Jember, Kendari, 
Sidoarjo, Jambi dan Ambon.

Sebanyak 27 pelaku ekonomi kreatif asal Provinsi 
Riau ditampilkan dalam pameran AKI 2022 di Mal 
Ciputra Seraya. Para pelaku ekraf yang ikut pada pam-
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TESTIMONI AKI - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menyampaikan testimoni dan dukungan terhadap 
penyelenggaraan AKI 2022 di hadapan Menparekraf RI Sandiaga Salahuddin Uno.

PROGRAM UNGGULAN - Menparekraf RI Sandiaga 
Salahuddin Uno memberi penjelasan tentang AKI 2022 
yang menjadi program unggulan dalam pengembangan 
ekonomi kreatif.

PIDATO MENTERI - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP bersama Kadis Parekraf Riau menyimak 
pemaparan Menparekraf RI Sandiaga Salahuddin Uno saat pembukaan AKI 2022.

PROMOSI KOPI - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP 
MAP bersama Menparekraf RI Dr H Sandiaga Salahuddin 
Uno mempromosikan produk kopi kemasan karya UMKM 
Pekanbaru.

PRODUK FESYEN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP 
MAP mendampingi Menparekraf RI Sandiaga Salahuddin 
Uno saat melihat produk fesyen di satu gerai UMKM yang 
tampil di AKI 2022.

eran tersebut terbagi dalam sub-
sektor seperti kuliner, kriya, fesyen, 
aplikasi, film, dan musik.

Pj Wako Muflihun SSTP MAP 
mengapresiasi pameran AKI terse-
but. Menurutnya, program ung-
gulan dari Kemenparekraf ini dapat 
mengembangkan usaha para 

pelaku sektor ekonomi kreatif dan UMKM di Pekan-
baru dan Riau pada umumnya.

Muflihun juga mengucapkan terima kasih kepada 
Kemenparekraf yang menunjuk Kota Pekanbaru seb-
agai satu tempat Pameran AKI 2022.

Pemko Pekanbaru telah berupaya meningkatkan 
perekonomian di Kota Pekanbaru. Seperti melalui ba-
zar UMKM, agenda Expo, pelatihan, pendampingan, 
segera menyiapkan sentra UMKM di Jalan Arifin 
Ahmad, dan lain sebagainya.

“Adanya dukungan dari Kemenparekraf seperti ini, 
tentu dapat membantu para pelaku ekonomi kreatif 
dan UMKM di Pekanbaru dapat mengembangkan 
hasil produk dan karya mereka,” ujar Pj Wako saat 
menghadiri pameran AKI 2022.

Ia berharap dengan terus digelarnya beberapa 
iven terkait UMKM dan Sektor Ekonomi Kreatif, 
nantinya ada beberapa produk asli Pekanbaru yang 
akan Go Nasional bahkan Internasional.

“Karena pelaku usaha diberi tempat untuk mem-
promosikan usahanya dan bagi masyarakat. Hal ini 
membuka cakrawala bahwa ternyata banyak produk-
produk anak muda Kota Pekanbaru yang berkualitas 
dan tidak kalah saing dengan kota-kota besar lain-
nya,” jelasnya.

Iven besar seperti AKI diharapkan mampu menjadi 
program berkesinambungan yang mendukung pro-
mosi berbagai produk olahan anak bangsa. “Semoga 
wadah seperti AKI tetap dipertahankan dan dikem-
bangkan, termasuk juga iven-iven pameran atau 

Pj Walikota Pekanbaru Hadiri 
Pameran AKI 2022
Dorong UMKM 
Kreatif Naik Kelas

Smart Economy

promosi dilaksanakan secara berkala,” pungkasnya.
Sementara Menparekraf RI Sandiaga Uno me-

ngatakan tahun ini menjadi tahun kedua dilak-
sanakannya program unggulan Kemenparekraf terse-
but. Kegiatan ini bertujuan membangkitkan kembali 
perekonomian masyarakat dan membuka lapangan 
kerja seluas-luasnya bagi pelaku ekonomi kreatif di 
seluruh Indonesia.

AKI mendorong UMKM kreatif Indonesia naik 
kelas dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Selain 
itu produk atau karya yang lahir dari Apresiasi Kreasi 
Indonesia diharapkan juga bisa menjadi ikon produk 
lokal yang mendunia.

“Kita terus meningkatkan jumlah pelaku ekonomi 
kreatif untuk siap go digital. Ditargetkan ada 20 
juta UMKM yang terdigitalisasi di akhir 2023 dan on 
boarding di platform e-commerce, agar produk eko-
nomi kreatif Indonesia tidak hanya bisa Go Nasional 
tapi Go Internasiona,” ucap Sandiaga. *BERTUAH

AGENDA



27  Bertuah Edisi September 202226  Bertuah Edisi September 2022

Benahi Fasilitas 
Transportasi 

Publik

transportasi mampu tumbuh 21,27 persen di kuartal kedua 
tahun 2022.

“Sektor transportasi memberikan kontribusi 
positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 
sebesar 5,44 persen. Kita berharap nantinya trans-
portasi bisa mendukung proses percepatan per-
tumbuhan ekonomi di Kota Pekanbaru,” paparnya 
usai memimpin peringatan Harhubnas 2022.

Tak hanya itu, Muflihun juga menyampaikan 
agar Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mem-
punyai solusi dalam mengatasi kemacetan yang 

terjadi di Pekanbaru. Kondisi ini, ujarnya, masih terjadi di 
sebagian besar ruas jalan yang ada di Kota Pekanbaru. Ia 
mendorong dinas bersama instansi terkait bisa mengurai 
kemacetan yang ada. Caranya dengan melakukan rekayasa 
lalu lintas.

Pemerintah Kota Pekanbaru, lanjutnya, juga siap me-

Pj Walikota Pekanbaru 
Jadi Pembina Upacara 

Harhubnas 2022

PEMBINA UPACARA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
menjadi Pembina Upacara pada peringatan Hari Perhubungan Nasional 
tahun 2022.

AGENDA

PENJABAT Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
menjadi pembina upacara pada peringatan Hari Per-
hubungan Nasional atau Harhubnas tahun 

2022. Upacara tersebut digelar di halaman Ge-
dung Utama Kantor Walikota, Tenayan Raya.

Pada momen peringatan Harhubnas 2022 
mengusung tema “bangkit maju bersama”, Pj 
Wako Muflihun menegaskan bahwa transportasi 
mempunyai peran yang penting dalam mendu-
kung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ia 
pun mendorong pembenahan fasilitas transportasi 
bagi masyarakat agar lebih baik kedepannya.

Dikatakan Pj Wako, pertumbuhan transportasi perlahan 
kini mulai meningkat setelah sempat terjadi penurunan 
pasca dihantam pandemi Covid-19. Upaya pemulihan 
sektor transportasi sudah menunjukkan hasil positif. Hal 
ini ditunjukkan oleh data BPS yang mencatat kalau sektor 

PERIKSA PASUKAN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP melakukan pemeriksaan pasukan saat memimpin 
upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2022.

SERAHKAN KUE - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP me-
nyerahkan kue kepada Kadishub Kota Pekanbaru Yuliarso sempena 
peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2022.

DISHUB CILIK - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP foto bersama dengan para personel 
“Dishub Cilik” seusai upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2022.

nindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/
PMK.07/2022, tentang Belanja Wajib Dalam Rangka 
Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022. Maka pemerin-
tah daerah wajib untuk menyalurkan 2 persen dari Dana 
Transfer Umum untuk bantuan sosial.

Penyaluran ini termasuk untuk pemberian subsidi sek-
tor transportasi angkutan umum di daerah. Ia menilai hal 
itu sejalan dengan program kegiatan yang ada di Pemer-
intah Kota Pekanbaru.

Dukungan ini diberikan untuk mendukung subsidi 
pengguna jasa bus Trans Metro Pekanbaru yang akrab 
dengan sebutan bus TMP. Ia menyebut bahwa sejak 
kenaikan harga Bahan Bakar Minyak beberapa waktu lalu, 
membuat tingkat keterisian bus TMP juga meningkat.

“Namun karena pos anggaran yang masih terbatas, 
kita masih belum melayani seluruh koridor yang ada. Kini 
bus TMP baru melayani sejumlah koridor seusai kemam-
puan keuangan yang ada,” jelasnya.

Menurut Pj Wako, adanya peraturan ini memberi udara 
segar untuk meningkatkan layanan bus TMP. Pemerin-
tah juga bakal membuka kembali sejumlah koridor yang 
sudah tersedia.

Terakhir, Pj Wako Pekanbaru mengucapkan terima 
kasih kepada insan perhubungan, seperti pegawai Dishub, 
pengelola terminal, bandara, pelabuhan, karyawan bus 
TMP dan para juru parkir yang ada di Pekanbaru. Karena, 
para insan perhubungan ini, bekerja siang dan malam 
demi melayani warga Pekanbaru.

“Selamat Hari Perhubungan Nasional 2022. Atas nama 
pribadi dan penjabat kepala daerah, kami mengucapkan 
terima kasih dan apresiasi kepada insan Perhubungan di 
Kementerian Perhubungan, Provinsi Riau, dan Kota Pekan-
baru,” ucapnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk 
berkolaborasi yang lebih baik lagi, dengan tujuan mema-
jukan transportasi Indonesia di masa mendatang. *BER-
TUAHPEMENANG LOMBA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 

mengucapkan selamat kepada personel pemenang Pengaturan 
Lalu Lintas Terbaik 2022 dalam rangka Harhubnas 2022.

Menuju Smart Mobility



Pj Walikota dan Kapolda Buka 
Kegiatan Vaksinasi Merdeka
Vaksin Khusus ASN 

dan THL di Kulim
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PENJABAT Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP ber-
sama Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal membu-
ka secara resmi kegiatan Vaksinasi Merdeka di halaman 

Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru.
Pelaksanaan Vaksinasi Merdeka merupakan kegiatan yang 

pada awalnya akan dilaksanakan dalam memperingati HUT 
ke-77 Kemerdekaan RI. Namun, pelaksanaannya tertunda 
karena keterbatasan stok vaksin yang tidak memenuhi dari 
jumlah yang ditargetkan.

Pj Walikota Muflihun dalam sambutannya mengatakan 
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VAKSINASI MERDEKA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP bersama Kapolda Riau meninjau pelaksanaan Vaksinasi 
Merdeka yang dipusatkan di halaman MPP Pekanbaru.

FOTO BERSAMA - Pj 
Walikota Pekanbaru 
Muflihun SSTP MAP foto 
bersama Kapolda Riau dan 
Forkopimda seusai pem-
bukaan Vaksinasi Merdeka.

LAPORAN - Pj Walikota 
Pekanbaru Muflihun SSTP 
MAP menyampaikan 
laporan tentang pelaksa-
naan Vaksinasi Merdeka 
yang digelar oleh Pemko 
Pekanbaru.

