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Dapur 
Redaksi

Menata Pekanbaru 
Kota Sustainable
DAERAH suatu perkotaan tidak akan terlepas dari 

fenomena perkembangannya. Begitu pun yang terjadi 
dengan Kota Pekanbaru, ibukota Provinsi Riau. Laju per-

tumbuhan penduduk di Pekanbaru mengalami peningkatan 
yang pesat, hal ini terjadi akibat adanya migrasi dan fertilitas.

Dari hasil laporan Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat 
Jenderal Penataan Ruang (2014), tingkat pertumbuhan penduduk 
perkotaan 2,75% per tahun, jauh lebih tinggi daripada tingkat 
pertumbuhan penduduk rata-rata nasional sebesar 1,17%.

Selain itu, lembaga tersebut juga menye-
butkan bahwa pada tahun 2025 diperkirakan 
akan ada 68% penduduk tinggal di kota dan 
pada tahun 2045 terdapat lonjakan pen-
duduk sampai 82% di kawasan perkotaan.

Peningkatan penduduk yang pesat ini akan 
berpengaruh terhadap perkembangan suatu 
kota, karena perkembangan penduduk ini 
akan menyebabkan berbagai permasalahan 
yang kompleks, sebagai contoh meningkatnya 
akan permintaan permukiman, meningkatnya 
pengangguran, kemacetan, kejahatan, dan 
menjadi penyebab utama dari urban sprawl.

Permasalahan yang lain itu ad-
anya degradasi lingkungan, 
sistem perencanaan kota 
yang kurang efisien, pe-
nyediaan infrastruktur 

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

yang kurang memadai, sistem transpor-
tasi yang berantakan. Berbagai masalah 
tersebut dapat menghambat penca-
paian pembangunan yang lebih baik.

Menurut UU Nomor 26 tahun 2007 
tentang penataan ruang mendefinisi-
kan kawasan perkotaan sebagai wilayah 
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi 
kawasan sebagai tempat bermukim permukiman perkota-

an, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemer-
intahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Oleh karena itu  tata kelola perkotaan menjadi 
isu yang strategis mengatasi permasalahan ini. 
Tata kelola perkotaan merupakan sebuah akti-
vitas mengelola dan menata sebuah kota un-
tuk mencapai sistem perkotaan yang lebih baik.

Dengan mewujudkan prinsip keberlanjutan kota, su-
paya perkotaan menjadi layak huni (liveability) dan sus-
tainable yaitu memenuhi kebutuhan sekarang tanpa men-

gorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.
Dalam mengelola perkotaan yang sustainable diperlu-

kan ide yang tepat dalam menangani permasala-
han, selain itu juga diperlukan managerial sup-

port yang baik dari segi sumber daya ma-
nusia maupun dari segi infrastruktur, serta 

perlu adanya inovasi. *** TIM BERTUAH
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CAMAT Senapelan Yeni Erita mengaku bangga den-
gan kembali beroperasinya Stasiun Pengisian Bahan 
bakar Umum (SPBU) tertua di Kota Pekanbaru yang 

terletak di Jalan Senapelan Ujung, Jembatan Siak III. Rasa 
bangga itu disampaikannya saat menghadiri 
soft launching SPBU tertua tersebut yang kini 
dikelola oleh PT Akasah Pusaka Lestari.

Dengan kembali beroperasi, Yeni Erita juga 
berharap bisa menambah lowongan pekerjaan 
(loker) bagi warga di Kecamatan Senapelan.

“Saya harap owner dapat mengutamakan 
tenaga kerja warga di sini. Hal ini juga satu 
upaya meningkatkan perekonomian yang ada 
di Kecamatan Senapelan,” katanya.

Sementara Sales Area Manager Retail Riau PT Pertami-
na Patra Niaga Regional Sumbagut Wira Pratama pada ke-
sempatan itu berharap kehadiran SPBU di tengah-tengah 
masyarakat bisa memberikan banyak manfaat. Terutama 
masyarakat di Kecamatan Senapelan.

“Inikan SPBU pertama di Pekanbaru ya. Alhamdulillah 
setelah lama tidak beroperasi, akhirnya saat ini kembali 
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Minta Pengusaha Gunakan Naker Lokal

Lurah dan Ketua RT Galang Bantuan

beroperasi. SPBU ini memang sangat bersejarah di Pekan-
baru dan semoga lebih mendekatkan ke konsumen untuk 
pembelian BBM,” ujarnya.

Disampaikan Wira, saat ini sudah ada 164 titik SPBU yang 
tersebar di Provinsi Riau. Nantinya tentu di SPBU 
ini sesuai dengan aturan pemerintah juga akan 
menerapkan pembelian dengan QR Code.

Tuah Laksamana Negara sebagai Owner SPBU 
PT Akasah Pusaka Lestari menyampaikan terima 
kasih kepada Pemerintah Kota Pekanbaru yang su-
dah memberikan dukungan sehingga SPBU tertua 
tersebut bisa kembali beroperasi.

“Terima kasih sebelumnya. Ini semangat dari 
kota Pekanbaru. Ini adalah SPBU pertama yang diresmikan 
tahun 1960 oleh Datuk Wan Abdul Rahman, jadi cukup pan-
jang sejarahnya dalam roda pembangunan di Pekanbaru,” 
ungkapnya.

“Berkat dukungan semua pihak termasuk Pertamina, 
sehingga kami dapat kembali membuka SPBU ini,” ulasnya. 
*BERTUAH

Camat Senapelan Bangga SPBU Tertua di Pekanbaru Kembali Beroperasi

Bantu Korban Kebakaran di Kelurahan Sialang Munggu

SPBU TERTUA - Camat Senapelan Yeni Erita foto bersama usai soft launching SPBU tertua Kota Pekanbaru 
di Jalan Senapelan Ujung, Jembatan Siak III.

KORBAN KEBAKARAN - Lurah Sialang Munggu Fitriyati bersama Dinas Sosial menyerahkan bantuan 
kepada korban kebakaran rumah di Perumahan Nusa Indah.

INFO
KECAMATAN

INFO
KELURAHAN

berupa pakaian dan sembako tersebut dapat membantu 
kebutuhan pokok korban pasca terjadinya bencana ke-
bakaran rumah yang melanda rumah di Perumahan Nusa 
Indah Kelurahan Sialang Munggu.  

“Kami menyampaikan belasungkawa 
sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa 
korban. Kami juga membawa sedikit bantuan 
yang semoga dapat membantu. Terima kasih ke-
pada Dinas Sosial yang telah membantu warga 
kami yang ditimpa bencana. Kami bersama RT/
RW juga mengumpulkan donasi untuk dapat 
membantu saudara kami,” kata Fitriyati

Selain Lurah Sialang Munggu Fitriyati, turut 
hadir dalam penyaluran bantuan ini perwakilan 

dari Dinsos Kota Pekanbaru, Tim Reaksi Cepat (TRC) 
Dinsos Pekanbaru serta Perangkat RT/RW yang ada di 
komplek Perum Nusa Indah, Kelurahan Sialang Munggu, 
Kecamatan Tuah Madani. *BERTUAH

WARGA yang menjadi korban kebakaran rumah 
di Perumahan Nusa Indah Kelurahan Sialang 
Munggu, Kecamatan Tuah Madani tersenyum 

sumringah. Meski ia baru saja ditimpa musibah kebakaran 
namun dengan adanya bantuan sembako dan 
pakaian dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekan-
baru sedikit meringankan beban warga terse-
but.

Lurah Sialang Munggu Fitriyati yang hadir 
dalam penyerahan bantuan itu menyampai-
kan rasa prihatin atas musibah yang menimpa 
warganya. Ia pun berharap korban tabah dan 
sabar dalam menerima cobaan tersebut.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap warg-
anya yang sedang sedih karena rumah terbakar, pihaknya 
menyerahkan bantuan berupa tiga paket untuk satu kelu-
arga korban bencana kebakaran.

Lurah Fitri mengatakan, bantuan yang diberikan 
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BERHENTI berinovasi sama dengan mati. Ungkapan ini 
menjadi satu penyemangat bagi Organisasi Perang-
kat Daerah atau OPD di lingkungan Pemerintah Kota 

Pekanbaru untuk terus berinovasi.
Berbagai inovasi kini sudah berhasil ditelurkan. Ada 

inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi, ada juga 
inovasi untuk peningkatan pelayanan. Seperti halnya yang 
dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu 
Pintu atau DPMPTSP Kota Pekanbaru.

Setidaknya ada dua bidang inovasi yang dilakukan oleh 
DPMPTSP Kota Pekanbaru. Masing-masing inovasi layanan 
publik berbasis tekhnologi informasi. Dimana peruntukan-
nya ditujukan kepada masyarakat umum sehingga dapat 
mempermudah mendapatkan layanan yang diinginkan.

Dan ada juga yang digunakan oleh internal OPD dalam 
mempermudah kinerja OPD agar lebih efektif dan efisien. 
Untuk ini ada 17 inovasi yang dilakukan oleh DPMPTSP 
dengan menggunakan aplikasi berbasis website dan desk-
top.

Antara lain perizinan online, IKM (Indeks kepuasan 
masyarakat) MPP Pekanbaru, SIMOLEK (Sistem informasi 
manajemen perizinan mobile elektronik). SIAP MPP yang 
dibuat dalam dua versi Android dan IOS.

“Adanya aplikasi SIAP MPP, mempermudah masyarakat 
untuk mengambil antrian ketika akan melakukan penguru-
san perizinan, selain juga masyarakat bisa menyampaikan 
pengaduan atas layanan yang diberikan MPP,” ujar Kepala 
DPMPTSP Kota Pekanbaru, Akmal Khairi.

Lebih lanjut juga ada chatbot pelayanan perizinan via 
WhatsApp dan telegram. Dimana pesan balasan otomatis 
menggunakan chatbot/robot aplikasi WhatsApp atau tele-

INOVASI 
OPD

Permudah Layanan 
Perizinan Melalui 

Aplikasi

DPMPTSP Kota Pekanbaru

DPMPTSP Pekanbaru kini juga sudah memiliki web-
site DPMPTSP Pekanbaru. Isinya menampilkan informasi 
tentang DPMPTSP Pekanbaru, selain itu juga menampilkan 
informasi investasi, penanaman modal, promosi bisnis dan 
UMKM di Kota Pekanbaru.

Ada juga website MPP Pekanbaru berisi tentang infor-
masi layanan di MPP serta beberapa fitur lainnya seperti 
cek antrian, ambil antrian dan penilaian IKM.

“Untuk membantu promosi UMKM, kita juga meman-
faatkan media sosial DPMPTSP seperti Instagram dan You 
tube channel DPMPTSP Pekanbaru. Programnya kita beri 
nama Geliat UMKM dan Promosi Bisnis. Tujuannya untuk 
mempromosikan produk UMKM. Ini juga merupakan ba-
gian dari inovasi yang telah dilakukan DPMPTSP Pekan-
baru sejak beberapa waktu belakangan,” tutur Akmal.

Sementara itu untuk inovasi yang diperuntukkan bagi 
internal OPD dalam mempermudah kinerja OPD agar 
lebih efektif dan efisien ada aplikasi SIMPEL atau sistem 
informasi manajemen pelayanan perizinan elektronik.

Aplikasi SIMPEL merupakan aplikasi berbasis website 
yang digunakan oleh internal DPMPTSP dalam memper-
mudah segala proses pelayanan perizinan dan non-periz-
inan secara elektronik.

“Aplikasi SIMPEL ini benar-benar merupakan aplikasi 

murni dari ide kita sendiri. Alhamdulillah ini juga banyak 
diadopsi oleh daerah lain yang berkunjung ke Pekanbaru,” 
ungkap Akmal lagi.

Aplikasi internal lain adalah e-SPPD (Pengelolaan Ad-
ministrasi Surat dan Perintah Perjalanan Dinas) berbasis 
elektronik. e-ARSIP digunakan dalam proses pencarian, 
pengarsipan berkas perizinan serta tracking arsip perizinan 
secara elektronik.

“Semua arsip kita sekarang sudah disimpan dalam ben-
tuk digital, jadi sewaktu waktu diperlukan untuk sudah ti-
dak susah lagi untuk mencari secara manual,” imbuh Akmal.

Selain itu ada juga aplikasi SIAS (Sistem informasi ad-
ministrasi surat menyurat) dan DPMPTSP mobile.

“DPMPTSP mobile ini ditujukan untuk pejabat terkait di 
DPMPTSP untuk memvalidasi perizinan yang diajukan oleh 
pemohon. Walaupun tidak berada di kantor atau sedang di 
luar kota, pejabat masih tetap bisa melakukan validasi. Se-
hingga proses tidak terhambat meski pejabat tidak ditem-
pat,” tutup Akmal. *BERTUAH

gram yang dapat memberikan infor-
masi tentang pelayanan perizinan.

Untuk mempermudah pelaku 
usaha mencari informasi mengenai 
peluang investasi di Pekanbaru juga 
tersedia Pekanbaru Investment Center. 
Aplikasi ini berbasis website yang me-
nampilkan informasi tentang investasi 

di Kota Pekanbaru seperti realisasi investasi, potensi 
proyek dan sektor potensial, serta berbagai data investasi 
lainnya yang dapat digunakan sebagai acuan investor 
dalam berinvestasi di Kota Pekanbaru.

“Kita menyediakan ruang khusus PIC di MPP, ma-
syarakat atau pelaku usaha yang berkunjung bisa melihat 
secara langsung informasi investasi di Pekanbaru melalui 
PIC,”jelas Akmal.
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WISATA

BAGI yang tertarik untuk mengunjungi dan shalat di 
masjid dengan pemandangan berbeda, tidak ada 
salahnya jika mencoba berkunjung ke masjid yang 

satu ini. Masjid itu diberi nama Masjid Cheng Ho.
Nama masjid Cheng Ho tentu sudah enggak asing 

didengar. Nama masjid diambil dari Laksamana Cheng Ho 
dari kekaisaran Tiongkok yang memiliki hubungan dengan 

kerajaan-kerajaan di Nusantara pada zamannya.
Laksamana Cheng Ho atau Zheng He diyakini juga 

turut menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Bah-
kan pengaruhnya dari Pulau Jawa hingga Sumatera. 
Ternyata di Kota Pekanbaru, Riau ada Masjid Cheng Ho 
juga lho.

Jadi tidak perlu jauh-jauh ke pulau jawa untuk bisa 

Wisata Religi di Masjid 
Cheng Ho Pekanbaru

Ciri Khas Arsitektur 
China dan Melayu

melihat dan ke masjid dengan desain mirip suasana 
kekaisaran ini. Masjid itu masuk dalam kawasan wisata 
Asia Heritage di Rumbai, Pekanbaru.

Sama seperti Masjid Cheng Ho yang lain bangunan-
nya memiliki ciri khas tersendiri dengan arsitektur China 
dengan gaya Melayu. Masjid Cheng Ho di Asia Heritage 
didominasi warna merah berpadu dengan hijau dan kun-
ing keemasan.

Sekilas bagi orang yang tak paham akan mengira 
bangunan ini kelenteng. Padahal ini tempat shalat, dan 
di dalamnya juga disediakan sajadah serta mukena untuk 
Muslimah. Dinding bangunan masjid juga ada ukiran 
ayat-ayat Alquran. Suasana shalat bisa lebih khusuk 
karena dikelilingi pepohonan rimbun.

Masjid ini merupakan salah satu spot favorit karena 
Instagramable. Sebab kebanyakan orang tahu Masjid 
Cheng Ho itu hanya ada di Pulau Jawa. Bayu, seorang 
pengunjung awalnya merasa kaget. Karena sepenge-
tahuannya tidak ada rekam jejak Laksamana Cheng Ho 
di Kota Pekanbaru yang notabene merupakan wilayah 
Kesultanan Siak.

“Tahunya jejak Laksamana Cheng Ho itu ada di Sura-
baya juga Palembang, karena ada Kerajaan Sriwijaya 
juga. Baru tahu ternyata di Pekanbaru ada Masjid Cheng 
Ho,” katanya.

Masjid Cheng Ho yang ada di Kota Pekanbaru ini 
sekadar ikon atau miniatur dari objek wisata lain. Sebab 
juga ada tiruan Tembok Besar China, Jeju Village, dan 
Little Tokyo.

Untuk melihat langsung Masjid Cheng Ho pengunjung 
harus membayar tiket Rp 30 ribu per orang di Asia Heri-
tage. Lalu pengunjung bisa memilih jalan kaki atau naik 
kereta wisata menuju kawasan Floating Market, tempat 
Masjid Cheng Ho Pekanbaru berada. *BERTUAH

gan, tambahan sekitar seminggu jika 
kita menyimpannya dalam lemari 
pendingin.

Ukuran bolu kembojo aslinya 
cukup besar, cukup untuk dihidang-
kan untuk beberapa orang. Dan rasa 
aslinya pun sangat manis, sehingga 
tidak cocok bagi sebagian orang.

Di gerai Bolu Kembojo Mimie, yang 
melakukan modifikasi bolu kembojo baik dari segi ukuran 
maupun rasa.

Mimi Bolu Kembojo Mini Mimie berkreasi dengan men-
ciptakan bolu kembojo mini yang dengan mudah dihabis-
kan dalam satu suapan, selain itu kadar manisnya juga 
dikurangi.

Ketika mencicipi Bolu Kembojo Mini Mimie rasanya 
agak kering di luar dan lembut padat di dalam. Rasa 
manisnya juga tidak bikin enek. Bolu kembojo ini langsung 
dimasak di lokasi dan disajikan hangat. Wangi pandannya 
enak dan rasanya gurih.

Di sini juga tersedia aneka kue, cemilan dan minu-
man kekinian. Banyak pilihan makanan khas Melayu. Ada 
lempuk durian, kacang pukul, pancake durian dan keripik 
nanas.

Bolu Kembojo Mini Mimie dijual per kotak Rp 20.000 isi 
delapan. Selain ukuran mini juga menjual kembojo ukuran 
besar per kotak Rp 15.000. *BERTUAH 
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BOLU kembojo atau yang biasa disebut bolu kemojo 
merupakan kue khas Riau. Disebut bolu kembojo 
karena bentuknya seperti bunga kemboja. Di Pekan-

baru bisa temui di banyak gerai oleh-oleh. Salah satu 
yang cukup terkenal adalah Bolu Kembojo Mini Mimie.

Seperti bolu yang lain, bahan dasar pembuat bolu 
kembojo berasal dari tepung terigu, telor, dan mentega. 
Akan tetapi ada pembeda yang utama dari kudapan khas 
pekanbaru ini yaitu disertakannya santan dalam adonan 
serta daun pandan.

Warna hijau dari bolu muncul dari daun pandan yang 
juga menjadi aroma khas kue ini. Karena menggunakan 
santan, maka tekstur yang muncul dari bolu kemojo 
tidak serapuh bolu biasa, tapi lebih padat namun 
terasa lembut.

Walau rasa original dari kue khas Pekan-
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Modifikasi Bolu 
Ukuran Kecil 
Beragam Varian

Bolu Kembojo Mini Mimie

baru ini adalah pandan, tapi saat ini para pembuat bolu 
kemojo membuat berbagai variasi rasa seperti durian, 
jagung, keju dan sebagainya.

Karena menggunakan san-
tan, usia bolu kembojo 
ini juga tidak bisa 
lama, hanya 2-3 
hari saja di 
suhu ru-
an-

UKM
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SEBAGAI langkah mengatasi masalah banjir, 
Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tak hanya 
berencana membeli dua alat penyedot air gorong-

gorong saja. Tapi juga membeli alat eskavator amfibi 
untuk  normalisasi sungai.

Penjabat Walikota Pekanbaru Muflihun mengatakan, 
pengadaan alat eskavator amfibi ini menjadi satu priori-
tas Pemko dalam mengatasi banyaknya endapan tanah 
yang membuat sungai menjadi semakin dangkal. “Kita 
perlu alat eskavator amfibi yang harus disegerakan. 
Karena kita punya sungai yang harus kita bersihkan,” 
ujarnya.

 Pj Wako Muflihun menyebutkan, pembelian alat ini 
akan dianggarkan melalui APBD Kota Pekanbaru tahun 
2023. “Kami akan coba kejar target potensi pendapatan 
asli daerah (PAD). Kami mencari pendapatan agar bisa 
mengakomodir untuk membeli peralatan khusus untuk 
menangani banjir,” sebutnya.

Usai melihat situasi di lapangan saat melakukan pe-
nyusuran Sungai Sail hingga Sungai Siak bersama Staf 
Ahli Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangu-
nan Nasional (Bappenas) Erwin Dimas, Pj Wako Mufli-
hun menilai bahwa Pekanbaru memerlukan alat berat 
berupa ekskavator jenis amfibi dan juga mini ekskavator 
yang bisa digunakan untuk membersihkan parit-parit.
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“

ALAT BERAT - Pemerintah Kota Pekanbaru menggunakan 
alat berat melakukan normalisasi Sungai Sail.

“Kita memang perlu alat berat, ekskavator jenis amfibi 
dan mini ekskavator. Karena ada beberapa ruas parit 
seperti Sungai Sago, itu tak bisa alat yang besar, harus 
kecil,” jelasnya.

Namun Pj Wako Muflihun tidak memaksakan untuk 
membeli alat berat terlalu banyak. Ia mengatakan Pemko 
Pekanbaru hanya memerlukan satu unit amfibi yang akan 
dibeli mengingat harganya sangat mahal. “Tidak bisa 
banyak-banyak. Karena harganya cukup mahal sekali. 
Mudah-mudahan bisa kita membeli satu saja sudah syu-
kur,” tuturnya.

Kita memang perlu alat berat, ekska-
vator jenis amfibi dan mini ekskava-
tor. Karena ada beberapa ruas parit 

seperti Sungai Sago, itu tak bisa alat 
yang besar, harus kecil

MUFLIHUN SSTP MAP
Penjabat Walikota Pekanbaru

LAPORAN
UTAMA

Anggota DPRD Pekanbaru Roni Pasla menyatakan 
sangat mendukung rencana pembelian eskavator am-
fibi oleh Pemko Pekanbaru. Ia menilai ini solusi terbaik 
yang harus segera direalisasikan dalam mengatasi 
persoalan banjir di ibukota Provinsi Riau.

“Kami dukung rencana ini, dan untuk jangka pendek 
ini perlu segera direalisasikan. Apalagi masalah banjir 
dan titik-titik banjir serta penyebabnya sudah didata 
oleh pemko,” kata Roni.

Ditegaskan, seharusnya pemko sudah punya jauh 
hari sebelumnya sehingga masalah banjir dapat diatasi 
secara bertahap. “Kami melihatnya memang sudah 
sepantasnya kita punya. Gunanya kan jelas untuk men-
gatasi persoalan banjir,” tambahnya lagi.

Mereview eskavator amfibi ini, dikatakan Roni, alat 
ini sangat mampu membantu kerja pemerintah dalam 
mengatasi persoalan banjir. Alat ini mampu mengeruk 
serta membersihkan penyumbatan di sungai-sungai 
yang mengelilingi Kota Pekanbaru. “Untuk jangka 
pendek ini tepat, sangat membantu,” sebutnya.

Namun begitu, untuk penanganan jangka panjang, 
Roni kembali menegaskan tetap minta menjalankan 
master plan yang sudah disiapkan. “Eskavator amfibi 
ini kan untuk jangka pendek. Namun untuk 
jangka panjang tetap harus jalankan master 
plan yang sudah ada agar 300an titik banjir 
teratasi,” tuturnya.

Tidak hanya itu, dikatakan anggota Komisi 
IV DPRD Kota Pekanbaru ini, bahwa di Pe-
kanbaru ini ada banyak anak sungai yang 
fungsinya tidak bisa maksimal karena terjadi 
penyumbatan, pendangkalan, dan menjadi 
pembuangan sampah.

“Mengatasi itu semua kita ingin pemko harus 
berkolaborasi dengan provinsi. Buka komunikasi 
dengan provinsi itu, dan harus bisa minta dukungan 

ke DPRD Riau untuk membantu mengatasi banjir Pekan-
baru,” tuturnya memberi saran.

Apalagi ditegaskan Roni, Pekanbaru adalah wajahnya 
Riau, tentu sebagai ibukota provinsi, Provinsi Riau dan 
DPRD Riau harus memperhatikan kondisi Kota Pekanbaru 
saat ini.

“Dalam hearing komisi dengan PUPR, kita lihat 
di permukiman terjadi bencana banjir itu karena 
kelalaian masyarakat, maka peran serta masyara-
kat sangat penting, sifat gotong royong ini harus 
kembali dimarakkan lagi. Karena sehebat apapun 
program penanganan banjir jika tidak didukung 
masyarakat tidak akan ada artinya,” ungkapnya 
lagi.

Ditambahkannya, selama ini tidak bisa hanya 
mengandalkan PUPR dengan pasukan kuningnya saja. 
“Tidak akan mampu itu dan akan begini saja, minimal 
masyarakat konsern menjaga kebersihan di lingkungan 
sendiri,” tuturnya.

Pj Walikota Pekanbaru Fokus Normalisasi Sungai dan Parit Atasi Banjir

Bersihkan Sungai dengan Ekskavator Amfibi

SUSURI SUNGAI - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun bersama Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Bappenas Erwin Dimas saat menyusuri Sungai Sail.

PROGRAM PRIORITAS - 
Penataan dan normalisasi 
sungai menjadi prioritas 
untuk mengatasi banjir di 
Kota Pekanbaru.
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Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
(PUPR) Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution men-
gatakan, pihaknya melakukan normalisasi di hilir Sungai 
Sail. Saat ini Dinas PUPR akan berkoordinasi terlebih da-
hulu kepada para lurah setempat terkait bangunan yang 
menjorok ke badan sungai.

Pasalnya di lokasi tersebut terdapat rumah ibadah 
dan sebagian rumah warga di Perumahan Jondul yang 
menjorok ke Sungai Sail. Sehingga sebelum dilaksanakan 
pembersihan pemerintah harus berkoordinasi terlebih 
dahulu dengan kepemilikan lahan.

 “Kalau tak mampu, kami sampaikan ke Balai Wilayah 
Sungai Sumatera (BWSS) IV. Tapi saat ini kami coba 
bicarakan dengan lurah setempat, agar kita bisa sama-
sama mencari solusinya,” ungkapnya.

Normalisasi Sungai Sail sampai saat ini masih ter-
kendala minimnya alat berat. Saat ini Pemko Pekanbaru 
melalui Dinas PUPR Kota Pekanbaru hanya memiliki alat 
berat yang berukuran kecil. Ia mengatakan, alat berat 
yang ada saat ini berukuran kecil sehingga memperlam-
bat proses pengerukan sedimen sungai.

“Untuk memaksimalkan normalisasi Sungai Sail dibu-

NORMALISASI SUNGAI - Pemprov Riau membantu alat berat jenis eskavator Amfibi untuk normalisasi 
Sungai Sail, Pekanbaru.

PETAKAN BANJIR - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun menyu-
suri Sungai Sail untuk memetakan persoalan banjir di Kota 
Pekanbaru.

LAPORAN
UTAMA

Terkendala Alat Berat

tuhkan alat berat jenis amphibi berukuran besar. Semen-
tara kita hanya punya excavator Long Arm 1 unit saja. 
Jadi kita cicil pengerjaannya,” ujar Indra Pomi.

Dengan keterbatasan alat berat ini, Indra juga pesi-

mistis normalisasi Sungai Sail dapat diselesaikan dalam 
waktu yang singkat. “Kalau memakai alat berat yang be-
sar, pengerukan akan lebih cepat,” sebut Indra. *** TIM 
BERTUAH
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Pengelolaan Sampah Pekanbaru akan Dialihkan Ke Sistem BLUD
Ditargetkan Tak Lagi Pakai APBD

Desember 2022. Jika tidak selesai dalam 
waktu tersebut, maka Pemko Pekanbaru 
akan kembali melelangkan pengelolaan 
sampah ke pihak ketiga.

“DLHK sendiri nanti membaca target 
mereka ini, selesai berartikan aman, 
kalau gak selesai apa yang di-
lakukan mereka nanti, apakah 

rencana swastanisasi, kan di Desember harus 
ditenderkan lagi, atau dikelola secara Dinas dulu 
beberapa bulan sebelum ditenderkan,” pungkas-
nya.

Sebelumnya Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun 
berencana menghapuskan lelang pengangku-
tan sampah dengan pihak ketiga. Selama ini 
jasa pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru 
dikelola oleh PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT 
Samhana Indah.

Ia mengatakan, untuk saat ini pola kebersihan 
di Pekanbaru menghabiskan anggaran hingga Rp 80 
miliar dalam setahun. Sementara capaian PAD dari 
retribusi tersebut hanya Rp 4 hingga Rp 5 miliar, 
artinya pemerintah rugi.

“Jadi kita mengkaji saat ini bagaimana diserahkan kepada 
pihak ketiga. Mereka memungut melalui BLUD dan mereka 
yang menyiapkan sarana dan prasarana, artinya tanpa APBD. 
Tapi ya ini saya katakan sekali lagi masih dalam kajian ya,” 
ungkapnya.

Sehingga nantinya anggaran Rp 80 miliar bisa digunakan 
untuk membangun sekolah, atau fasilitas pendidikan lain, 
kesehatan dan juga UMKM masyarakat.

“Tapi ini masih kajian ya. Mudah-mudahan kalau sesuai 
dengan konsep awal itu Desember kita tuntaskan. Kita coba 
tahun depan tak pakai (pihak ketiga), atau minimal di APBD-
Perubahan tahun depan,” sebutnya.