NAKES - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP ber-
sama Kapolda Riau melihat proses pemeriksaan kesehatan 
yang dilakukan oleh para nakes dari Dinkes Pekanbaru.

PANTAU VIRTUAL - Pj Walikota Muflihun SSTP MAP didam-
pingi kadiskes memantau secara virtual pelaksanaan Vaksinasi 
Merdeka di 17 lokasi se-Kota Pekanbaru.

kegiatan Vaksinasi Merdeka dilaksanakan berdasarkan Su-
rat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang percepatan vaksi-
nasi dosis lanjutan bagi masyarakat. Vaksinasi Merdeka ini 
bertujuan meredam penyebaran Covid-19 yang mengalami 
peningkatan sejak Juli 2022.

“Sesuai arahan dari kementerian, pemerintah 
daerah harus memenuhi dosis lanjutan di atas 50 
persen dari target yang ditentukan. Saat ini, vaksi-
nasi booster Kota Pekanbaru baru mencapai 32,25 
persen,” tutur Muflihun.

Dipaparkan pj wako, kegiatan Vaksinasi Merdeka 
di Pekanbaru dilaksanakan di 17 lokasi. Satu lokasi 
di MPP, dan 15 lokasi lain di kantor kecamatan. 
Khusus Kecamatan Kulim dibagi menjadi dua 
lokasi. Satu lokasi khusus untuk aparatur sipil negara atau 
ASN dan tenaga harian lepas, sedangkan lokasi lainnya di 
SMK 6 dan SMP Negeri 39 dikhususkan bagi para pelajar.

“Kami menargetkan sekitar 17.861 orang divaksin dalam 
kegiatan Vaksinasi Merdeka ini. Untuk itu, Dinas Kesehatan 
Pekanbaru menyediakan 23.880 dosis,” sebutnya.

Untuk menyukseskan kegiatan ini, Dinkes Kota Pekan-

Tingkatkan Kesehatan Masyarakat
AGENDA

baru juga mengerahkan 100 tim vaksinator. Sebagai perband-
ingan, satu tim melayani 200 orang. “Saya berharap masyara-
kat antusias mengikuti Vaksinasi Merdeka ini. Karena, vaksin 
booster terbukti meningkatkan kekebalan tubuh hingga enam 
kali lipat,” ucap Muflihun.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Riau Irjen 
Pol Muhammad Iqbal memberikan apresiasi atas 
kegiatan yang digelar oleh Pemko Pekanbaru. Menu-
rut kapolda, Pj Walikota dan kepala daerah lain di 
Riau harus memiliki semangat untuk mengakselerasi 
vaksinasi ini.

“Walaupun penyebaran Covid-19 sudah mulai lan-
dai, tapi kita tidak tahu kapan situasi akan normal lagi. 
Selain protokol kesehatan, kita harus mengakselerasi 

vaksinasi, terutama vaksin dosis ketiga,” katanya.
Kapolda mengaku tidak menemui kendala dalam kegiatan 

Vaksinasi Merdeka kali ini. Persediaan vaksin juga cukup, begitu 
juga dengan tenaga kesehatan atau nakes. “Nakes juga tidak 
ada kekurangan. Mereka sudah berpengalaman sejak dua ta-
hun lalu. Saya apresiasi Pj Walikota dan timnya yang menggelar 
Vaksinasi Merdeka ini,” pungkas Iqbal. *BERTUAH



31  Bertuah Edisi September 202230  Bertuah Edisi September 2022

PEMERINTAH Kota Pekanbaru 
melakukan kerja sama strategis 
terkait digitalisasi UMKM dan pasar 

tradisional dengan Grab. Kerja sama 
ini ditandai dengan penandatanganan 
memorandum of understanding (MoU) 
kedua belah pihak di Pasar Lima Puluh, 
Pekanbaru.

Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi mewakili Pemko Pekanbaru mengatakan, kerja 
sama yang dilakukan menyangkut pemanfaatan digita-
lisasi untuk para pedagang pasar. Hal tersebut, merupak-
an terobosan baru yang memudahkan masyarakat dalam 
berbelanja. “Sehingga kini masyarakat dan siapa saja yang 
berbelanja di Pasar Lima Puluh bisa dilakukan secara on-
line,” ujar sekeda.

Ia menyatakan Pemerintah Kota Pekanbaru menyambut 
baik terobosan yang dilakukan pihak Grab melalui pro-
gram aplikasi GrabMart. Ke depan sekda mengharapkan 
agar terobosan itu dapat segera disosialisasikan kepada 
masyarakat agar aplikasi ini berjalan secara baik.

Melalui kerja sama ini para pedagang Pasar Lima Puluh 
semakin melek teknologi. Karena sebelumnya, pedagang 
juga telah diperkenalkan dengan penggunaan QRIS se-
bagai alat bayar nontunai oleh Bank Indonesia Perwakilan 
Riau.

“Kita berharap pedagang kita juga mengerti dengan 
teknologi, mengerti dengan gadget. Sehingga kebutuhan 
pokok masyarakat bisa terpenuhi dan terakomodir lewat 
aplikasi ini,” harapnya.

Sementara Head of Northern Sumatra Region Grab 
Indonesia Hervy Deviyanto menyebut, pihaknya kini sudah 
dapat mengakomodir perbelanjaan untuk pasar basah 

Pemerintah Kota 
Pekanbaru Teken Kerja 

Sama dengan Grab
Berbelanja di Pasar 
Bisa Secara Online

PENANDATANGANAN MOU - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi melakukan penandatanganan MoU dengan 
Grab terkait digitalisasi UMKM dan pasar tradisional dengan Grab.

DRAFT MOU - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi dan perwakilan Grab menunjukkan draft MoU 
yang baru ditandatangani antara kedua belah pihak.

BERBINCANG - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi didampingi Kadisperindag berbincang dengan seorang 
pedagang Pasar Lima Puluh yang menjadi mitra Grab. 

FOTO BERSAMA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi foto bersama perwakilan 
manajemen Grab seusai penandatanganan MoU.

BINGKISAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi menyerahkan bingkisan dari Grab kepada perwakilan 
pedagang Pasar Lima Puluh.  

Smart Living

atau pasar tradisional. Hal itu untuk memberi kemudahan 
kepada masyarakat dalam berbelanja kebutuhan pokok.

“Kita mengakomodir pasar basah, karena kita mengerti 
akan kebutuhan masyarakat juga. Melalui aplikasi 
GrabMart masyarakat bisa memesan kebutuhan mereka 
di pasar,” ucapnya.

Director of West Indonesia Grab Indonesia, Richard 
Aditya mengatakan, Grab bersama Emtek dan Bukalapak 
memiliki komitmen bersama untuk menjangkau lebih 
banyak lagi para pelaku UMKM maupun para pedagang 
di pasar tradisional.

Sehingga mereka merasakan manfaat kehadiran dari 
ekonomi digital terutama di kota-kota kecil melalui pro-
gram Kota Masa Depan yang diusung pihaknya.

“Semoga sinergi ini bisa mendorong kemajuan UMKM 
dan pedagang tradisional di Pekanbaru untuk terus 

berkembang dengan peluang yang sama dalam memak-
simalkan kehadiran ekosistem digital,” kata Richard yang 
ikut hadir saat penandatanganan MoU.

Menurut Richard, melalui program Kota Masa Depan, 
Grab, Emtek dan Bukalapak telah mendigitalisasi peda-
gang pasar tradisional yang tergabung di Pasar Lima 
Puluh, Pekanbaru sejak bulan Juli 2022.

Seorang pedagang pasar di Pasar Lima Puluh Pekanba-
ru, Asbono, mengucapkan terima kasih kepada Grab yang 
telah memberikan kesempatan bagi pedagang pasar di 
daerah untuk bisa lebih melek digital.

“Semoga dengan memanfaatkan aplikasi ini saya dapat 
meningkatkan pendapatan dan usaha saya semakin 
dikenal banyak orang. Selama 1 bulan bergabung dengan 
GrabMart, pendapatan cukup lumayan karena order bert-
ambah hingga 20 persen,” katanya. *BERTUAH

AGENDA



mendonorkan darahnya,” ucapnya.
 Dikatakan Jamil, aksi sosial seperti ini perlu terus di-

lakukan di tengah masyarakat. Supaya dapat menumbuh-
kan semangat membantu sesama. “Aksi sosial ini sangat 
baik sekali. Mari terus kita tumbuhkan semangat untuk 
bantu sesama,” tuturnya.  

Sekdako Jamil menambahkan, tempat agenda donor 
darah yang dipilih panitia juga dinilai strategis. Sangat 
cocok untuk masyarakat yang sedang berkunjung ke SKA 
untuk melakukan pendonoran darah.

Sementara Ketua PMI Pekanbaru HM Noer yang turut 
hadir pada kesempatan itu, menyampaikan ucapan teri-
ma kasih atas apa yang dilakukan Lions Club tersebut. Ia 
menyebut kegiatan donor darah yang dilakukan sangat 
membantu persediaan darah di PMI.

Pihaknya menegaskan selalu siap dalam kondisi 

SEKRETARIS Daerah Kota Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi membuka secara resmi acara bakti 
sosial donor darah yang ditaja oleh Lions Club In-

ternational District 307 A2 Indonesia Daerah Pekanbaru. 
Kegiatan dipusatkan di pintu Rokan Mall SKA Pekanbaru.

Dalam sambutannya, Sekdako HM Jamil mengapr-
esiasi kegiatan yang digelar oleh Lions Club. Menurutnya, 
kegiatan tersebut sangat baik dalam upaya membantu 
persediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Lewat kegiatan ini, dapat digalang pendonor darah se-
banyak-banyaknya guna mencukupi stok keperluan darah 
yang sangat dibutuhkan. Khususnya, untuk masyarakat 
yang tengah berjuang demi kesehatannya.

“Selama pandemi, banyak sekali pendonor yang susah 
untuk melakukan donor darah. Sehingga kegiatan ini 
diharapkan dapat membantu para pendonor yang ingin 
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Tumbuhkan 
Semangat Bantu 

Sesama

Sekdako Pekanbaru 
Buka Kegiatan Donor 

Darah Lions Club

CEK KESEHATAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi melakukan pengecekan gula darah di salah satu 
stand yang ada di lokasi acara.

BERBINCANG - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi berbincang dengan Ketua Lions Club Pekanbaru 
Mulia, L Frans Hadira Daeli di sela baksos donor darah.  

GERAI KONSUMSI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi memantau gerai konsumsi yang disediakan pihak 
Lions Club bagi para pendonor.

Smart Society

apapun untuk memberikan bantuan kepada 
masyarakat, terutama bagi mereka yang mem-
butuhkan darah.

Ia mengaku, untuk stok darah yang sulit 
dicari saat ini yaitu resus atau negatif. Maka dari 
itu, mereka tidak pernah mengambil darah, me-
lainkan mencari melakukan penyetokan.