Pada kesempatan tersebut, Muflihun juga mengatakan 
banyak mendapatkan kritik dan laporan soal sampah dari 
masyarakat. “Memang hari ini pihak ketiga tidak maksimal 
bekerja, makanya hari-hari kita terus dapat kritikan dan 
laporan dari masyarakat. Dan ketika kita kroscek ke lapangan 
itu perusahaan yang tidak jalan mobilnya. Ini akan segera kita 
panggil kembali. Walau memang bukan hanya sekali dua kali 
kita panggil mereka ini,” ucapnya.

Sebelumnya Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam 
Negeri menyarankan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam 
mengelola sampah lewat Badan Layanan Umum Daerah 
(BLUD). Saran ini disampaikan saat pihak Badan Penelitian 
dan Pengembangan (BPP) Kota Pekanbaru berkonsultasi ke 
Kemendagri.

Hal ini disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru El Syabrina 
melalui Kepala Bidang Perekonomian dan Pembangunan BPP 
Kota Pekanbaru Khairul Amri, usai ekspose progres kajian 
optimalisasi pengelolaan persampahan di Kota Pekanbaru di 
Lantai 5 Perkantoran Tenayan Raya.

“Kita mencari solusi pengelolaan sampah selain menggu-
nakan pihak ketiga. Sementara ini ada kemungkinan, apakah 
akan di Blud kan atau DLHK bekerjasama dengan pihak keca-
matan,” ujar Khairul Amri.

“Kita juga sudah konsultasi ke Kemendagri, itu memang 
diarahkan lebih baik untuk menggunakan sistem BLUD. Jadi 

PEMERINTAH Kota Pekanbaru akan mengalihkan sistem 
pengelolaan persampahan pada tahun 2023, dari 
sistem swastanisasi ke Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD). Kendati peralihan itu hampir mustahil mengingat 
masa tenggat waktu sudah dipenghujung tahun 2022.

Hingga kini Pemerintah Kota Pekanbaru masih melaku-
kan persiapan administrasi dan teknis dalam pembentukan 
BLUD dalam pengelolaan sampah tahun depan.

Hal ini sesuai arahan Pj Walikota Pekanbaru Muflihun 
bahwa pemerintah kota mengupayakan pengelolaan sam-
pah kedepannya menggunakan sistem BLUD karena dinilai 
lebih menguntungkan.

Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Muhammad Jamil SAg 
MAg mengatakan, peralihan sistem pengelolaan sam-
pah tergantung Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 
(DLHK) Kota Pekanbaru sebagai pihak yang bertanggung 
jawab dalam menyiapkan konsep BLUD tersebut.

“Kita komitmen pengelolaan sampah oleh BLUD. Seka-
rang tinggal lagi OPD terkait (DLHK) mengejar atau me-
macu konsep BLUD, sejauh mana mereka selesainya sudah 
ada laporan,” ujar Sekda M Jamil.

Untuk progres BLUD, sebut sekda diperkirakan sudah 
siap, hanya tinggal mematangkan secara mekanisme. 
Untuk itu, penerapan peralihan ini masih menunggu dari 
DLHK Kota Pekanbaru, kalau mampu merampungkan hing-
ga Desember 2022 maka peralihan sudah bisa dilakukan.

“Untuk kesiapan sudah, semua sudah, mungkin secara 
mekanisme belum diselesaikan OPD terkait jadi kita masih 

LAPORAN
KHUSUS

menunggu. Kan yang punya tanggung jawab itu DLHK. 
Kalau DLHK selesai sama mereka berarti selesai, tapi se-
andainya DLHK masih dalam pembicaraan segala macam, 
berarti belum selesai,” papar Jamil.

Dalam hal ini, DLHK Kota Pekanbaru harus menggesa 
penyelesaian konsep BLUD sebelum melewati masa teng-
gat yang ditargetkan oleh Pj Walikota Muflihun, yakni 

EKSPOS KAJIAN - Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kota Pekanbaru ekspose progres kajian 
optimalisasi pengelolaan persampahan. 

ANGKUT SAMPAH - Pihak ketiga melakukan pengangkutan 
sampah di sejumlah ruas jalan Kota Pekanbaru.

kemungkinan ada beberapa strategi 
yang akan mereka sampaikan. 

Tapi mungkin nanti kita akan 
fokusnya ke BLUD itu,” imbuh-
nya.

Kelebihan sistem BLUD 
dalam pengelolaan sampah, 
dikatakan Khairul Amri, lebih 

mudah dalam mengelola ang-
garan.

“Karena kelebihan Blud ini, lebih 
fleksibel dalam pengurusan angga-
rannya. Mereka (DLHK) lebih mudah 
untuk mengelola anggaran, dan 

juga mereka bisa mengelola pendapatan itu dengan lebih 
baik, begitu harapannya,” jelas Khairul Amri.

Jika penerapan sistem BLUD dalam mengelola sampah 
di Kota Pekanbaru sukses, peran Pemerintah Kota lebih 
dominan, dibanding pihak swasta.

“Dan juga nanti jika BLUD ini sukses, berarti peran serta 
pemerintah di pengelolaan sampah kan lebih dominan. 
Kalau sekarang kan swasta yang lebih dominan, sedangkan 
DLHK nya sendiri tidak begitu kelihatan,” kata Khairul Amri.

Dalam pembahasan itu, pihak DLHK juga menyampai-
kan kondisi terkini terkait pengelolaan sampah di kota 
Pekanbaru, diantaranya jumlah TPS legal, dan TPS ilegal.

“Kita berharap kajian ini cepat selesai. Mungkin dua 
minggu kedepan, akan kita lakukan lagi pertemuan untuk 
memantau progres kajiannya, dan bisa dipergunakan 
untuk mengambil kebijakan pengelolaan sampah di tahun 
depan. Itu harapan kita,” tutupnya. *BERTUAH

ALAT BERAT - Alat berat melakukan meratakan sampah 
yang menumpuk di TPA Muara Fajar

“

Jadi kita mengkaji saat ini bagaimana diserahkan 
kepada pihak ketiga. Mereka memungut melalui 
BLUD dan mereka yang menyiapkan sarana dan 

prasarana, artinya tanpa APBD

MUFLIHUN SSTP MAP
Pj Walikota Pekanbaru

Khairul Amri
Kepala Bidang Perekonomian 
dan Pembangunan BPP Kota Pekanbaru
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MASALAH SERIUS - Kondisi persampahan Kota Pekanbaru menjadi masalah yang serius untuk segera ditangani.

MENUMPUK - Tumpukan sampah yang menghiasi kota 
Pekanbaru di beberapa ruas jalan utama.

ANGKUT SAMPAH - Pihak ketiga melakukan pengang-
kutan sampah di sejumlah ruas jalan Kota Pekanbaru.

Analisis dan Kajian Pengelolaan Sampah 
Sistem BLUD Harus Matang
RENCANA Pemko Pekanbaru mengalihkan sistem 

pengelolaan sampah dari pihak ketiga ke BLUD 
mendapat dukungan dari DPRD Pekanbaru. Namun 

Pemko diingatkan untuk melakukan analisa dan kajian 
secara matang, sehingga apa yang diharapkan dapat ber-
jalan sesuai yang diinginkan bersama.

“Analisa sistem BLUD itu yang perlu dimatangkan da-
hulu sebelum diterapkan. Pada intinya kita ingin Pekanba-
ru bersih. Apapun caranya. Ini juga kemauan masyarakat,” 
kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Nurul Ikhsan.

Politisi Partai Gerindra ini menyebutkan, selama ini pen-
gangkutan sampah oleh pihak ketiga tidak memuaskan. 
Karena masalah sampah tak kunjung dapat diselesaikan 
setiap harinya.

“Artinya, jika dengan sistem BLUD nantinya, keuan-
gan pemko tidak terkuras untuk sampah. Bisa digunakan 
untuk yang lain. Kota juga bersih. Akan lebih baik ada 
sumber pendapatan dari sistem pengelolaan yang baru 
nantinya,” tuturnya.

Sebagai informasi, sistem BLUD yang akan diterapkan 
Pemko Pekanbaru dalam pengelolaannya tidak menggu-
nakan APBD. Tapi DLHK selaku OPD terkait melalui pihak 
ketiga yang ditunjuk yang mencari anggarannya. “Ini akan 
bermain lewat retribusi sampah,” ujar Nurul.

Sedangkan model sistem swakelola kecamatan yang 

LAPORAN
KHUSUS

juga diusulkan DPRD, pengelolaan sampah diserahkan ke 
masing-masing kecamatan. Pihak kecamatan nanti bekerja 
sama dengan pihak kelurahan, RT dan RW, serta perangkat 
masyarakat.

“Pakai APBD namun tidak seboros 
sistem pihak ketiga saat ini. Hanya lebih 
melibatkan masyarakat secara bersama-
sama dalam penanganannya,” jelasnya.

Ia menyebutkan, dari informasi yang ia dapatkan, 
pemko cenderung menggunakan sistem BLUD yang 
juga melibatkan pihak ketiga. “Mirip sekali dengan 
pengelolaan parkir tepi jalan umum yang sekarang 
dikelola Dishub, yang bermitra dengan pihak ketiga,” 
tutupnya. ***TIM BERTUAH



PENJABAT Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
meninjau beberapa lokasi banjir yang berada di 
pemukiman warga. Setidaknya terdapat tiga titik 

lokasi banjir di sekitar bantaran Sungai Sail yang menjadi 
target peninjauan.

Lokasi tersebut di antaranya di Jalan Matoa, Kelurahan 
Industri Tenayan, Kecamatan Tenayan Raya. Di sana warga 
terdampak banjir berjumlah sekitar 13 kepala keluarga.

Lalu di Gang Rawajadi, Jalan Gunung Raya, Kelurahan 
Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, dan yang ketiga, Jalan 
Dwikora, Kelurahan Suka Mulia, Kecamatan Sail, dengan 
jumlah warga terdampak banjir sebanyak 60 KK.

Di Jalan Gunung Raya, Rejosari, Kecamatan Tenayan 
Raya, Pj Wako turun untuk melihat pemukiman warga 
direndam banjir. Muflihun yang didampingi Kepala Dinas 
PUPR Indra Pomi dan beberapa pejabat lainnya, melihat 
kondisi puluhan kepala keluarga yang terdampak banjir 
di lokasi tersebut. Mereka menjadi korban bencana yang 
terjadi akibat dari luapan Sungai Sail.

“Ini bencana. Karena hujan dua hari yang lalu, kita 
monitor ke lapangan semua sungai itu melimpah. Artinya, 
kita jangan langsung vonis karena drainase tersumbat, 
Dinas PUPR tak kerja, tapi ini memang karena faktor 
alam,” ujar Muflihun.

Menurutnya kejadian ini memang merupakan bencana 
alam. Karena Sungai Siak yang terdalam di Kota Pekanba-
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ARAHAN GORO - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
memberikan arahan kepada aparat setempat untuk menggiat-
kan gotong-royong membersihkan parit.

SERAHKAN BANTUAN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP 
MAP menyerahkan bantuan kepada warga yang terdampak 
bencana banjir.

TINJAU BANJIR - Pj 
Walikota Pekanbaru 
Muflihun SSTP MAP 
melakukan peninjauan 
beberapa lokasi banjir 
di sekitar bantaran 
Sungai Sail.

Maksimalkan 
Normalisasi Sungai 

dan Drainase

Pj Walikota Pekanbaru Tinjau 
Sejumlah Lokasi Banjir

BAHAS SOLUSI - Pj Walikota Muflihun SSTP MAP berdiskusi dengan Kepala Dinas PUPR 
Pekanbaru untuk mencari solusi penanganan banjir.

ru juga meluap. Kondisi ini membuat 
sejumlah sungai di Pekanbaru juga 
penuh.

Namun demikian, lanjut wako, 
Pemerintah Kota Pekanbaru tetap 
berupaya untuk melakukan berbagai 
upaya pencegahan. Melalui Dinas 
PUPR, normalisasi sungai dan drain-

ase terus dilakukan hingga saat ini.
“Tetap normalisasi sejak saya dilantik kemaren, saya 

programkan terus dilakukan normalisasi. Tiap hari di-
lakukan normalisasi sungai dan drainase,” terangnya.

Bahkan pada APBD-P tahun 2022, dikatakan Muflihun 
pihaknya menganggarkan pembelian alat berat mini. 
Alat berat ini digunakan untuk melakukan pengerukan 
drainase dalam upaya mendukung normalisasi.

“Alat ini untuk mengeruk drainase kecil. Hari ini alat 
kita tidak semua bisa masuk ke parit-parit kecil. Itu bukti 
keseriusan pemerintah untuk membersihkan parit-parit 

AGENDA

di Pekanbaru,” tuturnya.
Di sela-sela peninjauan, Pj Wako juga menyempat-

kan diri berbincang dengan warga dan membagikan 
bantuan. Kepada warga, Muflihun mengimbau untuk 
lebih waspada. Khususnya bagi mereka yang bermu-
kim di bantaran sungai. Pasalnya, Kota Pekanbaru saat 
ini telah memasuki musim hujan.

Menurutnya, bencana alam memang tak bisa dipre-
diksi. Namun ia tak menampik jika masih ada sampah 
yang menumpuk di dalam drainase. Hal ini berdasar-
kan hasil peninjauan di beberapa lokasi.

“Di beberapa tempat masih ditemukan sampah 
menumpuk di drainase. Oleh karenanya, warga di-
harapkan dapat bergotong-royong membersihkan 
parit dari tumpukan sampah. Saya minta para ketua 
RT-RW, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa mengawasi 
warga yang membuang sampah di drainase. Sampah 
itu sumber penyakit saat terjadi banjir,” tanda Mufli-
hun. *BERTUAH

BERBINCANG - Pj 
Walikota Pekanbaru 
Muflihun SSTP MAP 
berbincang den-
gan warga terkait 
bencana banjir yang 
melanda.

Smart Living
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PERTEMUAN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
melakukan pertemuan dengan IPB dan Ditjen Otda Kemendagri 
terkait Kelurahan Presisi.

TANDATANGAN MOU - Pj Walikota Muflihun SSTP MAP menan-
datangani MoU dengan IPB mewujudkan kelurahan presisi di Kota 
Pekanbaru.  

NOTA KESEPAHAMAN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP dan Ketua LPPM IPB Ernan Rustiadi memperlihatkan 
nota kesepahaman kelurahan presisi.

PLAKAT - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menyerahkan 
plakat kenang-kenangan kepada Direktur EKPKD Ditjen Otda Ke-
mendagri, Dr H Deddy Winarwan MSi.