“Darah resus sendiri, masa ketahanannya 
hanya tiga hari. Berbeda dengan darah biasa yang dapat 
bertahan selama dua bulan dalam freezer,” ulas M Noer.

Untuk diketahui, agenda donor ini diadakan bertepa-
tan perayaan HUT Lions Club International District 307 
A2 Pekanbaru. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan 
terasa sangat spesial.

Setiap pengunjung yang berpartisipasi mendonorkan 
darahnya, maka akan mendapatkan bingkisan dan kupon 

undian hadiah berupa mesin cuci dan kompor 
gas.

Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi didampingi Ketua PMI Kota Pekanbaru 
HM Noer MBS dan Ketua Lions Club Pekanbaru 
Mulia, L Frans Hadira Daeli meninjau kegiatan 
donor darah. Sekdako dan rombongan mem-
berikan semangat sekaligus ucapan terima kasih 

kepada para pendonor.
Tak hanya itu, sekdako bersama Ketua PMI juga 

menyempatkan diri melakukan pengecekan gula darah 
di salah satu stand yang ada di lokasi acara. Pengecekan 
dilakukan dengan menggunakan alat Elvasense yang 
dihubungkan ke smartphone. Alat ini disebut lebih 
kondusif menghitung kadar glukosa dalam darah. *BER-
TUAH

DONOR DARAH - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi meninjau pelaksanaan donor darah yang diselenggarakan 
Lions Club di pintu Rokan Mall SKA Pekanbaru. 

PLAKAT - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi menerima plakat kenang-kenangan 
dari pihak Lions Club International Pekanbaru seusai membuka acara bakti sosial donor darah.

AGENDA



SEKRETARIS Daerah Kota Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi menjadi keynote speech pada Rapat Koor-
dinasi Daerah kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi atau 

Regsosek 2022 di Prime Park Hotel Pekanbaru.
Dikatakan Sekdako HM Jamil, ada beberapa poin yang 

dibahas pada kegiatan dengan tema “satu data program 
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perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat”.
Pertama, dalam Regsosek ini bagaimana Badan Pusat 

Statistik atau BPS mencari dan memvalidkan data, seperti 
data kemiskinan yang akan dijadikan acuan dalam pemu-
lihan ekonomi.

“Untuk itu, harus ada kolaborasi beberapa dinas yakni 
Disdukcapil, Dinsos dan Kominfo dalam membantu mem-
validkan data kependudukan yang ada,” ucap Jamil yang 
ditemui usai kegiatan.

Kemudian poin kedua, BPS akan menurunkan lang-
sung tim datanya ke tengah-tengah masyarakat. Sehing-
ga dibutuhkan kerja sama seluruh camat, lurah, RT dan 
RW sehingga data yang didapat betul-betul valid.

“Karena data ini akan jadi acuan ke depannya, seperti 
membantu penduduk miskin, menjalankan program pem-
berdayaan dan lain-lain,” ujarnya.

“Jadi dengan data inilah kita bergerak. Maka itu 
dibutuhkan kolaborasi dari beberapa stakeholder baik 
itu pemerintah maupun swasta agar bisa berkontribusi 
dalam memberikan data yang valid,” imbuhnya.

Oleh karena itu, lanjut Jamil, Pemerintah Kota Pekan-

RAKORDA REGSOSEK - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi menghadiri Rakorda Registrasi Sosial Ekonomi 
atau Regsosek Kota Pekanbaru.

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

PUKUL GONG - Sek-
dako Pekanbaru H 
Muhammad Jamil 
MAg MSi memukul 
gong sebagai tanda 
dibukanya Rakorda 
Regsosek Kota Pekan-
baru 2022.

KEYNOTE SPEECH - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi menyampaikan materi saat menjadi keynote speech pada 
Rakorda Regsosek Kota Pekanbaru 2022.

FOTO BERSAMA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi foto bersama Forkopimda 
seusai pembukaan Rakorda Regsosek Kota Pekanbaru 2022.

tapi milik bersama. Tujuannya untuk meregistrasi data-
data sosial ekonomi seluruh penduduk,” jelasnya.

Ketika pelaksanaan di lapangan, petugas akan memi-
liki GPS. Jadi, keseluruhan masyarakat didata. Dan nanti 
hasilnya itu akan diketahui kondisi rumah atau ekonomi 
masyarakat. “Data Kesejahteraan Sosial itu akan diverifi-
kasi kembali,” sebutnya lagi.

Hal ini sangat penting dan dibutuhkan. Apalagi jika 
nanti pemerintah punya program Perlindungan Sosial 
ataupun punya program penanggulangan kemiskinan dan 
program pemberdayaan pendidikan masyarakat, datanya 
sudah ada di situ semua. “Regsosek ini dalam rangka Indone-
sia Tumbuh, Indonesia Maju, Bangkit untuk Negeri. Dan dari 
Regsosek ini semua data dapat diketahui seperti data sosial 
maupun data ekonomi,” terangnya lagi. *BERTUAH

Camat dan Lurah 
Diminta Data Warga 

Kurang Mampu

Sekdako Pekanbaru Jadi Keynote 
Speech Rakorda Regsosek

Smart Government

baru memerintahkan kepada seluruh 
camat dan lurah dibantu RT-RW un-
tuk mendata warga kurang mampu di 
wilayah masing-masing. “Pendataannya 
mulai pertengahan Oktober sampai 20 
November,” tegasnya.

Rakerda Regsosek digelar sesuai 
Instruksi Presiden RI Joko Widodo 

dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2022. Presiden Jokowi 
memerintahkan kepada BPS untuk melakukan pendataan 
awal Registrasi Sosial Ekonomi, sebagai basis data perlindun-
gan sosial pemberdayaan masyarakat.

Menurut Kepala BPS Riau Misfaruddin, tujuan Rakerda 
mengkolaborasikan semua elemen seperti OPD, Lembaga 
ataupun masyarakat. “Jadi Regsosek ini bukan milik BPS 

AGENDA



ANGGARAN KESEHATAN - Komisi III DPRD Pekanbaru bersama Dinas Kesehatan 
dan RSD Madani membahas anggaran layanan kesehatan untuk masyarakat.

REKOMENDASI PASAR - Komisi II DPRD Pekanbaru menyerahkan rekomendasi 
kepada pemko terkait percepatan penyelesaian kontrak lelang pengelolaan Pasar 
Wisata Pasar Bawah Pekanbaru.
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DPRD Pekanbaru berharap anggaran 
kesehatan di APBD minimal 10 
persen. Kalangan legislator meng-

inginkan agar porsi anggaran kesehatan 
bisa maksimal. Hal ini sesuai amanah un-
dang-undang yang mewajibkan anggaran 
kesehatan disiapkan 10 persen dari APBD.

Hal itu disampaikan kalangan dewan 
dalam rapat dengar pendapat Komisi 
III DPRD Pekanbaru bersama Dinas 
Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah 
(RSD) Madani di ruang rapat Banmus.

Rapat dipimpin Ketua Komisi III Aidil 
Amri SSos, Wakil Ketua H Ervan, Hamdani 
SIP, Zulkarnain SE MSi, dan Yasser Hamidy.

“Anggaran kesehatan untuk Diskes 
dan RSD Madani, kita siap dukung. 
Apalagi yang langsung bersentuhan 
dengan masyarakat banyak. Sekarang ini, 
banyak masyarakat yang tidak kebagian 
pelayanan kesehatan,” kata Aidil Amri.

Ia berharap anggaran KIS tahun 2023 
bisa untuk satu tahun. Sehingga jika 
masyarakat membutuhkan, 
maka anggarannya tersedia. 
Pandangan yang sama juga 
disampaikan Anggota Komisi 
III DPRD Pekanbaru Yasser 
Hamidy. Politisi PKS ini jus-
tru memuji kinerja Diskes 
dan RSD Madani selama ini.

Ke depan, ia meminta Disk-
es dan RSD Madani membuat kerja 
sama atau MoU dengan pihak lain untuk 
meningkatkan pelayanan kesehatan.

“Laporan yang kita terima, sudah 
bagus pelayanan. Ke depan, Diskes 
dan RSD Madani buat MoU. Termasuk 
juga kita minta, kegiatan di Puskesmas, 

Komisi II DPRD Pekanbaru menyerah-
kan rekomendasi kepada Pemerintah 
Kota Pekanbaru, perihal percepatan 

penyelesaian kontrak lelang pengelolaan 
Pasar Wisata Pasar Bawah Pekanbaru, 
di sela-sela hearing di ruang Banmus.

Surat rekomendasi diserahkan Ket-
ua Komisi II DPRD Pekanbaru Dapot 
Sinaga SE, kepada Kepala Disperindag 
Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut. 
Disaksikan anggota Komisi II DPRD, 
Kabag Hukum Edi Susanto, perwakilan 
Inspektorat Maryedi, Bagian Aset, Ba-

Anggaran Kesehatan Wajib 10 Persen di APBD

Dewan Bantu Pemko Tingkatkan PAD

bisa ditingkatkan lagi,” harapnya.
Masukan dari anggota Komisi III 

lainnya juga hampir sama. Wakil rakyat 
ini meminta, agar anggaran yang me-
nyentuh masyarakat, diprioritaskan. 
Termasuk peningkatan pelayanan.

Seperti diketahui ang-
garan Diskes Pekanbaru 
yang diposkan di RAPBD 
2023 sebesar Rp 269,5 mil-
iar. Namun, nilai ini ma-
sih dalam pembahasan di 
tingkat komisi dan Banggar.

Kepala Diskes Pekanba-
ru dr Zaini Rizaldy Saragih 

menjelaskan bahwa untuk ang-
garan KIS yang diusulkan dalam 
APBD 2023 sebesar Rp 30 miliar.

“Tahun ini hanya dianggarkan Rp 
16 miliar, anggarannya sudah habis. 
Makanya kita ajukan lagi di APBD Pe-
rubahan 2022 sekitar Rp 11 miliar. Mu-

Komisi III DPRD Pekanbaru Bahas Anggaran KIS dan Jamkesda

Komisi II DPRD Pekanbaru Serahkan Rekomendasi Pasar Bawah

“Ketika nanti saat direvitalisasi, TPS 
sementara sudah ada di sekitaran Pe-
lindo. Artinya segala sesuatunya sudah 
disiapkan pemko yang berkaitan den-
gan pedagang. Ke depan tidak ada lagi 
persoalan di Pasar Bawah. Kita sudah 
merekomendasikan. Kami bersama-sama 
dengan pemko ingin meningkatkan PAD. 
Setelah ini, kami akan urus lagi Pasar 
Sail, sebelum Pasar Induk,” tutur Dapot.

Sementara itu di hadapan anggota 
Komisi I I  DPRD dan pedagang, Ke-
pala Disperindag Pekanbaru Ingot Ah-
mad Hutasuhut memaparkan secara 
rinci, ikhwal persoalan Pasar Bawah.

Dijelaskan, bahwa Pemko Pekan-
baru memilah Pasar Bawah menjadi 
dua proses. Pertama, pembangunan-
nya tahun 2002, berakhir kerjasama 
dengan PT Dalena Pratama Indah tahun 
2022. Masa kerja sama selama 20 tahun.

Setelah itu, Pemko melakukan au-
d i t .  Has i l nya  ada  beberapa  i t em 
temuan, yang harus dipertanggung-
jawabkan PT Dalena Pratama Indah.

PT Dalena sudah menjawab surat pemko 
dan menyanggupi semua temuan tersebut. 
Namun PT Dalena meminta dikonversikan 
dengan uang untuk kas daerah. Tapi be-
lum selesai, karena masih diaudit. “Sampai 
di sini proses pertama selesai. Harus kita 
ketahui, Pasar Bawah ini aset pemko yang 
diamanahkan masyarakat,” terang Ingot.

Selanjutnya proses kedua sebelum 
kontrak kerja sama berakhir dengan PT 
Dalena, tahun 2021, Disperindag sudah 

dah-mudahan direalisasikan,” paparnya.
Sementara itu, masih keterangan 

dr Bob, sapaan akrab Zaini Rizaldy, 
untuk kerja sama, pihaknya sudah 
meminta rumah sakit dan beberapa 
klinik kesehatan membantu pelayanan 
kesehatan. Termasuk Baznas dan or-
ganisasi lain, akan digalang kerjasama.

“Anggaran kesehatan, itu 10 persen 
amanat UU, itu di luar gaji pega-
wai. Sekarang 10 persen plus gaji. 
Makanya kita minta bantuan Komi-
si III, untuk anggaran ini,” harapnya.

Direktur RSD Madani Pekanbaru dr 
Arnaldo Eka Putra menyampaikan bahwa 
pelayanan di rumah sakit pemerintah 
tersebut, kini sudah lengkap. Termasuk 
juga kini di RSD Madani, sudah lengkap 
ruang operasinya. “Tentunya, untuk hal-
hal lain yang menyangkut pelayanan ke-
sehatan, kami butuh support penuh dari 
Komisi III DPRD ini,” pintanya. *BERTUAH KOMISI III DPRD Pekanbaru yang 

membidangi pendidikan mendukung 
penuh sejumlah program strategis 

Pemko Pekanbaru tahun 2023 yang ma-
suk dalam rencana  kerja (Renja). Satu 
di antaranya program beasiswa bagi 
pelajar dan mahasiswa Kota Pekanbaru.

Pemko sudah memast ikan ,  pro-
gram beasiswa tersebut dianggar-
kan di APBD Pekanbaru 2023. Hanya 
saja, berapa nilai yang diplot untuk 
beasiswa ini, belum diketahui pasti.

Kondisi ini kembali direspons positif 
Komisi III DPRD Pekanbaru yang membi-
dangi pendidikan. Dewan berjanji akan 
memperjuangkan saat pembahasan 
anggaran bersama OPD dan TAPD.

“Yang pasti, kita harapkan anggarannya 
tidak hanya pelepas tanya saja. Kalau bisa 
dimaksimalkan, kenapa tidak,” kata Ketua 

DPRD Pekanbaru Dukung Anggaran 
Beasiswa di APBD 2023

“Yang jelas, kita yakin dengan janji Pj Wako 
untuk merealisasikan beasiswa. Apalagi 
sudah bertemu langsung dengan per-
wakilan pelajar dan mahasiswa,” katanya.

Dari nilai APBD Pekanbaru Tahun 2023 
Rp 2,659.745.636.079, anggaran pen-
didikan diplot sebesar Rp 713,3 miliar.

Sekda Kota Pekanbaru HM Jamil 
mengatakan, pihaknya sudah pas-
ti menjalankan program prioritas Pj 
Walikota Pekanbaru. Termasuk un-
tuk program beasiswa tahun 2023.

“Dalam APBD 2023, sudah diu-
sulkan seluruh program prioritas Pj 
Wako  Muflihun, seperti pemberian 
subsidi bagi pelaku UMKM, santu-
nan kematian dan beasiswa. Untuk 
di anggaran perubahan, kita lihat 
dulu kekuatan anggaran kita yang 
tersedia,” kata HM Jamil. *BERTUAH

Komisi III DPRD Pekanbaru Aidil Amri SSos.
Politisi Partai Demokrat ini menam-

bahkan, program beasiswa tersebut 
sebenarnya kewajiban pemerintah, 
dalam membantu masyarakat. Apa-
lagi amanat UU sudah mengamanat-
kan untuk hal ini. Ditambah lagi, para 
pelajar dan mahasiswa Kota Pekan-
baru, sudah enam tahun tak meng-
enyam beasiswa dari Pemko Pekanbaru.

“Kekuatan anggaran untuk pen-
didikan di APBD, sebenarnya sudah 
ada. Sebanyak 20 persen itu, untuk 
pendidikan. Jadi tidak ada salahn-
ya, jika program beasiswa anggaran-
nya bisa dirasakan semuanya, tentu-
nya dengan klasifikasinya,” ujar Aidil.

Ia berharap, pemko bisa merealisa-
sikannya, sehingga sedikit demi sedikit 
pendidikan di Kota Pekanbaru terbantu. 
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gian Kerjasama, Polsek Kota Pekan-
baru, Satpol PP Pekanbaru, serta 
perwakilan pedagang Pasar Bawah.

Rekomendasi itu hasil hearing Komi-
si II DPRD dengan Disperindag, Asisten 
II Setdako, Kabag Hukum dan PT 
Dalena Pratama Indah, eks Pengelola 
Pasar Wisata Pasar Bawah Pekanbaru.

Isi rekomendasi yang diteken Ketua 
Komisi II DPRD Dapot Sinaga SE 
meminta kepada Pj Walikota Pe-
kanbaru Muflihun dan OPD terkait 
segera mengambil langkah dalam 

rangka percepatan penyelesaian kon-
trak lelang pengelolaan Pasar Bawah.

“Tadi kita sudah serahkan reko-
mendasi Pasar Bawah agar pemko 
menyerahkan perjanjian kerja sama 
kepada pemenang lelang Pasar Bawah 
PT Ali Akbar Sejahtera. Supaya proses 
pembangunan Pasar Bawah berjalan 
dengan baik,” kata Dapot Sinaga SE.

Dijelaskan, bahwa Pemko Pekan-
baru bersama pemenang lelang su-
dah menyiapkan hal-hal yang ber-
h u b u n g a n  d e n g a n  p e d a g a n g .

melakukan kajian terhadap peman-
faatan Pasar Bawah dan Pasar Sail.

Untuk Pasar Bawah merupakan ikon 
Kota Pekanbaru, yang harus dikelola 
secara profesional. Selanjutnya di-
lakukan proses tender yang mengacu 
pada aturan berlaku. Proses dilakukan 
secara transparan, bahkan diumumkan 
di media nasional dan media lokal.

Setelah ditetapkan pemenang tanggal 
7 Juni 2022 kepada PT Ali Akbar Sejahtera, 
setelah menang, ada proses negosiasi dan 
dituangkan dalam kerja sama dan kontrak.

“Hasil ini kami laporkan ke Pak Pj Wali 
Kota, dan Pak Pj Wali Kota dengan kehati-
hatian mempelajarinya. Sampai seka-
rang kita masih menunggunya. Selama 

proses tender tak ada sanggah dan 
masalah,” tegasnya seraya menyebut-
kan, proses ini nanti akan menjadikan 
PAD bagi Pemko, setelah teken kon-
trak maka Pemko mendapatkan uang re-
tribusi dari pemenang lelang Rp 670 juta. 

Selanjutnya, Kabid Pasar Disperin-
dag Pekanbaru Hendra menambah-
kan, bahwa hingga saat ini, tidak ada 
dalil yang menyebutkan proses ten-
der lelang menyalahi aturan. Sebab 
semuanya dilakukan sangat terbuka.

Proses kerja sama Pasar Bawah bahkan 
menjadi role model di Indonesia, di luar 
Jawa dan Bali. Banyak daerah yang belajar 
ke Pekanbaru proses lelang seperti ini, teru-
tama daerah di Pulau Sumatera.*BERTUAH
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SILATURAHMI - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menghadiri 
silaturahmi akbar Ikatan Keluarga Sumatera Bagian Selatan dan Penguku-
han Pengurus Persaudaraan Pemuda Sriwijaya Riau.

GALERI KEGIATAN
PJ WALIKOTA 
PEKANBARU 

MUFLIHUN SSTP MAP

PENGUKUHAN IWAPI - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
menandatangani berita acara pengukuhan DPC IWAPI Kota Pekanbaru 
periode 2022-2027, di Rumah Dinas Walikota Pekanbaru.

PELATIHAN JURNALISTIK - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
menerima piagam penghargaan usai membuka acara Pelatihan Jurnalis-
tik yang ditaja DPD Perhimpunan Jurnalis Siber Riau bersama PJC.  

PLAKAT - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menyerahkan 
plakat kenang-kenangan kepada Kajari Pekanbaru Teguh Wibowo SH MH 
pada acara malam pengantar tugas.PIMPIN RAPAT - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP memimpin 

Rapat Ekspos Pola Pengangkutan Sampah bertempat di Ruang Multime-
dia MPP Pekanbaru.

PENANGANAN 
IPAL - Pj Walikota 
Pekanbaru Muflihun 
SSTP MAP meng-
hadiri Rapat Penanga-
nan Ruas Jalan yang 
dilalui galian jaringan 
saluran IPAL dalam 
Kota Pekanbaru.

PENGENDALIAN INFLASI 
- Pj Walikota Pekanbaru 
Muflihun SSTP MAP bersama 
forkopimda menghadiri 
Rakor Pengendalian Inflasi 
Daerah secara virtual.

IPEMARU - Pj Walikota 
Pekanbaru Muflihun 
SSTP MAP melakukan 
mengukuhkan pengurus 
Ikatan Pelajar dan Ma-
hasiswa Pekanbaru atau 
Ipemaru di Hotel Grand 
Tjokro.

PERTEMUAN FPK - Pj Walikota 
Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
menyalami salah seorang tokoh 
agama saat menghadiri pertemuan 
yang digelar Forum Pembauran 
Kebangsaan atau FPK.

PELANTIKAN KTKS - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menghadiri 
pelantikan dan pengukuhan Pengurus Kekeluargaan Tujuh Koto Saiyo atau 
KTKS periode 2022-2027 di Hotel Aryaduta.

MOTIVASI QURANI - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP meng-
hadiri Motivasi Qurani oleh Syeikh Sa’ad bin Yaslam bin Saad Khanbari 
dari Yaman di Gedung Daerah Riau.

TANJAK - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP memasangkan tanjak 
kepada Menteri Perdagangan RI Dr Zulkifli Hasan SE MM yang meninjau 
Pasar Cik Puan Pekanbaru.
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TINJAU PASAR - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP melakukan 
peninjauan ke Pasar Limapuluh untuk mengecek ketersediaan dan harga 
bahan pokok.