AGENDA

Pemko Pekanbaru-IPB 
Teken MoU Kelurahan Presisi

Validkan Data Potensi 
Kelurahan dan Data 

Sosial Kemasyarakatan

PEMERINTAH Kota Pekanbaru dan Institut Pertanian 
Bogor (IPB) menandatangani nota kesepahaman 
atau MoU terkait Kelurahan Presisi. Dengan MoU ini, 

pihak IPB akan melakukan pendataan warga yang berhak 
mendapatkan bantuan sosial.

Penandatanganan MoU dilakukan di ruang Multimedia 
Mal Pelayanan Publik Pekanbaru, antara Penjabat Waliko-
ta Muflihun SSTP MAP dengan Ketua Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB, Ernan Rustiadi.

Pj Wako dalam sambutannya mengatakan, kerja sama 
yang dilakukan ini sangat penting untuk mendapatkan 
data presisi kelurahan. Kerja sama dengan Institut Perta-
nian Bogor bertujuan agar data warga Pekanbaru lebih 
valid. FOTO BERSAMA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP foto bersama Ketua LPPM IPB 

dan Direktur EKPKD Ditjen Otda Kemendagri.

asi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Direktorat 
Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr H 
Deddy Winarwan MSi.

Dalam materinya, Deddy Winarwan menyatakan bahwa 
data yang berkualitas akan menciptakan perencanaan pem-
bangunan yang berkualitas. Menurutnya, jika perencanaan 
pembangunan berkualitas, maka tiga tujuan otonomi daerah 
tercapai. Mulai dari peningkatan pelayanan publik, mening-
katkan daya saing daerah, dan mensejahterakan masyarakat.

“Untuk melaksanakan alat kebijakan yang terintegrasi an-
tara Pemerintah Pusat dan daerah dibutuhkan kerja bersama 
pj walikota dan jajaran. Sehingga, kolaborasi, sinergitas, dan 
koordinasi seluruh perangkat daerah dapat mendukung kerja 
kepala daerah,” sebut Deddy. *BERTUAH

Smart Government

“Karena hari ini, warga masih ada yang 
mengeluh tak mendapat bantuan dari 
pemerintah. Karena, bantuan itu salah 
sasaran,” ujarnya.

Dengan kerja sama ini, data yang 
dimiliki Pemko Pekanbaru nantinya betul-
betul yang akurat, berdasarkan nama, 
alamat, dan koordinat rumah. “Sehingga, 

jumlah orang yang layak menerima bantuan dan kategorinya 
bisa diketahui,” ucap Pj Wako.

Sementara itu, Ketua LPPM IPB Ernan Rustiadi men-

gatakan, pihaknya menjalani kerja sama dengan Pemko 
Pekanbaru terkait data Kelurahan Presisi. Jadi, IPB mengem-
bangkan suatu cara mendata desa atau kelurahan presisi.

“Kami menemukan suatu cara bahwa data setiap orang 
itu bukan hanya tercatat secara alamat, tapi juga tercatat di 
koordinat GPS. Setiap keluarga, datanya lengkap mulai dari 
pendidikan hingga lainnya yang lebih rinci,” ungkapnya.

Kemudian, satu kelurahan itu direkam menggunakan 
drone. Setiap rumah diberi tandai. Sehingga, bansos tak 
salah sasaran. “Kami sudah bekerja sama dengan 11 provin-
si, 21 kabupaten/kota, dan hampir 200 kelurahan/desa,” 
tuturnya.

Selain penandatanganan kerja sama, pada kesempatan 
itu juga dilakukan penyampaian materi dari Direktur Evalu-



Untuk itu, Pj Wako meminta para 
camat mendata lahan kosong yang 
ada di wilayahnya. Lahan kosong itu 
bisa dimanfaatkan untuk menanam 
cabai dan bawang merah. “Kita punya 
Kontak Tani Nelayan Andalan, petani 
milenial, dan penyuluh pertanian. Se-
hingga, pertanian lebih mudah dilaku-

kan,” ujar Muflihun.
Pihaknya akan terus melakukan upaya untuk menekan 

inflasi. Begitu juga dengan DPRD Kota Pekanbaru yang 
ikut mengawal agar inflasi tidak tinggi. Pemko Pekanbaru 
sendiri, ujarnya, sudah membentuk Satgas untuk menga-
wasi harga di pasaran. Harga beras juga dicek di Bulog.

Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekan-
baru Alek Kurniawan menyampaikan, launching Gertam 
Cabe dan Bawang Merah ini merupakan bentuk komitmen 
Pemko Pekanbaru bersama TNI, Polri dan TP PKK Kota Pe-
kanbaru untuk mengendalikan inflasi, menjaga kestabilan 
harga cabai dan bawang merah, serta menjaga ketersedi-
aan stok cabai dan bawang merah di kota Pekanbaru.

“Kegiatan ini telah dimulai secara masif sejak terbitnya 
Surat Edaran Walikota Pekanbaru terhitung mulai tanggal 
7 September 2022 lalu,” ujar Alek.

Adapun jumlah penyerahan bibit cabe pada giat ger-
tam adalah sebanyak 7.000 batang, lalu ada penyerahan 
bibit buah-buahan dari BPBD Pekanbaru yang terdiri dari 
mahoni, durian, matoa dan sirsak yang masing-masing 
berjumlah 250 batang.

Pada kesempatan itu, Pj Walikota Pekanbaru Muflihun 
menyerahkan berbagai bantuan bagi Kelompok Penerima 
Manfaat Kampung Pangan Lokal. Kemudian disalurkan 
pula bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada petani 

AGENDA

PENJABAT Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
meluncurkan gerakan tanam cabai dan bawang 
merah di Lokasi Cadangan Pangan Terintegrasi atau 

siCANTIG, Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai 
Barat. Peluncuran gerakan ini bertujuan untuk menekan 
inflasi di Kota Pekanbaru.

Pj Wako Muflihun dalam sambutannya menyampai-
kan, Gertam Cabai dan Bawang Merah ini diamanahkan 
oleh Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan terjadi ke-
goncangan ekonomi. “Pada bulan Juli, Pekanbaru sempat 
mengalami inflasi. Agustus sempat deflasi. September ini, 
Pekanbaru kembali inflasi akibat kenaikan harga beras,” 
ujarnya.

Menurut Pj Wako, Pekanbaru masih mendatangkan 
cabai dari provinsi tetangga. Sementara, kecamatan ping-
giran masih memiliki banyak lahan kosong. Lahan kosong 
itu, ujarnya, harus dimanfaatkan untuk menanam kebutu-
han sayuran yang setiap hari dibutuhkan.

Pemko Pekanbaru sendiri, lanjut Muflihun, sudah 
membuat surat edaran yang meminta seluruh aparatur 
sipil negara dan masyarakat untuk menanam cabai dan 
bawang merah di halaman rumah.

“Upaya ini saya harap dapat membantu Pekanbaru 
keluar dari inflasi. Saya juga sudah berbincang dengan 
pimpinan Bank Indonesia. Mereka siap membantu bibit 
cabai dan bawang merah,” kata Muflihun.
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Tekan Inflasi, Pj Wako Luncurkan 
Gerakan Tanam Cabai dan 

Bawang Merah

TANAM CABAI - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
menanam bibit cabai yang bertujuan untuk menekan inflasi 
di Kota Pekanbaru.

KARTU TANI - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menyerahkan Kartu Tani dan kartu BPJS Ketenagakerjaan secara 
simbolis kepada seorang petani.  

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

LEPAS BALON - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
melepas balon tanda diluncurkannya Gerakan Tanam Cabai 
dan Bawang Merah di Kota Pekanbaru.

HASIL PANEN - Pj Walikota Muflihun SSTP MAP memper-
lihatkan cabai hasil panen di lahan siCANTIG yang dikelola 
Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.

Smart Economy

Ajak Warga 
Manfaatkan 

Lahan Kosong

penerima manfaat program JKN.
Tak hanya itu, Muflihun bersama Ketua TP PKK Kota 

Pekanbaru Raja Rilla Mustafa dan Forkopimda melakukan 
penanaman bibit cabai. Kemudian dilanjutkan dengan 
panen buah-buahan dan sayuran di lahan siCANTIG yang 
dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru. 
*BERTUAH



Pj Walikota Pimpin Upacara Peringatan 
Hari Sumpah Pemuda
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INSPEKTUR UPACARA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun 
SSTP MAP menjadi inspektur upacara pada peringatan 
Hari Sumpah Pemuda ke-94 di lapangan MPP Pekanbaru.

BULAN PEMUDA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
melakukan penandatanganan draf penepatan bulan Oktober 
sebagai Bulan Pemuda di Kota Pekanbaru.

FORKOPIMDA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP me-
nyapa dan menyalami para pejabat Forkopimda seusai upacara 
peringatan Hari Sumpah Pemuda.

PIAGAM - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menyerahkan piagam penghargaan kepada komunitas Social Corner 
yang berpartisipasi memberi kontribusi positif bagi masyarakat.

Tetapkan Bulan 
Oktober Sebagai 

Bulan Pemuda

MEMPERINGATI Hari Sumpah Pemuda ke-94, Peme-
rintah Kota Pekanbaru menggelar upacara bendera 
yang dilaksanakan di lapangan Mal Pelayanan Publik 

Pekanbaru. Pj Walikota Muflihun SSTP MAP bertindak sebagai 
sebagai inspektur upacara pada kegiatan ini.

Dalam amanatnya, Pj Walikota menyampaikan banyak pem-
belajaran yang bisa dipetik dari sejarah Sumpah Pemuda yang 
diikrarkan pada 28 Oktober 1928. Di antaranya bagaimana 
menyikapi perbedaan primordial, suku, agama dan ras.

Muflihun mengatakan, Pekanbaru merupakan kota yang 
majemuk. Namun demikian perbedaan bukan menjadi kelema-
han. “Justru perbedaan itu dapat menjadi faktor kekuatan kita 
dalam membangun kota ini,” ujarnya.

FOTO BERSAMA - Pj 
Walikota Pekanbaru 
Muflihun SSTP MAP 
foto bersama para 
pemuda yang me-
ngenakan pakaian 
adat dari berbagai 
daerah di Indonesia.

Dengan peringatan Sumpah Pemuda, ucap Muflihun, semua 
elemen diharapkan dapat bersatu padu membangun bangsa. 
Menurutnya, pemuda hari ini adalah tokoh-tokoh pembangu-
nan masa mendatang. “Memang tantangan kedepan semakin 
berat, namun kita jadikan perbedaan sebagai optimisme kita 
menjadi bangsa yang lebih baik lagi kedepannya,” 
pesannya.

Disampaikan Pj Wako, untuk melakukan pem-
berdayaan pemuda dalam pembangunan harus 
dibekali dengan karakter akhlak yang mulia, inovatif 
dan kolaboratif. Jika semua pihak bisa menjadikan 
perbedaan menjadi kekuatan, dirinya optimis cita-cita 
kejayaan Indonesia dapat diraih.

Pada kesempatan itu, Pj Walikota Muflihun mene-
tapkan bulan Oktober sebagai Bulan Pemuda. Setiap tahunnya 
pada bulan Oktober akan digelar kegiatan kepemudaan secara 
menyeluruh sehingga terasa bulan ini terasa sebagai Bulan 
Pemuda.

Dengan penetapan tersebut, ia berharap kepada seluruh 
pemuda untuk lebih inovatif. Dirinya mengajak kawula muda 
di Kota Pekanbaru bisa menghabiskan waktu lewat kegiatan 
positif, serta bisa berada di lingkaran masyarakat.

AGENDA

Smart People

“Jangan sampai pemuda di lingkungan kepentingan, 
mereka juga bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Karena 
pemuda adalah garda terdepan, aset membangun kota,” 
paparnya.

Sejumlah organisasi kepemudaan di Kota Pekanbaru pada 
momen Sumpah Pemuda tahun 2022 menerima 
apresiasi dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Ada juga 
pemberian apresiasi kepada pemuda berprestasi. 
Prosesi penyerahan berlangsung seusai upacara di 
lapangan MPP Pekanbaru.

“Penghargaan ini untuk memberi motivasi, pem-
binaan dan pemberdayaan kepada pemuda dan 
organisasi kepemudaan berprestasi,” ujar Plt Kepala 
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru, Zul-

fahmi Adrian. Pemerintah Kota Pekanbaru tahun ini memberi 
apresiasi kepada 18 organisasi kepemudaan. Yakni organisasi 
kepemudaan yang ikut berpartisipasi memberi kontribusi 
positif bagi masyarakat dari berbagai bidang.

Ada bidang sosial, lingkungan, pendidikan, kesehatan dan 
lainnya. Selain itu juga diberikan apresiasi kepada pemuda 
berprestasi yakni sebagai pemuda pelopor di bidang sosial. 
*BERTUAH



dari Allah kepada kita. Jadi jangan 
salah paham, pelantikan ini untuk 
memaksimalkan kinerja dari jajaran 
kita,” tuturnya seusai pelantikan.

Menurut Pj Wako, kebijakan mutasi 
yang dilakukannya bertujuan untuk 
menempatkan pejabat sesuai dengan 

ilmu dan kemampuannya. Dengan harapan bisa mem-
bawa Kota Pekanbaru lebih baik lagi kedepannya.

“Tidak ada unsur lain-lain, tidak ada. Artinya kita ingin 
mengetes, melihat dan mencoba bagaimana dengan 
potensi yang kita beri nanti sesuai sama kemampuan 
ilmunya,” jelasnya.

Dengan adanya mutasi kali ini, Muflihun berharap 
ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru 
dapat terus solid dan tidak menjadi risau apalagi kalut. 
Karena mutasi juga dimaksudkan untuk membangun 
Kota Pekanbaru menjadi lebih baik.

“Jabatan ini bukan milik kita, ini amanah. Jadi tidak 
ada jabatan abadi. ASN jangan risau, jangan kalut dan 
tetap solid,” pungkasnya. *BERTUAH
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PANGKAT LURAH - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP 
MAP memasangkan tanda pangkat perwakilan lurah yang 
dilantik.

BERITA ACARA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP 
MAP menyaksikan penandatanganan berita acara pelanti-
kan pejabat.

LANTIK PEJABAT - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP 
MAP memimpin jalannya pelantikan 40 pejabat administra-
tor dan pengawas di lingkungan Pemko Pekanbaru.

ARAHAN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP mem-
berikan arahan kepada pejabat administrator dan pengawas.

FOTO BERSAMA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
foto bersama 40 pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru 
yang baru dilantik.

Pj Walikota Lantik 40 Pejabat 
Administrator dan Pengawas

AGENDA

Memaksimalkan 
Kinerja dan Pelayanan 
Masyarakat

PEMERINTAH Kota Pekanbaru menggelar pelan-
tikan pejabat administrator dan pengawas di 
Ruang Multimedia Gedung MPP. Terdapat 40 

pejabat yang dilantik untuk menduduki posisi sekre-
taris dinas hingga lurah.

Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP me-
mimpin pelantikan, didampingi Asisten III Setdako Pe-
kanbaru Masykur Tarmizi dan Kepala Badan Kepega-
waian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 
Baharuddin.

Muflihun dalam arahannya mengatakan bahwa 
pelantikan pejabat ini adalah dalam rangka memak-
simalkan kinerja setiap pegawai. Sehingga pelayanan 
kepada masyarakat dapat menjadi lebih baik.

“Kalau saat kemaren nilainya lima di OPD atau po-
sisi ini, mungkin bisa menjadi nilai sembilan di posisi 
baru. Jadi ada 40 orang yang kita lantik, dan ini kita 
lakukan secara berkala, sesuai dengan prosedurnya,” 
jelasnya.

Muflihun mengungkapkan, mutasi merupakan hal 
yang wajar bagi seorang ASN. Karena ini juga meru-
pakan bagian dari penyegaran. Setiap ASN, harus siap 
dimutasi dan dipindahkan kemana saja. Karena hal itu 
telah menjadi amanahnya untuk melaksanakan tugas 
dimana saja ia dibutuhkan.

“Kita sebagai ASN harus selalu siap, siap untuk 
dimutasi, siap untuk dipindahkan dan siap ditugaskan 
dimana saja. Makanya mutasi itu hal yang wajar dan 
jabatan adalah amanah. Jabatan itu sebenarnya bonus 

Good Government

Berikut nama-nama pejabat yang dilantik Pj Wako:
1. Norpendike Prakarsa - Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Adrizal - Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Yuli Usman - Sekretaris Dinas Pertanahan
4. Fabillah Sandi - Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
5. Ade Rinaldi - Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
6. F Rudi Misdian - Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
7. Hariyadi Wiradinata - Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako
8. Taufik Dasarwa - Kepala Bidang Pajak Daerah II Bapenda
9. Mayu Indra Feriyadi - Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur di BKPSDM
10. Supari - Kepala Bidang Cipta Karya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11. Dinal Gusna - Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan di Disketapang
12. Toddy Kurniawan - Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di Bappeda
13. Muhammad Syuhud - Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Bappeda
14. Bagas Darwo Kartiko - Kasubid Pajak Hotel, Restoran, Mineral Bukan Logam Bidang Pajak Daerah di Bapenda
15. Tantri Saputro - Kasubid Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Pengendalian Pajak di Bapenda
16. Irvan Febrianda - Kasubag Penyuluhan dan Keberatan Bidang Pengedalian Pajak di Bapenda
17. Ame Sulistia - Kasubag Umum, Kerjasama dan Dana Transfer Bidang Perencanaan di Bapenda
18. Muhamad Riswa Herdiansah - Kepala UPT Pendapatan V Bapenda
19. Fauzan Efendi - Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB di Bapenda
20. Budi Nowiarto - Kepala Sub Bidang Pajak Reklame, Air Tanah Bapenda
21. Yohanes Sinaga - Kepala Sub Bagian Umum di Bapenda
22. Mafrita - Kepala Sub Bagian Keuangan di Bapenda
23. Eva Susanti - Kepala Sub Bidang Pengeluaran Perbendaharaan di BPKAD
24. RE Airin Susan - Kepala Sub Bagian Umum di BPKAD
25. Herawati - Kepala Sub Bagian Umum di Dinas Perpustakaan dan Arsip
26. Rina Rosari - Kepala Sub Bagian Umum di Satpol-PP
27. Ramadhani Pratiwi - Kepala Sub Bagian Umum di Kecamatan Sail
28. Eni Yanti Daulay - Sekretaris Kelurahan Kampung Baru, Senapelan
29. Jecki Nurman - Kepala Sub Bagian Umum di BKPSDM
30. Desi Mayani - Kepala Sub Bagian Umum di Dinas Pertanahan
31. Dedi Burhan - Kepala Sub Bagian Keuangan di Diskominfotik
32. Elgus Fitri - Kepala Sub Bagian Umum di Diskominfotik
33. Khairunas - Kepala Sub Bagian Keuangan di Disketapang
34. Ari Supriyanto - Kepala Seksi Pengadaan Peralatan Logostik di Dinas Pemadam Kebakaran
35. Trio Fitriagus - Kepala Sub Bagian Keuangan di Dinas Pemadam Kebakaran
36. Feni Sofyan - Kepala Seksi Angkutan Orang di Dinas Perhubungan
37. Deni Wardana - Kepala Seksi Pemerintah Kecamatan Senapelan
38. Zulkifli - Lurah Bandar Raya, Payung Sekaki
39. Wahyu Nofriandri - Lurah Labuh Baru Timur, Payung Sekaki
40. Ardiles - Lurah Labuh Baru Barat, Payung Sekaki



PENJABAT Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP 
MAP menghadiri sekaligus membuka secara 
resmi kegiatan Aulia Hospital Liga 3 Asprov PSSI 

Riau Grup D tahun 2022. Kegiatan digelar di Stadion 
Tumpal Sinaga, Jalan Kutilang Sakti, Kecamatan Bina-
widya, Pekanbaru.

Pembukaan Aulia Hospital Liga 3 Asprov PSSI 
Riau Grup D tahun 2022 ditandai dengan tendangan 
bola oleh Pj Walikota di dalam lapangan hijau. Turut 
mendampingi, Ketua Asprov PSSI Riau Edward Rian-
syah, Asisten I Setdako Pekanbaru Syoffaizal, Wakil 
Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama dan sejumlah 
pejabat Pemko Pekanbaru.

Muflihun dalam sambutannya memberikan moti-
vasi dan pesan kepada para pemain yang akan ber-
tanding. Menurutnya, semua aspek harus diperhatikan 
dengan baik dalam setiap pertandingan sepakbola.

“Sepakbola menyatukan kita. Saya berharap Liga 3 
harus benar-benar berjalan dengan profesional. Baik 
dari kualitas pertandingan, wasit, pemain dan medis,” 
ujarnya.  

Ia juga mengapresiasi Asprov Riau, karena tahun 
ini bisa meningkatkan jumlah klub yang ikut berpar-
tisipasi dalam Liga 3. “Tahun ini juga Liga 3 berhasil 
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TENDANGAN PERDANA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP melakukan tendangan perdana tanda dibukanya Aulia 
Hospital Liga 3 Asprov PSSI Riau Grup D tahun 2022.

MOTIVASI - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
memberikan motivasi kepada para pemain yang akan 
bertanding.

FOTO BERSAMA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP foto bersama panitia Aulia Hospital 
Liga 3 Asprov PSSI Riau Grup D 2022.

BERBINCANG - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
berbincang dengan Ketua Asprov PSSI Riau Edward Riansyah 
jelang pembukaan Aulia Hospital Liga 3.

SERAHKAN BOLA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP 
MAP menyerahkan bola kepada panitia pertandingan Aulia 
Hospital Liga 3 Asprov PSSI Riau Grup D 2022.

menggandeng para sponsor. 
Tentunya harapan kita kompetisi di 
Riau semakin profesional, modern, 
berkemajuan, dan berkelanjutan,” 
tuturnya.

Pj Wako terus mengajak perusa-
haan-perusahaan yang ada di Riau, 
khususnya di Pekanbaru, untuk 

ikut berpartisipasi dan mendukung pengembangan 
sepakbola di wilayah setempat.

“Kita berharap kedepan sepakbola Pekanbaru bisa 
kembali maju. Untuk itu kita imbau tentunya parti-
sipasi perusahaan yang ada di Riau dan khususnya 
Pekanbaru dalam pengembangan olahraga sepak-
bola di Pekanbaru ini,” ujar Muflihun seusai laga 
pembukaan.

Imbauan juga disampaikan Pj Walikota Pekanbaru 
kepada para suporter sepakbola di Riau. Muflihun 
meminta para suporter bisa mendukung tim kebang-
gaannya dengan mengedepankan sikap  sportif.

“Harapan kita ke depan, kita mendukung bukan 
dengan tawuran, bukan bual-bualan, tapi beri se-
mangat,” ucapnya seusai acara pembukaan.

Muflihun berpesan agar supporter tidak meng-
hancurkan sepakbola di Indonesia, khususnya di 
Provinsi Riau. “Jangan hancurkan sepakbola, yang 
kita niatkan mendukung bola, nanti bisa jelek dinilai 
di internasional. Bahkan, kita khawatir bola ini bisa 
tidak dipertandingkan di liga nasional dan liga inter-
nasional,” ucapnya.

Oleh karena itu, Pj Walikota Pekanbaru mengajak 

Buka Aulia Hospital Liga 3 Riau 2022
Pj Wako: Sepakbola 
Menyatukan dan 
Harus Profesional

SDM Tangguh dan Berdaya Saing

seluruh masyarakat, khususnya di Kota Pekanbaru, 
untuk menjaga sportivitas. “Supporter boleh mendu-
kung tapi tidak dengan kekerasan,” tegasnya.

Sementara Ketua Asprov PSSI Riau Edward Rian-
syah pada kesempatan tersebut menyampaikan uca-
pan terima kasih kepada Pj Walikota Pekanbaru yang 
sudah membuka Aulia Hospital Liga 3 Riau Grup D.

“Kita berharap seluruh tim bisa berjalan dengan 
baik, menjaga sportivitas dan jaga tensi pertandin-
gan. Kita harapkan seluruh pengurus, pemain, pelatih 
saling menghargai satu sama lain agar kondusivitas 
di Riau dan khususnya Pekanbaru bisa terjaga den-
gan baik,” pungkasnya. *BERTUAH

AGENDA
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Pj Walikota 
Konvoi 

Keliling Kota

provinsi lain,” ujar Pj Walikota Muflihun, dalam sambutan-
nya.

Apalagi, lanjut Pj Wako, dari laporan panitia pelaksana 
diketahui bahwa kegiatan ini sempat terhenti selama dua 

tahun karena pandemi Covid-19, yakni pada 2020 
dan 2021. Dan kini iven tersebut kembali dimulai 
dengan Pekanbaru sebagai tuan rumah. Melalui 
iven ini, Pj Wako berharap semua peserta dapat 
mengeksplor semua hal baik yang ada di Kota 
Pekanbaru.

“Kami sebagai tuan rumah harus bisa mem-
berikan pelayanan yang baik. Semoga acara 
berjalan lancar dan semua peserta dapat menik-

matinya. Pererat silaturahmi, dan semoga terkesan dengan 
Kota Pekanbaru,” ucap Pj Wako.

Pekanbaru Tuan Rumah 
Gathering Nasional 

ICDXC ke-10

GATHERING NASIONAL - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
menghadiri acara Gathnas ICDXC ke-10 di halaman parkir Stadion Kaha-
ruddin Nasution, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru.

AGENDA

PENJABAT Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
menghadiri sekaligus membuka secara resmi acara 
Gathering Nasional Indonesia Corolla DX Community 

atau Gathnas ICDXC ke-10 di halaman parkir Stadion Kaha-
ruddin Nasution, Kecamatan Rumbai.

Kota Pekanbaru sebagai tuan rumah dalam 
Gathnas ICDXC ke-10 disambut baik oleh Pj Wa-
likota. Menurutnya, sebuah kebanggaan tersendiri 
bagi Kota Bertuah dapat menjadi lokasi pertemuan 
para pecinta otomotif, khususnya penggemar 
mobil klasik Corolla DX. Oleh karena itu, Pj Wako 
mengharapkan agar iven kekeluargaan ini bisa 
mempererat silaturahmi.

“Iven ini merupakan bentuk kekeluargaan bagi kami. Ti-
dak hanya fokus di otomotifnya, tapi juga menjalin kekera-
batan antar kita sesama warga Pekanbaru bersama dengan 

MOBIL KLASIK - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP bersama Kapolresta Pekanbaru melihat salah satu 
mobil klasik yang ditampilkan pada Gathnas ICDXC ke-10.

MODIFIKASI - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP melihat 
mesin salah satu mobil klasik yang telah dimodifikasi seusai pem-
bukaan Gathnas ICDXC ke-10.

BERSAMA PESERTA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP foto bersama dengan peserta 
Gathnas ICDXC ke-10 yang berasal dari Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat.  

Muflihun juga mengapresiasi keberadaan ICDXC 
serta kekompakan yang terjalin antara sesama anggota. 
Menurut Pj Wako, di tengah gempuran mobil-mobil baru 
dengan teknologi terkini di Tanah Air, tidak membuat 
penggemar mobil-mobil lawas mengikuti perkembangan 
tersebut.

“Bahkan dibuktikan dengan kehadiran para pengge-
mar mobil-mobil klasik pada hari ini, khususnya pecinta 
Toyota Corolla DX Retro Classic yang tergabung dalam 
ICDXC, masih eksis hingga saat ini,” kata Muflihun usai 
meninjau puluhan mobil klasik Toyota Corolla.

Oleh karena itu, Pj Wako mendoakan semoga ke 
depan kegiatan seperti ini terus bisa terlaksana secara 
berkesinambungan. Kalau kegiatan kali ini Gathnas ke-10, 
ujar Pj Wako, tentu nanti akan ada lagi kegiatan selanjut-
nya atau yang ke-11. Ia berharap perwakilan Pekanbaru 
nantinya juga bisa hadir.

“Karena iven seperti ini sangat bagus untuk menjalin 
kekerabatan dengan provinsi lainnya. Jadi, jalani iven ini 
secara kekeluargaan,” ucap Muflihun.

Terakhir, Pj Wako mempersilahkan kepada seluruh 
peserta yang berasal dari luar daerah untuk menikmati 
semua rangkaian kegiatan Gathnas ICDXC ke-10. “Kalau 
ada yang tidak berkenan, sampaikan langsung kepada 
kami. Namun jika terkesan dengan Kota Pekanbaru, maka 
sampaikan ke teman-teman lainnya di daerah asal,” 
pesannya.

Seusai membuka acara, Pj Walikota Pekanbaru di-
dampingi Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Pria Budi 
SIK berkesempatan melihat mobil-mobil klasik dari para 
peserta yang ikut serta dalam kegiatan kali ini. Muflihun 
terlihat sangat terkesan dengan tampilan sejumlah mobil 
yang disambanginya.

Tak hanya itu, Pj Wako juga berkesempatan meng-
endarai mobil Toyota Corolla DX klasik bersama para ang-
gota komunitas lainnya. Muflihun bersama rombongan 
melakukan konvoi dengan berkeliling Kota Pekanbaru. 
*BERTUAH

KONVOI - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP mengenda-
rai mobil Toyota Corolla DX klasik dan ikut konvoi bersama para 
anggota komunitas berkeliling Kota Pekanbaru.

Sinergi dengan Komunitas



Sekdako Pekanbaru Buka Al Azru Cup VI
Ajang Pengembangan 

Kreativitas dan 
Inovasi Siswa
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SEKRETARIS Daerah Kota Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi menghadiri sekaligus membuka acara Al Azru 
Cup VI Tahun 2022. Kegiatan ini digelar di Kampus 

Yayasan Pesantren Islam Al Azhar Cabang Riau, Jalan Swa-
karya, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani.