PASAR ARENGKA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP didampingi 
Camat Marpoyan Damai meninjau kondisi Pasar Pagi Arengka.

BERSAMA LPM - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP foto bersama pengurus LPM saat meninjau 
Pasar Lima Puluh. 

GORENGAN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP bertanya 
kepada penjual gorengan terkait kondisi jual beli saat ini.

ISTIRAHAT - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP bersama Dandim 
0301 Pekanbaru istirahat di lapak gorengan usai berkeliling Pasar Lima 
Puluh.

IKAN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP memperlihatkan 
ikan segar yang dijual pedagang di Pasar Lima Puluh.

STOK BAWANG - Pj Walikota 
Pekanbaru Muflihun SSTP 
MAP menyambangi seorang 
pedagang untuk memper-
tanyakan ketersediaan stok 
bawang di pasaran.

BAHAN POKOK - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP mendengarkan 
penjelasan dari pedagang terkait harga bahan pokok yang ada di pasar.

DRAINASE - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP melihat langsung 
drainase di depan Pasar Pagi Arengka yang berantakan dan tidak mengalir.

DIPOTRET - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP dipotret oleh 
seorang pedagang saat meninjau los ikan yang ada di Pasar Lima Puluh.

BERBINCANG - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP berbincang den-
gan pedagang telur tentang kendala yang dihadapi saat ini.

HARGA CABAI - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP berbincang 
dengan pedagang cabai terkait masih cukup tingginya harga komoditi 
tersebut saat ini.  

GALERI FOTO 
KUJUNGAN PJ 

WAKO 
KE PASAR
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AUDIENSI P3DN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi audiensi dengan Tim Review Pelaksanaan 
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri atau P3DN pada Pemko Pekanbaru

BALAI BAHASA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
audiensi dengan Balai Bahasa Riau tentang Pembinaan Lembaga 
Dalam Pengutamaan Bahasa Negara dan Dokumen Lembaga.

PERSIAPAN IMUNISASI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi memimpin rapat persiapan sosialisasi dan imunisasi BIAN 
untuk anak-anak di wilayah Kota Pekanbaru.

ENTRY MEETING - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi foto bersama dengan perwakilan dari BPK RI Perwakilan Riau 
seusai entry meeting di Ruang Rapat MPP Pekanbaru.

RAPAT TAPD - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
pimpin Rapat TAPD Pembahasan Rencana KUA Perubahan 2022, 
bertempat di Ruang Rapat Bappeda.

SOSIALISASI - Sekdako 
Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi menghadi-
ri sosialisasi surat eda-
ran Menpan RB tentang 
Pengembangan Kompe-
tensi bagi PNS melalui 
jalur pendidikan.

STRANAS PK - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
memimpin Rapat Koordinasi dalam rangka Percepatan Strategi 
Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK.

VAKSINASI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
memimpin Rapat Persiapan Vaksinasi Merdeka, bertempat di Ruang 
Rapat Multimedia MPP Pekanbaru.

PENATAAN RUANG - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi pimpin Rapat Teknis Forum Penataan Ruang atau FPR guna 
membahas izin pemanfaatan lahan gambut.

AUDIENSI - Sekdako Pekan-
baru H Muhammad Jamil 
MAg MSi audiensi dengan 
Ikatan Pelajar Mahasiswa Pe-
kanbaru, bertempat di Ruang 
Kerja Sekda MPP Pekanbaru.

UJI PETIK - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi me-
mimpin Rapat Pelaksanaan Uji Petik Nomine Pemerintah Kota 2022 
dalam rangka penilaian lapangan BKPM.

PANDANGAN FRAKSI - 
Sekdako Pekanbaru H 
Muhammad Jamil MAg 
MSi menghadiri Rapat 
Paripurna DPRD Kota Pe-
kanbaru tentang Pandan-
gan Fraksi Terhadap Nota 
Keuangan dan Ranperda 
APBD-P Pekanbaru 2022.

Galeri Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru H. Muhammad Jamil M.Ag M.Si
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PRESTASI Prestasi membagakan diraih oleh Pemerintah 
Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru karena berhasil 
meraih juara 1 lomba mendongeng tingkat Kota Pe-

kanbaru tahun 2022. Lomba ini merupakan satu kegiatan 
dari serangkaian acara Jambore Tim Penggerak 
PKK yang diselenggarakan di Halaman Mal 
Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru.

Utusan pendongeng dari Kecamatan 
Rumbai tampil memukau dan membuat para 
pengunjung termasuk dewan juri terkesima. 
Peserta dogeng perwakilan dari Kecamatan 
Rumbai mampu menyakinkan dewan juri den-
gan baik.

Mulai dari isi dongengnya yang menarik, ditambah lagi 
dengan paduan kreativitas, ekspresi, vokal dan penampi-
lan yang sempurna membuat peserta ini layak mendapat-
kan predikat tertinggi pendongeng se-Kota Pekanbaru.

“Alhamdulillah utusan pendongeng dari Kecamatan 
Rumbai tampil dengan baik sehingga kami bisa mendapat 
juara 1. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua 
untuk membangkitkan lagi dunia dongeng di Kota Pekan-
baru,” kata Camat Rumbai Vemi Herliza SSTP.

Sementara Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kear-
sipan Kota Pekanbaru Ir Hj Nelfiyonna MSi mengatakan, 
lomba mendongeng bertujuan untuk menumbuhkan 
kembali kemauan orangtua untuk mendongeng bagi 
anak-anaknya.
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Bangkitkan Minat Baca Anak

Bagikan Bibit Cabai ke Masyarakat

Pihaknya berharap berharap melalui ajang ini bisa me-
numbuhkan kembali kecintaan orang tua terhadap cerita 
Nusantara. “Dengan harapan dapat menanamkan kepedu-
lian dan melestarikan khazanah cerita Nusantara, terutama 

Pekanbaru,” ujarnya.
Menurut Nelfiyonna, perkembangan teknologi 

informasi yang semakin maju membuat ke-
beradaan dongeng kian memudar dari kehidu-
pan sehari-hari. Oleh karena itu, adanya lomba 
mendongeng yang digelar oleh berbagai pihak 
ini diharapkan dapat membangkitkan minat baca 
anak sekaligus memperkenalkan budaya kepada 
generasi muda.

“Dongeng tidak hanya menarik, tetapi memiliki pesan 
yang berguna untuk kehidupan dan masa depan,” sebutnya.

Dewan juri terdiri Dra Herayulwita MSi dari Dipersip 
Provinsi Riau, Reni Prasetyawati SPi MSi dari Dispusip 
Kota Pekanbaru dan Evelyne Tanugraha dari Komunitas 
Kita Dongeng. Adapun aspek-aspek yang dinilai di dalam 
Lomba Mendongeng, antara lain kreativitas, ekspresi, vokal, 
penampilan, dan isi dongeng. Setelah dilakukan penilaian 
berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan tersebut, 
maka hasil penilaian yang dilakukan oleh

Tim Juri dari 15 peserta perwakilan kecamatan se-Kota 
Pekanbaru, pemenang lomba mendongeng adalah Juara 
I Kecamatan Rumbai, Juara II Kecamatan Lima Puluh dan 
Juara III Kecamatan Rumbai Timur. *BERTUAH

Kecamatan Rumbai Terbaik 1 Lomba Dongeng se-Kota Pekanbaru

Lurah Limbungan Baru Apresiasi Program PKK RW 11

JUARA DONGENG - Kecamatan Rumbai meraih gelar juara I dalam lomba dongeng se-Pekanbaru dalam 
rangkaian acara Jambore Tim Penggerak PKK di Halaman MPP.

BIBIT CABAI - PKK RW 11 Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai membagikan bibit cabai 
kepada masyarakat dalam mendukung program pemerintah.

INFO
KECAMATAN

INFO
KELURAHAN

Anuar sebagai ketua RW 11 masa bakti 2022-2027.
Selain pembagian bibit cabai, juga digelar kegiatan 

senam bersama emak-emak warga RW 11 di lapangan 
Sekolah  SMPN 30 Perumnas Rumbai.

“Kami mendorong ibu-ibu PKK RW 11 agar kedepan-
nya dapat lebih banyak berbuat untuk kemajuan dan 
kekompakan warga RW 11. Karena kegiatan hari ini 
baru pertama kali dilaksanakan dan sejalan mendukung 
program Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota 

Pekanbaru, yakni menanam cabai di pekarangan 
rumah masing-masing. Ini merupakan wujud 
respons dari PKK RW 11 mendukung program 
ketahanan pangan pemerintah,” ujar Ketua RW 
11 Khairil Anuar.

Sementara ketua PKK RW 11, dr Elvi Susanti 
menyebutkan, kegiatan ini sengaja dilaksanakan 
pada hari Ahad pagi di lapangan sekolah SMPN 
30, karena kondisi lingkungan RW 11 tidak me-

miliki fasilitas umum (fasum).
“Kami mengucapkan terima kasih kepada ibu kepala 

sekolah SMPN 30 telah memberi ijin buat ibu ibu RW 11 
melaksanakan senam, sekaligus pemberian bibit cabai per 
RT 10 bibit, sebanyak 6 RT di RW 11,” ujarnya.

Elvi berharap dengan dilaksanakannya kegiatan ini 
dapat dijadikan sebagai ajang silaturahmi bagi ibu-ibu di 
lingkungan RW 11. Sebab kegiatan senam bersama seka-
ligus pemberian bibit cabe ini merupakan yang pertama 
kali digelar di lingkungan RW 11.

“Kalau dilihat yang hadir pukul tujuh pagi ibu-ibu pada 
semangat berolahraga senam. Kedepannya nampak perlu 
diteruskan program senam bersama, minimal sebulan 
sekali,” kata dr Elvi Susanti. *BERTUAH

LURAH Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai, Dasriati 
SSos mengapresiasi program yang dijalankan oleh 
ibu-ibu PKK RW 11. Sebab program yang dibuat mer-

eka sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.
Salah program yang berdampak langsung oleh ma-

syarakat adalah program bagi-bagi bibit cabe gratis 
kepada warga setempat. Aksi nyata yang dilakukan oleh 
para pengurus PKK RW 11 ini jelas sangat dirasakan man-
faatnya bagi masyarakat.

Di tengah meroketnya harga cabai, tero-
bosan ini menjadi solusi nyata atas persoalan 
tersebut. Sebab jika setiap pekarangan rumah 
warga menanam bibit cabai, maka kebutuhan 
cabai di masing-masing rumah tangga bisa 
dipenuhi dari hasil panen kebun cabe di peka-
rangan rumahnya masing-masing.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada 
ketua RW 11 yang baru terpilih masa bakti 
2022 -2027 memiliki semangat baru, energik anak muda, 
semoga bisa membawa aura positif bagi kemajuan 
kampung RW 11 kedepannya,” kata Dasriati memberikan 
semangat kepada ibu-ibu yang melakukan aksi nyata 
kepada masyarakat sekitar.

“Tetapi semua itu perlu dukungan semua warga RW 11, 
apalagi khusus ibu-ibu melalui PKK RW 11 dapat bergerak 
sama-sama membawa perubahan kemajuan dan kekom-
pakan warganya,” ujar lurah di sela pemberian bibit cabai 
kepada ibu-ibu pengurus PKK RT yang hadir pada acara 
tersebut.

Kegiatan bagi-bagi bibit cabe merupakan program 
pertama yang ditaja ibu PKK RW 11 Limbungan Baru 
Kecamatan Rumbai Pekanbaru usai pengukuhan Khairil 
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Fachrudin Panggabean SSos MAP
Camat Sail
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Tidak perlu panik atau emosi ketika berhadapan dengan 
masyarakat.Apapun itu hadapi dengan tenang termasuk 
ketika apa yang disampaikan masyarakat kurang berkenaan 
di hati.

“Saya pernah didesak untuk menandatangani surat yang 
belum lengkap berkasnya. Saya temui masyarakat itu dan 
beri penjelasan sampai beliau bisa menerima. Kita tidak bo-
leh langsung emosi menghadapinya,” kata Fachrudin lagi.

Dilain sisi, keputusannya untuk mengutamakan masyara-
kat diakui Fachrudin membuat waktunya dengan keluarga 
agak sedikit berkurang. Beruntung keluarga bisa mendukung 
karena ini adalah bagian dari resiko jabatan.

Tak jarang, ketika bepergian dengan keluarga, Fachrudin 
masih mencuri waktu untuk menghadiri undangan warga. 
“Saya sampai dititik ini, semua berkat doa masyarakat. Kalau 
tanpa masyarakat tidak ada artinya,” tuturnya.

Hal lain dari Fachrudin adalah sosoknya yang aktif di 
media sosial. Apa saja kegiatannya selalu diekspos melalui 
media sosial pribadi. Termasuk hobinya yang menyukai 

Luangkan Waktu 
Hadir di Tengah 
Masyarakat

SOSOK Fahrudin Panggabean mungkin bisa disebut 
satu pejabat yang akrab dengan masyarakat. Baginya, 
bertegur sapa menghadiri segala macam kegiatan 

di tengah masyarakat merupakan hal penting yang harus 
dilakukan sebagai seorang pemimpin.

Tidak hanya dalam suasana duka, gembira namun juga 
ada ditengah masyarakat yang kesusahan. Menurutnya 
kedekatan emosional pemimpin dengan masyarakat akan 
bisa terbangun dengan sendirinya jika pemimpin ada di 
tengah masyarakat.

“Saya percaya kalau kita hadir di tengah masyarakat, ke-
tika kita butuh masyarakat juga akan ada untuk kita. Saya 
juga tekankan ini kepada lurah yang 
ada di bawah saya. Jangan pilih-pilih 
orang, siapapun yang meninggal, 
undangan pesta atau apa saja, ketika 
mendapat informasi usahakan untuk 
hadir,” kata Fahrudin kepada Ber-
tuah.

Fachrudin juga mengaku pola 
kepimpinan seperti ini sudah diterapkannya sejak diper-
caya menjadi lurah. Seperti saat ia menjadi Lurah Limbun-
gan, Lurah Air Hitam, Lurah Bandaraya dan Lurah Sago.

“Alhamdulillah, sampai sekarang meski saya tidak lagi di 
sana, silaturahmi dengan masyarakat sana masih terjaga. 
Mereka selalu mengundang dan mengabari saya kalau ada 
acara,” imbuh Fachrudin menggambarkan kedekatannya 
dengan masyarakat.

Dijelaskan Fachrudin, pemimpin tidak ada artinya tanpa 
dukungan masyarakat. Karena itu menjaga kedekatan den-
gan masyarakat harus diprioritaskan. Fachrudin mengaku 
memberikan nomor kontak pribadi kepada masyarakat 
agar mudah dihubungi.

“Saya punya juga group WhatsApp dengan warga. 
Handphone saya 24 jam aktif, jadi informasi apa saja saya 
lebih cepat tahu,” sebutnya.

Menurut Fachrudin lagi, banyak keuntungan yang diper-
oleh bila pemimpin dekat dengan masyarakat. Paling tidak 
apapun program pembangunan yang bersentuhan lang-
sung dengan masyarakat dan perlu partisipasi akan lebih 
cepat direspons. Sehingga tidak perlu waktu lama melaku-
kan sosialisasi ke masyarakat.

Dicontohkan Fachrudin, satu program besar Pemerin-
tah Kota Pekanbaru saat ini dalam mengajak masyarakat 

bertanam cabai guna menekan laju inflasi, pencanangan 
pertamanya dilakukan di Kecamatan Sail.

Walaupun wilayah kecamatan Sail tidak terlalu luas dan 
terbatas keberadaan lahan kosong namun warga antusias 
menyambut program ini. Minimal warga merealisasikan 
program tersebut dengan bertanam cabai dan sayuran di 
pekarangan masing-masing.

“Warga kami sangat bersemangat untuk program sep-
erti ini. Baru-baru ini warga kami juga mendapat bantuan 
dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru untuk pro-
gram pemberdayaan masyarakat berupa bibit lele, cabai 
dan bawang,” beber Fachrudin.

Selain itu konsep kepimpinan yang diterapkan Fach-
rudin adalah hadapi masyarakat dengan hati jernih dan 
wajah yang bersih. Menurutnya ini sangat penting, agar 
semua masalah bisa terselesaikan dengan baik.

berswafoto dengan para pejabat tinggi mulai dari pusat 
hingga daerah.

“Kalau untuk berfoto dengan Mentri atau pejabat 
tingginya lainnya, saya tidak malu. Kalau memang ke-
beradaanya memungkinkan saya pasti akan maju minta 
foto bersama,” ungkap Fachrudin yang baru-baru ini ber-
swafoto dengan Mendag RI Zulkifli Hasan dan Menpar 
Sandiaga Uno. *BERTUAH

PROFIL
ASN
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SMP Negeri 7 Pekanbaru

Sukses Gelar ANBK
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s i swa sudah d iber ikan pembeka lan  dan s imu-
lasi  bagaimana cara menjawab soal  saat ANBK.

B a h k a n  d u a  h a r i  s e b e l u m  A N B K  d i g e -
lar pihak sekolah sudah melaksanakan sinkronisasi 
dan gladi, bertujuan agar siswa tidak gamang dan 
siswa dapat mengikuti ANBK dengan baik dan lancar.

“Kita bersyukur ANBK di SMP Negeri 7 Pekanbaru tahun 
ini berjalan dengan baik, aman, lancar dan sukses,” ujarnya.

Ia menjelaskan, mutu satuan pendidikan dinilai ber-
dasarkan hasil belajar siswa seperti literasi, numerasi 
dan karakter. Serta kualitas proses belajar mengajar dan 
iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran 
informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama.

Yakni Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), sur-
vei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Pada 
kegiatan lalu peserta kepala sekolah dan guru juga 
mengikuti asesmen ini di ruang labor komputer.

Program ANBK tidak mengevaluasi pencapaian murid 
secara individu. Tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem 
pendidikan berupa input, proses dan hasil. Pelaksanaan 
ANBK menggunakan komputer sebagai media ujiannya.

SMPN 7 Pekanbaru terdapat di Jalan Lokomotif, me-
miliki staf pengajar guru yang kompeten pada bidang 
pelajaran sehingga berkualitas dan menjadi satu yang 
terbaik di Kota Pekanbaru. Tersedia juga berbagai fasilitas 
sekolah seperti ruang kelas yang nyaman, perpustakaan, 
lapangan olahraga, kantin dan lainnya. *BERTUAH

PROFIL
SEKOLAH

SMP Negeri 7 Pekanbaru ditunjuk oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI 
sebagai sekolah yang menerapkan Asesmen Nasi-

onal Berbasis Komputer (ANBK). Pada tahun ini sebanyak 45 
siswa kelas VIII dan lima siswa cadangan mengikuti ANBK.

Pelaksanaan ANBK di SMP Negeri 7 Pekanbaru berlangsung 
selama dua hari. Saat UNBK berlangsung, satu ruang kelas diisi oleh 
25 siswa untuk sesi pertama. Sesi kedua diisi sebanyak 20 siswa.

Untuk ANBK hari pertama di SMPN 7 Pekanbaru, yakni 
mata pelajaran literasi. Sementara hari kedua khusus 
mata pelajaran numerasi. Selama pelaksanaan ANBK di-
lakukan pengawasan secara ketat yang dilakukan oleh 
pengawas silang, yakni guru SMP Negeri 11 Pekanbaru.

Masing-masing kelas juga disiagakan petugas proktor dan 
teknisi yang disiagakan untuk mengantisipasi jika sewaktu-
waktu ada masalah dan gangguan pada jaringan dan sistem 
komputer yang digunakan oleh siswa yang mengikuti ANBK.

“Alhamdulillah untuk tingkat kehadiran siswa kami 
pada ANBK tahun ini 100 persen, dan dapat mengi-
kuti ANBK dengan baik dan lancar di sekolah,” kata 
Kepala SMP Negeri 7 Pekanbaru Edison Malau SPd.

Edison mengatakan sebelumnya ANBK di lak-
sanakan, pihak sekolah sudah melakukan sosialisasi 
kepada para siswa. Sehingga saat ANBK berlangsung 
para siswa yang mengetahui tahapan dan tata caranya.

S e b a b  s e b e l u m  A N B K  d i l a k s a n a k a n  p a r a 
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SEBAGAI penegak Peraturan Daerah 
(Perda) dan Peraturan Kepala 
Daerah atau Perkada, Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol PP) memiliki 
tugas yang cukup berat di lingkungan 
Pemerintah Kota Pekanbaru. Terutama 
dalam menindaklanjuti pengaduan dan 
laporan yang masuk dari masyarakat 
baik perorangan ataupun kelompok.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat ini, 
Satpol PP Kota Pekanbaru di bawah kepemimpinan Iwan 
Simatupang terus melakukan pembenahan.

Menurut Iwan, berbenah yang dilakukan adalah dalam 
bentuk inovasi yang tujuannya bisa meningkatkan pelay-
anan kepada masyarakat.

“Kami melakukan inovasi supaya ada perubahan ke 
arah yang lebih baik. Kita tidak mau hanya dengan cara 
itu-itu saja. Kebanyakan Satpol PP tugasnya turun ke 
lapangan. Metode turun ke lapangan itu yang kita inova-
sikan. Karena kita memang tidak sama dengan OPD lain 
yang bisa melakukan inovasi bidang digital,” ujar Iwan 
kepada Bertuah.

Inovasi terkini yang dilakukan Satpol PP Pekanbaru 
adalah membuka Pusat Pengaduan Pelaporan Pelanggaran 
Perda dan Perkada atau Loket P6 di Gedung C Mal Pelay-
anan Publik (MPP).