Al Azhar Pekanbaru atau Al Azru merupakan iven akbar 
tahunan yang diikuti seluruh SD dan SMP se-Kota Pekanba-
ru, dan beberapa dari daerah sekitarnya seperti Duri, Dumai 
dan Kampar. Pada tahun ini, Al Azru Cup VI dilaksanakan se-
lama sepekan, mulai dari tanggal 8 sampai 15 Oktober 2022.

Dalam sambutannya, Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
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AL AZRU CUP - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi menghadiri pembukaan acara Al Azru Cup VI 
Tahun 2022 di Kampus Yayasan Pesantren Islam Al Azhar Cabang Riau.

PEMAIN FUTSAL - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi foto bersama dengan satu tim Futsal yang akan bertanding 
dalam Al Azru Cup VI Tahun 2022.

FOTO BERSAMA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi foto bersama Ketua YPI 
Al Azhar Cabang Riau Dr Febri Yuliani SSos MSi dan Kepala SMP Islam Al Azhar 37 Pekanbaru.

PUKUL REBANA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi memukul rebana sebagai tanda dibukanya iven Al 
Azru Cup VI Tahun 2022.

BERBINCANG - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi berbincang dengan siswa SMPI Al Azhar 37 Pekanbaru 
yang turut mengisi acara pembukaan dengan aksi memanah.

Jamil MAg MSi menyambut baik dige-
larnya kegiatan Al Azru Cup VI. Menu-
rutnya kegiatan yang dilakukan Yayasan 
Al Azhar ini sangat luar biasa, karena 
bisa mengumpulkan sekolah-sekolah 
yang ada di Kota Pekanbaru. Bahkan 
ada yang dari luar Pekanbaru.

Sekdako mengatakan, kegiatan Al 
Azru Cup VI bisa menjadi ajang pengembangan kreativitas 
dan inovasi bagi para siswa yang mengikutinya. “Melalui 
kegiatan atau perlombaan ini nantinya anak-anak nantinya 
bisa mengembangkan kreatifitas dan berinovasi,” ungkap 
Sekdako.

Jamil juga mengharapkan kegiatan ini bisa menjadi 
inspirasi baru bagi sekolah-sekolah lainnya, untuk melaku-
kan berbagai kegiatan yang dapat menambah inovasi dan 
kreatifitas anak didik.

“Sehingga bagi para peraih juara nanti sertifikatnya bisa 
dijadikan syarat jalur prestasi yang ditandatangani oleh 
Kepala Dinas Pendidikan,” tutur Sekda M Jamil.

Dalam laporannya, Kepala SMP Islam Al Azhar 37 
Pekanbaru, Riwa Giyantra MPd mengatakan, Al Azru Cup 
VI diikuti sekitar 1.303 peserta dan 333 pendamping atau 
pembina dari tingkat SD maupun SMP.

“Untuk tingkat SD mempertandingkan 7 cabang lomba 
yakni futsal yang memperebutkan Piala Walikota, MHQ, 
puisi, ranking 1, spelling bee, adzan subuh, dan Cerdas 
Cermat Islami. Dan untuk tingkat SMP mempertandingkan 
5 cabang lomba, yakni futsal memperebutkan Piala Wa-
likota, MHQ, puisi, storytelling, dan basket,” ungkap Riwa 
Giyantra.

Sementara Ketua YPI Al Azhar Cabang Riau Dr Febri 
Yuliani SSos MSi menyampaikan, tahun ini Al Azru men-
gangkat tema Get the Best Achievement and Keep the 
Spirit of Competition. Ia mengharapkan dengan adanya 
kegiatan yang memberikan wadah bagi para peserta didik 
di jenjang SD maupun SMP ini dapat memberikan kontri-
busi positif bagi sumber daya manusia Indonesia.

Smart People

AGENDA

“Karena sejak kecil ditanamkan semangat kompetisi yang 
merupakan salah satu skill yang dibutuhkan manusia di era 
industri 5.0 menuju 6.0 yang tidak dapat kita hindari,” ujar Febri 
Yuliani.

Meskipun demikian, lanjut Febri, pihaknya juga tetap 
mengedepankan hal yang sangat penting, yakni generasi yang 
tetap memiliki adab, kolaboratif dan berdaya saing global. Hal 
ini sesuai dengan visi misi Al Azhar se-Indonesia.

Terakhir, Febri Yuliani berharap kegiatan yang digelar ini 
mencapai target, yakni sukses dalam prestasi, promosi, maupun 
pelaksanaan. Dan tentunya dengan adanya bazar-bazar yang 
dibuka dalam perhelatan akbar ini diharapkan dapat juga men-
dorong penguatan ekonomi di tengah masyarakat.

Selain Sekdako Pekanbaru, acara pembukaan Al Azru Cup VI 
juga dihadiri Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Pekanbaru 
Nurbaiti MPd, perwakilan Kadispora Kota Pekanbaru, Ketua 
PGRI Kota Pekanbaru Abdul Gafar MPd, dan Ketua MKKS Kota 
Pekanbaru Syahrul Padillah SPd MPd. *BERTUAH
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SEKRETARIS Daerah Kota Pekanbaru 
Muhammad Jamil MAg MSi me-
lepas secara resmi 1.515 petugas 

lapangan Registrasi Sosial Ekonomi 
atau Regsosek 2022. Sebelum acara 
pelepasan, Sekdako juga memimpin 
upacara di halaman Mal Pelayanan 
Publik Pekanbaru.

Dalam sambutannya, Sekdako menyampaikan amanat 
dari Penjabat Walikota Pekanbaru kepada aparat pemer-
intahan di Pemko Pekanbaru. Menurut Jamil, Pj Walikota 
meminta seluruh jajaran untuk dapat menyukseskan keg-
iatan Regsosek 2022.

Oleh karena itu, para camat dan lurah diminta segera 
menyampaikan kepada para ketua RT dan RW terkait 
pendataan penduduk oleh petugas lapangan Badan Pusat 
Statistik (BPS) Pekanbaru.

“Penjabat Walikota Pekanbaru sangat mengharapkan 
Regsosek ini berhasil. Data Regsosek akan menjadi data 
yang valid untuk digunakan Pemko Pekanbaru terkait 
masyarakat rentan, miskin, dan pra miskin,” ujar Sekdako 
M Jamil.

Karena hal ini sejalan dengan program Pj Walikota Pe-
kanbaru yang akan memberikan relaksasi bunga pinjaman 
bank kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menen-
gah. Data ini nantinya juga akan menjadi acuan terkait 
pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan anak 
sekolah dari keluarga tak mampu.

“Pj Walikota Pekanbaru sangat mendukung dan mem-
berikan perhatian penuh supaya Regsosek ini berjalan 

Sekdako Pekanbaru Lepas Petugas 
Lapangan Regsosek 2022

Camat dan Lurah 
Diminta Dukung dan 

Sukseskan Pendataan

PIMPIN UPACARA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi memimpin upacara pelepasan 
1.515 petugas lapangan Regsosek 2022 di halaman Mal Pelayanan Publik Pekanbaru.

TANDA PENGENAL - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi memasangkan kartu tanda pengenal ke-
pada seorang petugas lapangan yang akan bertugas pada 
Regsosek 2022.

BLANGKO - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi menyerahkan secara simbolis blangko yang akan diisi 
oleh petugas Regsosek 2022 saat pendataan lapangan.  

FOTO BERSAMA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi, Forkopimda dan Kepala BPS 
Pekanbaru foto bersama perwakilan petugas lapangan Regsosek 2022.

BERSALAMAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi bersalaman dengan Kepala BPS Pekanbaru Khairun-
nas seusai pelepasan petugas lapangan Regsosek 2022.

AGENDA

Smart Government

dengan baik dan maksimal. Meski ini program BPS, tetapi 
petugas pendataan lapangan harus didukung oleh per-
angkat daerah di kecamatan dan kelurahan,” sebut Jamil.

Sekdako kembali mengingatkan kepada para camat 
dan lurah untuk segera menyampaikan hal ini kepada 
para ketua RT dan RW. “Bahwa ada petugas yang melaku-
kan pendataan penduduk. Sehingga penduduk memberi-
kan data yang valid dan benar,” ulasnya.

Pada kesempatan berbeda, Kepala BPS Pekanbaru 
Khairunnas mengatakan, petugas pendataan lapangan 
Regsosek ini sekitar 1.515 petugas. Petugas lapangan ini 
direkrut dengan proses seleksi terbuka.

“Rinciannya, petugas pendata lapangan sebanyak 1.202 
orang, lalu petugas pemeriksa lapangan sebanyak 285 
orang, dan koordinator sensus kecamatan sebanyak 28 
orang,” jelasnya.  

Ditambahkan Khairunnas, seluruh petugas yang ditu-
runkan tersebut sebelumnya telah mendapatkan pelati-
han oleh instruktur daerah di tiga training center selama 
dua hari. Hal ini bertujuan agar seluruh petugas dapat 
memahami SOP dalam pendataan.

“Sebelum melakukan pendataan, seluruh petugas 
berkoordinasi dengan para camat,” jelas Khairunnas. 
*BERTUAH



Menurut M Jamil, narkoba me-
mang menjadi ancaman yang berpo-
tensi merusak sumber daya manusia 
di Indonesia. Sehingga ancaman 
tersebut perlu dihadapi dan ditang-
gapi secara bersama.

Untuk menghadapinya bisa 
dilakukan dengan berbagai cara. 
Diantaranya dengan meningkatkan kualitas pembangunan 
yang berkeadilan melalui pengembangan dan penguatan 
SDM agar menjadi SDM yang unggul dan tangguh.

“Kenapa perlunya SDM yang kuat dan tangguh, karena 
menurut kita SDM merupakan penggerak pembangunan 

SEKRETARIS Daerah Kota Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi menghadiri sekaligus menjadi nara-
sumber pada kegiatan Konsolidasi Kebijakan Kota 

Tanggap Ancaman Narkoba pada Sektor Kelembagaan. 
Acara tersebut berlangsung di Hotel Jatra Pekanbaru.  

Dalam sambutannya saat pembukaan kegiatan, Sekdako 
M Jamil mengatakan jika Pemko Pekanbaru sangat mendu-
kung kegiatan konsolidasi kebijakan kota tanggap anca-
man narkoba pada sektor kelembagaan ini.

“Kegiatan yang bekerja sama dengan Badan Narkotika 
Nasional Kota Pekanbaru ini menjadi target kami agar pe-
nyebaran narkoba tidak meluas. Agar kami bisa bersama-
sama memberantas narkoba dengan BNN,” ucapnya.
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Sekdako Ungkap 
Rencana 

Tes Urine ASN 
dan THL

Hadiri Konsolidasi 
Kebijakan Kota Tanggap 

Ancaman Narkoba

KOMITMEN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi menyampaikan komitmen Pemko Pekanbaru dalam 
mencegah dan memberantas narkoba.

TANGGAP NARKOBA 
- Sekdako Pekanbaru 
H Muhammad Jamil 
MAg MSi menghadiri 
Konsolidasi Kebijakan 
Kota Tanggap Ancaman 
Narkoba pada Sektor 
Kelembagaan di Hotel 
Jatra Pekanbaru.  

FOTO BERSAMA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi foto bersama kepala 
BNN Kota Pekanbaru dan Forkopimda seusai acara pembukaan.

KETERANGAN PERS - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi didampingi Kepala BNN memberikan 
keterangan pers terkait Kota Tanggap Ancaman Narkoba.

BERBINCANG - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi berbincang dengan Kepala BNN Kota Pekanbaru Febri 
Firmanto SH MSi di sela-sela acara pembukaan.

Mewujudkan Smart Aparatur

untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran suatu 
bangsa dan negara,” ujar Sekdako.

Ia juga menyampaikan bahwa upaya melindungi dan 
menjaga anak-anak agar tidak terjerumus dalam pereda-
ran dan penyalahgunaan narkoba perlu dilakukan sedini 
mungkin.

Hal ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan gen-
erasi muda menjadi kader bangsa yang tangguh dalam 
menghadapi tantangan pembangunan, serta bertang-
gungjawab terhadap masa depan kehidupan bangsa dan 
negara.

“Perlu diingatkan, bahwa rusaknya suatu bangsa meru-
pakan awal mula hancurnya sebuah negara tersebut. Con-
tohnya, pada saat ini yang kita lihat peredaran narkoba 
dari luar yang sangat masif bertujuan untuk merusak SDM 
suatu bangsa terutama generasi muda, maka bukan tidak 
mungkin hal ini memiliki motif menguasai perekonomian 
suatu negara tersebut,” jelas Jamil.

Pemerintah Kota Pekanbaru, ungkap Sekdako, akan 
tetap komitmen dalam mencegah dan memberantas pe-

nyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu-
nya dengan membuat regulasi-regulasi melalui peraturan 
daerah yang siap dilaksanakan.

“Informasi terbaru, nanti kita akan melaksanakan tes 
urine kepada seluruh ASN dan THL di pemerintah kota 
Pekanbaru. Anggaran dana untuk tes urine bagi ASN dan 
THL itu akan dimasukkan dalam kegiatan Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik Pekanbaru pada tahun 2023,” terang-
nya. Dikatakan Sekdako, tes urine bagi kalangan ASN dan 
THL ini merupakan salah satu langkah deteksi dini peny-
alahgunaan narkoba. “Namun Pemko Pekanbaru tak bisa 
bergerak sendiri. Kami bekerja sama dengan kepolisian, 
TNI, BNN, kecamatan, kelurahan, hingga RT-RW. Sehingga 
bisa diketahui sejauh mana penyebaran narkoba di Pekan-
baru,” tegas Jamil.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi 
panel. Hadir sebagai pemateri pada diskusi ini Kepala BNN 
Kota Pekanbaru Febri Firmanto SH MSi dan Kepala Badan 
Kesbangpol Kota Pekanbaru Zulfahmi Adrian AP MSi. 
*BERTUAH



PENJABAT Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP 
menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah janji 
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Pan-

wascam) se-Kota Pekanbaru. Sebanyak 45 orang anggota 
Panwaslucam dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Bawaslu 
Kota Pekanbaru di Hotel Grand Elite Pekanbaru.

Selain Pj Walikota, pelantikan anggota Panwascam juga 
dihadiri Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Dr Pria Budi SIK 
MH, Komisioner Bawaslu Riau Hasan, Ketua KPU Pekanbaru 
Anton Merciyanto, perwakilan Kejari Pekanbaru, serta be-
berapa pejabat dan para camat.

Dalam sambutannya, Pj Walikota Muflihun SSTP MAP 
mengucapkan selamat kepada para anggota Panwascam 
yang dilantik. “Pertama tentunya kami ucapkan apresiasi, 
ucapkan selamat kepada seluruh Panwas Kecamatan yang 
dilantik dikukuhkan,” ujarnya.