Iwan menjelaskan, masyarakat bisa melaporkan apa 
saja terkait Perda atau Perkada kepada Satpol PP Pekan-
baru melalui loket P6. “Sepanjang bukti kuat, kami akan 
menindaklanjuti langsung ke lapangan,” tegas Iwan.

Di loket P6 lanjut Iwan juga disediakan pelayanan kon-

INOVASI 
OPD

Tampung Pengaduan 
Masyarakat di Loket P6

Inovasi Satpol PP Pekanbaru 
Tingkatkan Pelayanan

kat.
Iwan juga menyatakan keberadaan loket P6 sangat 

membantu Satpol PP  untuk merespon dengan cepat ber-
bagai pelanggaran yang menyangkut Perda atau Perkada 
ditengah masyarakat.

 “Pekanbaru ini luas, tentu tidak semua bisa terpantau 
oleh personel Satpol PP ketika melakuka patroli rutin. 
Partisipasi masyarakat tentunya juga dibutuhkan untuk 
sama-sama bisa menegakkan Perda dan Perkada,” kata 
Iwan lagi.

“Sebelum ada loket P6, kami agak kewalahan karena 
manual menerima laporan dari orang per orang dan kita 
tidak siapkan sarana untuk menerima. Kadang ada lapo-
ran yang langsung masuk ke Kasat, saya juga pasti ada 
capeknya juga. Tapi sekarang masyarakat bisa langsung 
melapor ke Loket P6,” sambung Iwan.

Selain membuka Loket P6, Satpol PP Pekanbaru kini 
juga menerima pengaduan melalui layanan call center 
Satpol PP Pekanbaru di Nomor 0853 373 6464.

“Silahkan juga masyarakat menghubungi call center 
kami yang aktif 24 jam,” imbuh Iwan.

Lebih lanjut meski laporan sudah masuk ke Loket P6, 
Iwan menegaskan untuk pelaksanaan eksekusi di la-
pangan tidak bisa diputuskan sendiri oleh pihak Satpol. 
Karena pastinya ada OPD di lingkungan Pemerintah Kota 
Pekanbaru yang terkait dengan Perda atau Perkada yang 
dilaporkan.

“Semisal untuk masalah IMB, memang kami yang 
menerima laporan tapi koordinasinya dilakukan dengan 
DPMPTSP,” jelas Iwan.

Karena ada keterikatan dengan OPD lain, Iwan mene-
gaskan tidak semua laporan yang masuk langsung diek-
sekusi. Karena harus disesuaikan dengan hasil koordinasi 
dengan OPD bersangkutan.

Dibenarkan Iwan, hasil akhirnya yang masyarakat tahu 
pasti di Satpol PP. Ini menjadi bagian tugas Satpol PP 
untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada ma-
syarakat.

“Contoh pelanggaran IMB,  kalau ada pengaduan 
tidak harus semua berakhir di Satpol PP. Karena  beban 
tugas penegakan Perda prosesnya dilakukan oleh Pega-
wai Penyidik Negeri Sipil atau PPNS. Disitulah kami minta 
pengertian kepada masyarakat dan itu juga kita sampai-
kan kepada OPD,” tambah Iwan yang berharap PPNS di 

lingkungan OPD bisa aktif.
Inovasi kedua yang dilakukan Satpol PP adalah menja-

lin kerja sama dengan pihak kepolisian. Saat ini dikatakan 
Iwan, Satpol PP Pekanbaru juga tergabung dalam tim Blue 
Light Polda Riau. Menurut Iwan hal ini adalah kolaborasi 
yang tepat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan 
ketertiban umum.

“Mereka kan urusannya Kantibmas, kita kolaborasikan  
dengan Trantibum. Kalau ada unsur pidana yang dite-
mukan , diserahkan kepada polisi tapi kalau pelanggaran 
Perda dan Perkada mereka serahkan ke kita dan itu yang 
diproses,” jelas Iwan yang kadang ikut turun saat razia 
sampai dini hari.

Inovasi selanjutnya adalah pendataan anggota Linmas. 
Meski Pemilu belum akan berlangsung dalam waktu dekat, 
tapi Linmas sudah harus dipersiapkan dari awal. Sesuai ke-
tentuan untuk anggota Linmas tingkat kelurahan ada enam 
orang dan tingkat kecamatan 10 orang.

Lebih lanjut guna memaksimalkan pelaksanaan inovasi 
yang sudah dibuat Satpol PP, diakui Iwan masih terkendala 
dana dan personel. Iwan berharap  dukungan anggaran 
untuk Satpol PP. “Supaya inovasi kita didukung dengan 
anggaran yang mumpuni, agar tidak  tidak terkendala 
dalam menjalankannya,” sebutnya.

Begitu juga dengan personel Satpol PP saat ini, yang 
menurut Iwan masih kurang. Personel yang paling dibutuh-
kan adalah untuk menindaklanjuti di lapangan.

“Kita harus mengawasi 15 kecamatan dengan jumlah 
personel terbatas. Banyak urusan yang harus kita tangani, 
banyak ruas jalan pedagang yang tidak tertib atau luput 
dari pantauan Satpol PP. Kalau di jalan protokol masih 
bisa kita pantau tapi jalan lain agak terbatas,” tutup Iwan. 
***BERTUAH

sultasi apa saja terkait Perda dan Perkada serta solusinya. 
Personel Satpol PP yang ditempatkan di loket P6 sudah 
terlatih dan memiliki pengetahuan yang cukup terkait 
Perda dan Perkada.

“Paling banyak pengaduan dan laporan yang kita 
terima adalah terkait pelanggaran Izin Mendirikan Ban-
gunan atau IMB serta keberadaan pedagang kaki lima 
yang dinilai mengganggu ketertiban umum serta masalah 
ketertiban sosial,” tutur Iwan.

Adanya Loket P6 ini menurut Iwan sangat direspons 
positif oleh masyarakat Pekanbaru. Bahkan setiap hari ada 
laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyara-
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SEKILAS berbagai produk Arabellarose tidak tampak 
seperti pita yang dibuat langsung dari kerajinan 
tangan. Karena bentuknya yang rapi dan pad-

uan warna menarik, layaknya produk pabrikan. Namun 
produk Arabellarose ,asli seluruhnya merupakan kera-
jinan tangan atau handmade menggunakan bahan pita 
satin.

Bahan-bahan pita yang bagus untuk digunakan antara 
lain satin, beledu, nilon, katun, vinil, atau grosgrain. Ke-
pada Bertuah, owner Arabellarose, Bela menu-
turkan, usaha kerajinan tangan yang dibuatnya 
bermula dari hobi saja.

“Awalnya hanya untuk digunakan sendiri, 
saya juga sering memposting ke media sosial 
untuk pita yang berhasil saya buat dan ternyata 
banyak yang suka dan tertarik. Karena itu mulai 
menerima pesanan,” ujar Bela yang memulai 
usahanya disaat pandemi Covid-19.

Masa itu dikatakan Bela, ia memiliki lebih banyak wak-
tu di rumah karena adanya Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat atau PPKM.

Untuk tahap awal diakui Bela tidak mudah baginya 
menghasilkan satu produk hiasan rambut.

Perlu kesabaran, ketekunan  dan ketelitian agar 
produk yang dihasilkan bisa menarik dan bagus serta 
rapi. Dua jari yang digunakan adalah jari telunjuk dan jari 
tengah. Alhasil dua jarinya sempat kaku-kaku.

“Berulang kali juga gagal baru bisa mendapatkan 
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Produksi Pita Handmade 
Bermula dari Hobi

UMKM Arabellahouse

alat yang digunakan untuk membuat kreasi dari pita 
satin. Mengontrol seberapa banyak lem yang dibu-
tuhkan dalam membuat kreasi pita satin ini juga tidak 
kalah penting.

Jangan sampai terlalu banyak lem yang digunakan 
atau sebaliknya terlalu sedikit. Membutuhkan “jumlah 
racikan lem” yang pas untuk menempelkan kreasi pita. 
Satu hal yang perlu diperhatikan adalah, temperatur 
lem yang panas. Diperlukan ketelitian dan hati-hati 
“bermain” dengan alat yang satu ini.

Kreativitas menciptakan ide-ide baru kreasi dari 
pita satin sangat diperlukan, agar hasil tidak monoton. 
Menciptakan bentuk-bentuk hiasan jepit rambut yang 
tidak monoton menjadi sebuah hal yang menantang.

Satu hal yang diyakini Bela, apapun bentuk usaha  
yang akan ditekuni sebaiknya memang berasal dari 
hati bukan karena suruhan  dari orang lain. Karena jika 
sudah menyukai, apapun hambatannya bisa dilalui.

Untuk membuat satu hiasan rambut, Bela mengaku 
membutuhkan waktu 30 menit sampai 2 jam tergan-
tung tingkat kesulitannya.

Saat ini lanjut Bela, Arabellarose sudah menghasil-
kan berbagai hiasan rambut. Mulai dari jepit, bando 
hingga jedai dengan aneka warna yang menarik. Ben-
tuk pitanya sendiri ada yang berupa  dasi kupu-kupu, 
bentuk klasik serta ada pita rambut berlapis.

Konsumen Arabellarose, menurut Bela tidak hanya 
menyasar perempuan dewasa dan anak-anak namun 
juga bayi perempuan. “Ada jepit atau bando lucu yang 
memang cocok untuk bayi, paduan warna memang 
saya sengaja semenarik mungkin,”imbuh Bela lagi.

Untuk harga produk Arabellarose,dibandrol mulai dari 
Rp 10 ribu -Rp 150.000.

Bela menyebut, meski produk yang dijualnya adalah 
handmade namun memiliki prospek yang cukup bagus. 
Karena istimewanya produk handmade tidak pasaran 
atau tidak sama dengan yang dipakai orang lain. Pastinya 
juga bisa dipesan sesuai yang diinginkan konsumen.

Selama ini sambung Bela, ia juga mengandalkan 
kekuatan media sosial untuk sarana pemasaran terutama 
Instagram. Karena bisa diakses oleh banyak orang dan 
tidak terbatas hanya di Kota Pekanbaru saja.

Bagi yang berminat dengan aneka pita produk Arabel-
larose bisa langsung order melalui akun Instagram ARA-
BELLAROSE.HOUSE atau WA 08992196686. *BERTUAH

bentuk hiasan rambut yang sempurna,karena tidak 
mudah juga untuk mendapatkan proporsi pita yang 
pas. Kadang lebih pendek yang sebelahnya atau justru 
kepanjangan,”jelas Bela.

Korek api gas merupakan satu alat yang dipakai untuk 
beberapa tujuan dalam kreasi dengan pita satin. Salah 
satu manfaat dari korek api gas ini adalah untuk mence-
gah terurainya benang pita satin yang dapat merusak 
hasil kreasi.

Selain itu api bermanfaat untuk membentuk 
kreasi pita satin. Membakar tepian dari pita 
satin agar menghasilkan bentuk yang pas dan 
menyatukan berbagai bentuk pita juga meru-
pakan tujuan penggunaan korek jenis ini.

“Mengendalikan besar-kecil api dan jang-
ka waktu pembakaran juga membutuhkan 
latihan,”tutur Bela.

Bela memberi tips ketika memilih bahan pita, 
seberapa kaku pita yang diinginkan harus dipertimbang-
kan. Jika menginginkan pita rambut yang dapat berdiri 
tegak, gunakan bahan pita yang lebih kuat seperti gros-
grain atau vinil.

Berkreasi dengan warna juga berperan penting agar 
menghasilkan kreasi yang cantik dan menarik, serta 
elegan, diperlukan keterampilan padu-padan warna yang 
baik. “Pesona warna memberikan unsur tersendiri bagi 
keterampilan ini,”ungkap Bela.

Lanjut Bela, lem tembak juga merupakan salah satu 

UKM
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mie sagu kering, mie sagu lembab dan mie sagu kuah 
atau masyarakat Melayu menyebutnya mie sagu lecah. 
Mie sagu tersebut ditaburi ikan teri bilis.

Olahan mie sagu Bu Tuti memiliki rasa dan ciri khas 
tersendiri. Setiap hari mie sagu Bu Tuti mampu menjual 
sekitar 300-400 porsi. Untuk satu porsi mie sagu Bu 
Tuti dibandrol Rp 12 ribu.

Setiap pelanggan yang mau menikmati kelezatan 
mie sagu Bu Tuti harus rela antre untuk dapat menik-
matinya. Proses pembuatan mie sagu sendiri membu-
tuhkan waktu sekitar 15-10 menit.

Di daerah asalnya, mie sagu memang menjadi 
makanan pokok masyarakat pesisir tetapi seiring 
perkembangan zaman, kuliner khas itu kini menjadi 
primadona seluruh masyarakat Riau.

Mie sagu biasanya dijadikan sebagai menu sarapan 
atau cemilan, hidangan acara hajatan bahkan dijadi-
kan suguhan istimewa untuk menyambut pejabat yang 
datang ke Riau. *BERTUAH

UMUMNYA banyak yang mengenal sagu sebagai 
kuliner khas di daerah timur Indonesia seperti 
Sulawesi, Maluku hingga Papua. Padahal Riau 

termasuk daerah yang memproduksi sagu. Terutama di 
Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti.

Bahkan olahan sagu yang telah diolah menjadi mie 
yang bisa dinikmati saat berkunjung di Kota Pekanbaru. 
Berbeda dari daerah timur yang mengolah sagu menjadi 
papeda, namun masyarakat Riau mengolah sagu menjadi 
mie yang khas dengan tekstur lembut dan kenyal.

Mie sagu terbuat dari bahan baku sagu, berasal dari 
Bengkalis dan kepulauan Meranti. Mie sagu memiliki 
kandungan karbohidrat yang sangat rendah sehingga 
aman dikonsumsi oleh siapa saja termasuk penderita 
diabetes sekalipun.

Tidak hanya di wilayah pesisir Riau, mie sagu kini 
juga bisa dijumpai di Kota Pekanbaru, salah satunya di 
warung mie sagu Bu Tuti, Jalan Ronggo Warsito. Bahan 
yang digunakan untuk membuat mie sagu antara lain 
cabe merah, ikan teri bilis, toge,sawi dan daun bawang 
serta bumbu khas dari wilayah pesisir.

Terdapat tiga penyajian mie sagu di warung ini. Yakni 

Mie Sagu Bu Tuti

Makin Sedap 
Ditambah Ikan Teri Bilis

KULINER
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IBU rumah tangga yang memiliki anak beranjak remaja, 
sebenarnya punya waktu lebih lapang untuk berkreasi 
dan mencari penghasilan tambahan. Namun tidak 

semua ibu-ibu melakukan hal itu, salah satunya kendalan-

Tambah Penghasilan dari 
Olahan Limbah Plastik

KUB Kembang Setaman Dorong 
Ibu Rumah Tangga Kreatif

sampai di situ, pihaknya menggandeng KUB lain dan 
mulai menambah jenis produk kreasi seperti kain songket, 
kotak tisu.

Hasilnya kini pola pikir para ibu-ibu di KUB Kembang 
Setaman mulai berubah menjadi pelaku wirausaha, di-
mana biasanya hanya kumpul-kumpul dan bercerita saja, 
kini sudah bisa menghasilkan kriya dan produk kreatif 
yang punya nilai jual.

Berbagai penghargaan pun sudah diraih di antaranya 
pemenang juara pertama kategori kerajinan Adikriya 2013 
dari Dinas Perindag Provinsi Riau. Meski di masa pandemi, 
produksi kerajinan dari gerai Kembang Setaman justru 
meningkat, terutama pada produk konektor masker, dan 
bunga dari limbah plastik. Untuk estimasi setiap produk 
kerajinan mulai dari Rp 3.000 hingga jutaan rupiah.

Kemudian pada 2010, pihaknya terus berupaya 
mengembangkan produk KUB yakni dengan memanfaat-
kan limbah plastik kemasan konsumsi rumahan seperti 
plastik minyak goreng, plastik sabun cuci dan limbah 
sejenis.

Hasilnya kreasi itu mendapatkan perhatian pemerintah, 
serta mendapatkan dukungan pada program PNPM Man-
diri dan diberikan bantuan berupa mesin produksi bahan 
limbah plastik daur ulang.

Tidak hanya itu, karena produk kerajinan yang dibuat 
telah dikenal luas, KUB Kembang Setaman mulai diajak 
ikut sejumlah kegiatan pameran di Pekanbaru, dan kota-
kota lainnya di Tanah Air, termasuk ke ibu kota Jakarta.

“Sampai kini kami sudah punya 15 KUB dari berbagai 
bidang usaha kreatif, terakhir adalah KUB yang didukung 
Universitas Abdurrab dengan produk teh antioksidan. 
Produk kami sekarang ada kreasi batik, songket, hiasan 
akrilik, bordiran, kerajinan piring lidi sawit dan lainnya. 
Kami usahakan setiap tahun menambah produk dan mitra 
KUB,” ujarnya.

Saat ini dari 15 KUB yang telah bergabung, ada sekitar 
75 orang ibu-ibu yang terlibat dalam membuat berbagai 
kerajinan dan produk kreatif. Dengan potensi dan jumlah 
anggota yang besar itu, perkembangan usahanya juga 

UMKM
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ya jika lingkungan kurang mendukung.
Kondisi itu menjadi kekhawatiran Elva Nelin, koordi-

nator Kelompok Usaha Bersama (KUB) Kembang Seta-
man di Pekanbaru. Pada 2009 dulu awalnya ia melihat 
potensi waktu luang ibu rumah tangga di lingkungan-
nya.

“Karena saya melihat ada potensi saat ibu-ibu 
memanfaatkan waktu luang yang ada. Lalu kami mem-
bentuk KUB dan ikut beberapa program pelatihan yang 
dilaksanakan oleh Dinas, seperti Perindustrian dan 
Perdagangan di Pekanbaru,” ujarnya.

Seluruh kerajinan seperti tas, dompet, bunga hiasan, 
pakaian dapat ditemui di Gerai Kembang Setaman. Le-
taknya ada di Jalan Sekolah Nomor 10, Kelurahan Tirta 
Siak, kota Pekanbaru. Mereka mengolah beberapa lim-
bah plastik, limbah barang bekas, sehingga layak dijual.

Usai mengikuti pelatihan, anggota KUB mengumpul-
kan modal dari uang saku yang didapatkan dan mulai 
membuat souvenir dengan bahan dari kain perca. Tidak 

membutuhkan dukungan pembiayaan.
Elva menjelaskan sudah ada penyaluran kredit dari 

Bank BRI dengan nilai Rp 25 juta dan ada juga Rp 50 
juta, yang sebagian besar digunakan untuk mening-
katkan kapasitas produksi serta menambah perluasan 
pemasaran.

Menurutnya Bank BRI sudah memberikan dukungan 
tidak hanya dari pembiayaan dan kredit, tetapi juga 
melalui pelatihan pengembangan usaha, peningkatan 
kualitas produk, dan pelibatan pada berbagai kegiatan 
pameran.

“Kami juga sudah dilibatkan menjadi agen BRILink, 
sehingga kami benar-benar terbantu dalam mengem-
bangkan usaha di KUB Kembang Setaman ini. Harapan 
kami bank BRI terus mendukung kegiatan ibu-ibu di 
sini sehingga mampu menggapai masa depan kelu-
arga,” ujarnya. *BERTUAH
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KULINER

RUMAH makan “Nasi Kapau Asli” berlokasi  di Jalan 
KH Wahid Hasyim/Pinang Sebatang, Kota Pekabaru 
cocok bagi Anda yang menyukai nasi Padang. Rumah 

makan ini buka sejak pukul 06.00 WIB hingga pukul 15.00 
WIB.

Kapau merupakan nama suatu daerah di Sumatera Barat 
yang terkenal dengan masakannya yang enak. Nasi kapau 

berisikan nasi putih plus kol, rebung, cubadak, dan 
aksesoris lainnya.

Kuliner Nasi Kapau cukup banyak di Kota Pekanbaru. 
Namun Nasi Kapau Asli tidak memiliki cabang di tem-
pat lain karena sudah beroperasi sejak tahun 1950-an.

Berada di pusat Kota Pekanbaru, Nasi Kapau Asli 
sangat mudah dijangkau oleh para pengunjung. 

Nasi Kapau Asli

Menu Paling Laris 
Rendang Daging

Karena posisi yang tidak terlalu jauh dari Jalan Sudiman 
atau cukup dekat bagi masyarakat yang berkunjung ke 
Sukaramai Trade Center.

Selain itu, posisi Nasi Kapau Asli juga dekat dari per-
kantoran, sehingga menjadi bisa menjadi pilihan menik-
mati makan siang.

Dari sekian banyak menu khas Minang yang dise-
diakan, menu andalan Nasi Kapau Asli yang paling 
laris adalah rendang daging. Selain juga gulai usus dan 
dendeng serta aneka menu khas Minang lainnya. Sambel 
cabe merah tersedia di setiap meja. Tersedia juga keru-
puk kulit atau jangek dan kerupuk emping.

Selain bisa makan di tempat, Nasi Kapau Asli juga 
bisa dibungkus untuk dibawa pulang. Satu bungkus nasi 
Kapau Asli, selain terdiri dari lauk utama juga diberi gulai 
kalau atau gulai nangka satu cabai merah serta gulai.

Untuk satu bungkus nasi Kapau Asli, dibungkus meng-
gunakan daun pisang sehingga menambah aroma sedap 
pada nasi. 

Bagi Anda yang berkunjung ke Pekanbaru sekaligus 
penikmat kuliner khas Minang, bisa menjadikan Nasi 
Kapau Asli sebagai pilihan. *BERTUAH
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