Muflihun juga mengungkapkan harapannya tentang 
terpilihnya anggota panwascam bisa menghasilkan produk 
politik yang aman dan bisa membawa negara RI ke arah 
yang lebih baik.

“Semoga ke depan tentunya bisa menjalankan amanah, 
menjalankan tugas dengan netral. Artinya disini tidak ada 
anggota Panwas yang merupakan anggota parpol, jadi di-
harapkan dapat menjalankan amanah, bisa mengawal Pemilu 
kita, sehingga menghasilkan produk politik yang mapan, 
mumpuni dan bisa membawa kota ini ke arah yang lebih 
baik,” jelasnya.

Pj Walikota juga mengatakan, dengan terpilihnya ang-
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gota panwascam se-Kota Pekanbaru 
diharapkan mampu menutupi celah-
celah terdahulu serta mampu bekerja 
dengan lebih maksimal.

“Tentunya harapan kita, para ang-
gota Panwas ini bisa lebih maksimal 
bekerja, mencari celah-celah terda-
hulu itu, dan bisa ditutupi. Karena kita 

tahu, tugas Panwaslucam ini sendiri kalau dilihat memang 
cukup berat, bagaimana mengawal pelaksanaan Pemilu 
dengan baik,” katanya.

“Kalau selama ini mungkin banyak dikhawatirkan 
terkait money politic, kedepan kita berharap tidak ada 
lagi yang money politic ini. Di kawal kotak suara, habis 
pemilihan sampai ke tempatnya dengan baik, agar tidak 
ada lagi suara suara sumbang tentang Pemilu di tahun 
2024,” pungkasnya lagi.

Sementara Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Indra Khalid 
Nasution berpesan agar para anggota panwascam dapat 

AGENDA

SAMBUTAN - Pj Walikota Muflihun SSTP MAP menyampaikan 
sambutan sekaligus harapan kepada anggota panwascam se-
Kota Pekanbaru yang baru dilantik.

APLAUS - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP mem-
berikan aplaus atas pelantikan dan pengambilan sumpah 
janji anggota panwascam.

PELANTIKAN PANWASCAM - Pj Walikota Muflihun SSTP 
MAP menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah janji 
anggota panwascam se-Kota Pekanbaru.

PROSES PELANTIKAN - Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Indra Khalid Nasution memimpin prosesi pelantikan 
dan pengambilan sumpah janji anggota panwascam.

FOTO BERSAMA - Pj Walikota Muflihun SSTP MAP dan Forkopimda foto bersama komisioner Bawaslu 
Kota Pekanbaru dan para anggota panwascam.

memang menjadi pemilik sebenarnya dari pesta demokrasi 
tersebut.

“Jagalah amanah kami, segeralah membaur, khususnya 
dengan perangkat daerah setempat. Selain itu, membaur juga 
dengan rakyat, karena rakyat adalah pemilik sebenarnya dari 
pesta ini,” kata Indra Khalid. *BERTUAH

Jaga Netralitas Ciptakan 
Pemilu Berkualitas

Pj Walikota Hadiri Pelantikan 
Panwaslucam se-Kota Pekanbaru

Smart Government

menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Para anggota 
Panwaslucam juga diminta segera dapat berbaur dengan 
masyarakat setempat, khususnya para perangkat daerah.

Hal ini penting untuk memperlancar tugas yang akan 
dilaksanakan para anggota Panwaslucam di lapangan nanti-
nya. Selain itu, dapat menjaga kepercayaan masyarakat yang 



PENGESAHAN PERDA - Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru dan Sekda Kota 
Muhammad Jamil menandatangani berita acara pengesahan dua ranperda. 

LAPORAN RESES - DPRD Pekanbaru menggelar rapat paripurna penyampaikan 
hasil reses anggota dewan yang dihadiri Sekda Kota Pekanbaru Muhammad 
Jamil.

TINJAU PASAR - Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru Dapot Sinaga dan Disperindag meninjau 
kondisi basement Pasar Bawah terkait banjir di kawasan itu.

36  Bertuah Edisi Oktober 2022 37  Bertuah Edisi Oktober 2022

DPRD Pekanbaru menggelar rapat 
pa r ipurna  pengesahan  dua 
ranperda sekaligus. Yakni Ran-

perda Perlindungan Perempuan dan 
Anak dan Ranperda Ranperda Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua 
DPRD Pekanbaru Ginda Burnama ST 
MT didampingi dua wakil ketua lain-
nya T Azwendi Fajri SE dan Ir Nofrizal 
MM,. Sementara dari pemerintah di-
hadiri Sekda Kota Pekanbaru Muham-
mad Jamil SAg MAg serta beberapa 
pejabat eselon II dan pejabat lainnya.

Juru Bicara Pansus Perempuan dan 
Anak DPRD Pekanbaru, Indra Sukma 
menjelaskan, proses pembahasan ran-
perda sudah sesuai aturan berlaku.

“Kami harapkan, setelah ini bisa se-
cepatnya diversifikasi, sehingga bisa 
masuk lembaran daerah. Den-
gan demikian, bisa dijalankan 
di Kota Pekanbaru,” ujarnya.

Sementara Juru Bicara Pan-
sus BPHTB Pangkat Purba 
memaparkan, proses pemba-
hasan ranperda cukup pan-
jang. Secara prinsip, DPRD 
mendukung pemko terkait 
Perda BPHTB dalam rang-
ka optimalisasi pajak daerah. Ten-
tunya ini meningkatkan pelayanan 

DPRD Pekanbaru menggelar Rapat 
Paripurna Laporan Reses. Rapat 
dipimpin Wakil Ketua DPRD Pe-

kanbaru Ginda Burnama ST MT di-
dampingi dua wakil ketua Ir Nofrizal 
MM, T Azwendi Fajri SE. Sementara 
dari Pemko Pekanbaru dihadiri Sek-
dako Pekanbaru Muhammad Jamil, para 
kepala OPD dan unsur Forkopimda.

Dalam laporan reses ini, hampir 
semua aspirasi masyarakat diakomo-
dir anggota DPRD. Di antaranya per-
soalan infrastruktur, pendidikan, UMKM 
dan stimulus untuk masyarakat. Pal-
ing banyak disampaikan masyarakat, 
masalah stimulus bagi masyarakat.

Masing-masing juru bicara fraksi, me-
nyampaikan aspirasi masyarakat secara 
bergantian. Fraksi-fraksi berharap, agar 
pemerintah kota dapat mewujudkannya.

“Memang banyak yang sudah dis-

Permudah Masyarakat Urus Kepemilikan Tanah

Akomodir Semua Aspirasi Masyarakat

dan pembangunan Kota Pekanbaru.
Sekda Kota Pekanbaru M Jamil 

mengucapkan terima kasih atas kin-
erja pansus DPRD, terma-
suk semua legislator di Ge-
dung Payung Sekaki DPRD 
Pekanbaru,  yang sudah 
membahas hingga menge-
sahkan dua ranperda ini.

Khusus Ranperda Perem-
puan dan Anak dimaksudkan 
untuk melindungi perem-
puan dan anak. Apalagi ini 

menjadi tanggung jawab pemerintah.
Begitu halnya dengan Ranperda 

DPRD Pekanbaru Sahkan Perda BPHTB dan Perda Perlindungan Anak

DPRD Pekanbaru Gelar Rapat Paripurna Laporan Reses

Komisi II DPRD Pekanbaru dan Disperindag Kunjungi Pasar Bawah

kat lainnya, lanjut Ginda, DPRD sudah 
menyampaikan kepada pemko agar 
aspirasi masyarakat ini direalisasikan.

Jika anggaran minim, maka pemko 
harus mengejar anggaran di pusat, se-
hingga apa saja program yang dicanan-
gkan, bisa dilaksanakan dengan baik.

“Ini harus dilakukan pemko, mengingat 
anggaran kita sekarang masih minim. 

BPHTB bertujuan memberikan ker-
inganan kepada masyarakat, ser-
ta memberikan kepastian hukum.

Bahkan masyarakat  d iber ikan 
stimulus BPHTB 100 persen, men-
jadi hak milik. Dengan adanya ke-
mudahan ini, dapat menimbulkan 
kesadaran masyarakat atas kepe-
milikan tanah di Kota Pekanbaru.

“Dengan perda ini, tentu akan 
meningkatkan pendapatan dae-
rah, terutama pajak bumi bangu-
nan. Ini bentuk inovasi daerah, kare-
na belum ada daerah melakukan 
seperti ini,” sebutnya. *BERTUAH

KETUA Komisi II DPRD Pekanbaru Dapot 
Sinaga SE didampingi Kepala Disper-
indag Pekanbaru Ingot Ahmad Huta-

suhut menemui pedagang Pasar Bawah.
P a r a  p e d a g a n g  P a s a r  W i s a -

ta ini pun tampak senang, saat rom-
b o n g a n  t i b a  d i  p a s a r  t e r s e b u t .

Kedatangan rombongan dewan dan 
Disperindag untuk melihat kondisi riil 
pedagang setelah basement Pasar Bawah 
terendam banjir. “Kami ingin memas-
tikan apakah pedagang masih bisa 
berjualan, atau malah sebaliknya, pin-
dah tempat dagangannya,” ujar Dapot.

Pedagang berharap, dengan kunjun-
gan ini bisa membuat pasar lebih bagus 
lagi kedepannya. Terutama tidak ada lagi 
banjir, sehingga pedagang bisa berjualan 
dengan nyaman. Termasuk juga percepatan 
renovasi pasar agar banjir tak ada lagi.

Dapot Sinaga menegaskan, bahwa 
banjirnya basement Pasar Bawah meru-
pakan tanda-tanda pasar ini segera 

Pastikan Aktivitas Pedagang Tak Terganggu Banjir
us menjadi  perhat ian bersama.

“Mungkin ini menjadi perhatian 
satker-satker pemko terkait, seperti 
PUPR, BPBD, Damkar dan lainnya. 
Penanganan banjir di Pasar Bawah 
harus optimal.  Sehingga aktivitas 
pedagang berjalan lancar,” katanya.

Dengan kondisi ini, Disperindag su-
dah berkoordinasi dengan Damkar dan 
BPBD Pekanbaru untuk bersama dapat 
melakukan penyedotan air di basement 
pasar. Ditegaskan Ingot lagi, kejadian 
ini menjadi perhatian pemko ke depan, 
untuk segera dilakukan revitalisasi .

“Dalam artian kita perbaiki, supaya 
kondisi perdagangan di pasar bawah 
bisa lebih representatif,” sebutnya.

Banjir yang terjadi saat ini, ma-
sih keterangan Ingot, tidak terlepas 
dari gerakan penanganan banjir yang 
didorong oleh Pj Wako Muflihun. 
Tentu juga berharap dukungan masyara-
kat, termasuk pedagang. *BERTUAH

direvitalisasi. Pj Walikota Pekanba-
ru Muflihun diminta tidak menun-
da-nunda perbaikan pasar melalui 
pemenang tender PT Ali Akbar Sejahtera.

“Setelah saya berbincang-bincang 
dengan pedagang tentang banjir base-
ment ini, mereka aman. Tidak ada ma-
salah. Mereka masih bisa tetap berjualan. 
Ini yang mau kita pastikan,” tuturnya.

Berkaitan dengan ini, politisi PDIP 
ini meminta agar Pj Walikota Mu-
flihun segera menandatangani kon-
trak pemenang lelang Pasar Bawah.

Tujuannya agar pasar ini bisa dire-
vitalisasi dan tidak terjadi banjir ini.

“Saya tidak ada kepentingan apapun, 
ini demi pedagang agar nyaman berjualan 
saja. Lagi pula, Pasar Bawah ini bisa leb-
ih bagus konstruksinya lagi,” tegasnya.

Sementara Kepala Disperindag 
Pekanbaru Ingot Ahmad Hutas-
uhut menjelaskan, persoalan ban-
jir di basement Pasar Bawah har-

AGENDA
LEGISLATIF

ampaikan. Termasuk infrastruktur 
dan lainnya. Pada umumnya as-
pirasi masyarakat mengenai stimu-

lus yang dapat dirasakan masyara-
kat,” kata Ginda Burnama ST MT.

M e n g e n a i  a s p i r a s i  m a s y a r a -

Sekali lagi kita tekan kan, pemko ha-
rus memprioritaskan aspirasi masyara-
kat untuk dilaksanakan,” sebutnya.

Sementara Sekdako M Jamil men-
gatakan, mengenai aspirasi masyara-
kat yang diserap dari reses anggota 
DPRD Pekanbaru akan menjadi pri-
oritas Pemerintah Kota Pekanbaru.

Termasuk halnya untuk dana 

stimulus yang diharapkan masyara-
kat, pemko akan mencari aturan 
yang memperbolehkannya. Ten-
tusa aja menyesuaikan ketersedi-
aan anggaran Pemko Pekanbaru.

“Insya Allah akan kita jalankan, as-
pirasi masyarakat ini. Tentunya ada yang 
skala prioritas dan menjadi program 
jangka panjang,” katanya. *BERTUAH
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SALAT JUMAT - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP dan Gubernur 
Riau salat Jumat perdana di Masjid Nurul Wathan Provinsi Riau, Keca-
matan Rumbai.

GALERI KEGIATAN
PJ WALIKOTA 
PEKANBARU 

MUFLIHUN SSTP MAP

SERTIJAB BPK - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP bersama se-
jumlah kepala daerah lainnya menghadiri sertijab kepala BPK Perwakilan 
Provinsi Riau.

RAKERDA PKK - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menyalami 
Ketua TP PKK Pekanbaru seusai membuka Rakerda PKK Tingkat Kota 
Pekanbaru Tahun 2022.

MUBES IKBR - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menerima 
plakat kenang-kenangan seusai menghadiri Mubes VI IKBR.

PELANTIKAN PER-
BAKIN - Pj Walikota 
Pekanbaru Muflihun 
SSTP MAP meng-
hadiri pelantikan 
pengurus Perbakin 
Kota Pekanbaru masa 
bakti 2022-2026.

TIM PENDATAAN - Pj Wa-
likota Pekanbaru Muflihun 
SSTP MAP dan istri menerima 
kedatangan Tim Pendataan 
Awal Regsosek 2022 di 
Rumah Dinas Walikota.

MAKAN MALAM - Pj 
Walikota Pekanbaru 
Muflihun SSTP MAP 
makan malam bersama 
artis Sonny Septian dan 
Direktur EKPKD Ditjen 
Otda Kemendagri, DR H 
Deddy Winarwan MSi.

PENGANTAR TUGAS 
- Pj Walikota Pekan-
baru Muflihun SSTP 
MAP foto bersama 

Forkopimda usai acara 
malam pengantar 

tugas Danyon Arhanud 
13/PBY.

KEJUARAAN VOLI - Pj Walikota Pe-
kanbaru Muflihun SSTP MAP me-
nyerahkan piala kepada pemenang 
kategori putra Kejuaraan Bola Voli 
Antar Klub se-Kota Pekanbaru 
Tahun 2022.

OPERASIONAL TOL - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menghadiri 
Uji Operasional Pertama Jalan Tol Seksi Pekanbaru-Bangkinang.

MAULID NABI - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP diajak foto 
bersama seusai menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di 
Masjid Al-Furqan, Kecamatan Limapuluh.
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SAMBUTAN - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP memberikan 
sambutan pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid 
Paripurna Al-Firdaus, Tenayan Raya.

DUDUK BERSAMA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP didam-
pingi Sekdako Pekanbaru duduk bersama artis Sonny Septian sebelum 
dimulainya acara.

FOTO BERSAMA - Ketua TP PKK Kota Pekanbaru Raja Rilla Mustafa foto bersama ibu-ibu BKMT 
Kota Pekanbaru seusai acara. 

TERSENYUM - Ketua TP PKK Kota Pekanbaru Raja Rilla Mustafa Muflihun 
tersenyum mengikuti acara yang diselingi candaan ringan.

KEPALA OPD - Sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru 
menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H/2022 
M.

BAPAK BKMT - Pj Walikota Muflihun SSTP MAP menyalami Ketua BKMT 
Kota Pekanbaru Hj Nurhasanah MA, seusai pengukuhan sebagai Bapak 
BKMT Kota Pekanbaru.

SALAT BERJAMAAH - Pj Wa-
likota Pekanbaru Muflihun 
SSTP MAP melaksanakan 
salat berjamaah sebelum 
acara peringatan Maulid 
Nabi Muhammad SAW 1444 
H/2022 M.  

JAS BKMT - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP memasang jas 
BKMT sebagai tanda dikukuhkan sebagai Bapak Badan Kontak Majelis Tak-
lim Kota Pekanbaru.

BERDOA - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP berdoa untuk ke-
berkahan acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H/2022 M.  

PEMANDU ACARA - Artis ibukota Sonny Septian menjadi pemandu acara 
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H/2022 M Tingkat Kota 
Pekanbaru.

ANTUSIAS - Ribuan jamaah antusias mengikuti acara peringatan Maulid 
Nabi Muhammad SAW di Masjid Paripurna Al-Firdaus, Tenayan Raya.

BERSAMA ARTIS - Pj Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP dan ketua 
DPRD Pekanbaru foto bersama dengan artis ibukota, Sonny Septian.  

GALERI FOTO 
PERINGATAN 
MAULID NABI 

MUHAMMAD SAW 
1444 H 
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BIMTEK - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi menghadiri Bimtek Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah di Aula Lantai 6 Perkantoran Tenayan Raya.

RAKOR INFLASI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi mendampingi Pj Walikota mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi 
Daerah secara virtual bersama Mendagri.

SUMPAH PEMUDA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi menghadiri upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 
tahun 2022 di Lapangan MPP Pekanbaru.

EXIT MEETING - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
mendampingi Pj Walikota Pekanbaru saat exit meeting bersama 
tim dari BPK RI Perwakilan Riau.

EVALUASI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
menghadiri Rapat Evaluasi MCP, Progres Realisasi P3DN, Program 
KOTAKU 2022 dan persiapan tahun 2023.

PLAKAT - Sekdako Pekan-
baru H Muhammad Jamil 
MAg MSi mendampingi 
Pj Walikota Pekanbaru 
menerima plakat kenang-
kenangan usai menjadi 
narasumber Podcast 
Bincang Khusus.

ZAKAT ASN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
memimpin rapat terkait pembayaran zakat penghasilan ASN di 
Ruang Rapat Lantai 3 MPP Pekanbaru.

BAHAS PUNGLI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
menghadiri rapat penyelesaian masalah pungutan liar atau pungli 
di Aula Polresta Pekanbaru.

RETRIBUSI PBG - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
menyimak penjelasan REI Riau saat rapat terkait retribusi perizinan 
bangunan gedung atau PBG.

GERTAM CABAI - Sekdako 
Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi menyerahkan 
bingkisan untuk petani saat 
peluncuran Gertam Cabai 
dan Bawang Merah di Kelu-
rahan Agrowisata, Rumbai 
Barat.

SMART CITY - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
memimpin rapat persiapan evaluasi program Gerakan Menuju Kota 
Cerdas atau Smart City 2022.

PEKERJA RENTAN - 
Sekdako Pekanbaru H 
Muhammad Jamil MAg 
MSi bersama Pj Walikota 
menghadiri rapat dengan 
BPJS Ketenagakerjaan ter-
kait perlindungan pekerja 
rentan.

Galeri Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru H. Muhammad Jamil M.Ag M.Si
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CAMAT Senapelan Yeni Erita mengaku bangga den-
gan kembali beroperasinya Stasiun Pengisian Bahan 
bakar Umum (SPBU) tertua di Kota Pekanbaru yang 

terletak di Jalan Senapelan Ujung, Jembatan Siak III. Rasa 
bangga itu disampaikannya saat menghadiri 
soft launching SPBU tertua tersebut yang kini 
dikelola oleh PT Akasah Pusaka Lestari.

Dengan kembali beroperasi, Yeni Erita juga 
berharap bisa menambah lowongan pekerjaan 
(loker) bagi warga di Kecamatan Senapelan.

“Saya harap owner dapat mengutamakan 
tenaga kerja warga di sini. Hal ini juga satu 
upaya meningkatkan perekonomian yang ada 
di Kecamatan Senapelan,” katanya.

Sementara Sales Area Manager Retail Riau PT Pertami-
na Patra Niaga Regional Sumbagut Wira Pratama pada ke-
sempatan itu berharap kehadiran SPBU di tengah-tengah 
masyarakat bisa memberikan banyak manfaat. Terutama 
masyarakat di Kecamatan Senapelan.

“Inikan SPBU pertama di Pekanbaru ya. Alhamdulillah 
setelah lama tidak beroperasi, akhirnya saat ini kembali 
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Minta Pengusaha Pekerjakan Naker Lokal

Lurah dan Ketua RT Galang Bantuan

beroperasi. SPBU ini memang sangat bersejarah di Pekan-
baru dan semoga lebih mendekatkan ke konsumen untuk 
pembelian BBM,” ujarnya.

Disampaikan Wira, saat ini sudah ada 164 titik SPBU yang 
tersebar di Provinsi Riau. Nantinya tentu di SPBU 
ini sesuai dengan aturan pemerintah juga akan 
menerapkan pembelian dengan QR Code.

Tuah Laksamana Negara sebagai Owner SPBU 
PT Akasah Pusaka Lestari menyampaikan terima 
kasih kepada Pemerintah Kota Pekanbaru yang su-
dah memberikan dukungan sehingga SPBU tertua 
tersebut bisa kembali beroperasi.

“Terima kasih sebelumnya. Ini semangat dari 
kota Pekanbaru. Ini adalah SPBU pertama yang diresmikan 
tahun 1960 oleh Datuk Wan Abdul Rahman, jadi cukup pan-
jang sejarahnya dalam roda pembangunan di Pekanbaru,” 
ungkapnya.

“Berkat dukungan semua pihak termasuk Pertamina, 
sehingga kami dapat kembali membuka SPBU ini,” ulasnya. 
*BERTUAH

Camat Senapelan Bangga SPBU Tertua di Pekanbaru Kembali Beroperasi

Bantu Korban Kebakaran di Kelurahan Sialang Munggu

SPBU TERTUA - Camat Senapelan Yeni Erita foto bersama usai soft launching SPBU tertua Kota Pekanbaru 
di Jalan Senapelan Ujung, Jembatan Siak III.

KORBAN KEBAKARAN - Lurah Sialang Munggu Fitriyati bersama Dinas Sosial menyerahkan bantuan 
kepada korban kebakaran rumah di Perumahan Nusa Indah.

INFO
KECAMATAN

INFO
KELURAHAN

berupa pakaian dan sembako tersebut dapat membantu 
kebutuhan pokok korban pasca terjadinya bencana ke-
bakaran rumah yang melanda rumah di Perumahan Nusa 
Indah Kelurahan Sialang Munggu.  

“Kami menyampaikan belasungkawa 
sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa 
korban. Kami juga membawa sedikit bantuan 
yang semoga dapat membantu. Terima kasih ke-
pada Dinas Sosial yang telah membantu warga 
kami yang ditimpa bencana. Kami bersama RT/
RW juga mengumpulkan donasi untuk dapat 
membantu saudara kami,” kata Fitriyati

Selain Lurah Sialang Munggu Fitriyati, turut 
hadir dalam penyaluran bantuan ini perwakilan 

dari Dinsos Kota Pekanbaru, Tim Reaksi Cepat (TRC) 
Dinsos Pekanbaru serta Perangkat RT/RW yang ada di 
komplek Perum Nusa Indah, Kelurahan Sialang Munggu, 
Kecamatan Tuah Madani. *BERTUAH

WARGA yang menjadi korban kebakaran rumah 
di Perumahan Nusa Indah Kelurahan Sialang 
Munggu, Kecamatan Tuah Madani tersenyum 

sumringah. Meski ia baru saja ditimpa musibah kebakaran 
namun dengan adanya bantuan sembako dan 
pakaian dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekan-
baru sedikit meringankan beban warga terse-
but.

Lurah Sialang Munggu Fitriyati yang hadir 
dalam penyerahan bantuan itu menyampai-
kan rasa prihatin atas musibah yang menimpa 
warganya. Ia pun berharap korban tabah dan 
sabar dalam menerima cobaan tersebut.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap warg-
anya yang sedang sedih karena rumah terbakar, pihaknya 
menyerahkan bantuan berupa tiga paket untuk satu kelu-
arga korban bencana kebakaran.

Lurah Fitri mengatakan, bantuan yang diberikan 
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Hj Nadya Vinandari SIP MSi
Konsultan Pelayanan MPP Pekanbaru
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Datang ke Kantor 
Lebih Awal, Pulang 
Paling Lambat

SOSOK Hj Nadya Vinandari SIP MSi sangat familiar 
di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru. Karena 
posisinya saat ini adalah sebagai konsultan pelayanan 

MPP Pekanbaru yang berada di bawah naungan DPMPTSP 
Pekanbaru.

Nadya bertanggung jawab penuh untuk urusan ke-
bersihan dan keamanan MPP. Setiap hari Nadya harus 
memastikan tidak ada sampah yang berserakan atau juga 
genangan air dilantai. Selain juga menampung dan menin-
daklanjuti keluhan dari tenan yang bergabung di MPP.

“Konsultan pelayanan MPP itu tugasnya merangkap, 
menjaga kebersihan dan keamanan MPP. Khususnya 
Gedung MPP Perizinan dan Gedung C. Mulai dari buka 
sampai tutup pintu MPP,” ujar Nadya.

Nadya mengatakan, untuk terpilih sebagai konsultan 
pelayanan MPP banyak tahapan seleksi yang harus dilalui. 
Tim penguji didatangkan dari Abudabi yang sudah ber-
taraf internasional.

 Ketika itu satu yang dites adalah kemampuan bahasa 
asing. Mengingat tamu yang berkunjung ke MPP bukan 
hanya dari dalam negeri saja tapi juga dari luar. Contohnya 
ada yang dari India, Cina, Korea dan juga Amerika dan 
Jepang.

Nadya yang mahir berbahasa Inggris karena sudah per-
nah tinggal di Amerika. Saat seleksi ia mendapat peringkat 
pertama menyisihkan 49 peserta lainnya.

Sebagai konsultan pelayanan MPP, setiap hari Nadya 
datang lebih awal dibanding pegawai lainnya atau tepat-
nya sebelum MPP dibuka. Karena Nadya harus memastikan 
kondisi MPP betul-betul bersih sebelum pelayanan dimu-
lai. Nadya menuturkan bagian yang selalu diperiksa adalah 
kebersihan ruangan MPP dan juga kamar mandi.

“Kalau ada yang kotor, saya akan share di group keber-
sihan dan keamanan. Yang pasti semua sisi ruangan MPP 
harus dalam kondisi bersih,” tutur ibu dua orang anak ini.

Ketika ada komplain dari masyarakat yang berurusan 
ke MPP, Nadya juga biasa turun tangan langsung untuk 
menyelesaikan. Jika memang tidak bisa baru diteruskan ke 
atasan.

“Pernah ada yang mengaku anak dari seorang pejabat, 
jadi dia tidak mau antre dan minta langsung dilayani. Ini 
tentu akan menjadi masalah bagi masyarakat lain yang 
juga memiliki urusan sama. Untuk ini saya harus tegas, 
semua harus ikut antrian,” sebut Nadya yang setiap pukul 

PROFIL
ASN

07.00 WIB sudah berada di MPP.
Selain itu ketika ada tamu yang berkunjung ke 

MPP, baik dari dalam atau luar negeri, Nadya juga 
bisa dipastikan selalu ada di barisan depan. Karena 
Nadya juga bertugas untuk mempersiapkan dan 
menyambut tamu yang berkunjung ke MPP.

Mulai dari konsumsi serta juga mengkomunikasi-
kan dengan bidang yang dituju oleh tamu. Dis-

amping juga Nadya yang akan meminta testimoni kepada tamu terkait 
tanggapannya terhadap MPP Pekanbaru.

Selama terlibat langsung menyambut tamu di MPP Pekanbaru, Nadya 
mengaku banyak memperoleh pengalaman. Karena tamu yang berkun-
jung ke MPP cukup beragam.

Paling berkesan menurut Nadya adalah ketika ada tamu dari Amerika, 
karena ia diminta langsung untuk mengikuti pertemuan. Sementara saat 
itu posisinya tidak semua pejabat bisa ikut dalam pertemuan itu.

“Kalau yang paling ramah menurut saya adalah Dubes India, tapi ka-
lau yang dari dalam negeri itu ramah semua. Apalagi dari jajaran Kemen 
PAN-RB dan Kemendagri yang sering berkunjung ke MPP,” kata Nadya.

Lebih lanjut selaku konsultan pelayanan MPP, Nadya selalu menjaga 
penampilan. Karena menurutnya untuk bagian pelayanan yang pertama 
dilihat tentu penampilan dan keramahan.

“Sebelum berangkat kerja saya berusaha terlihat rapi dan bersih, 
karena kalau di bagian pelayanan bentuknya kusut dan tidak menarik 
tentu membuat orang melihat jadi malas. Kalau baju saya usahakan 
padu padan yang sesuai dan menambah aksesoris yang menarik,” tutup 
Nadya. ***BERTUAH
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SMPN 16 Pekanbaru Gelar Lomba Pakaian Adat Nusantara

Tanamkan Ke Siswa Cinta Tanah Air

48  Bertuah Edisi Oktober 2022

kali diadakan, na-
mun kegiatan lomba 
pakaian adat Nus-
antara berlangsung 
lancar dan sukses. 
Para peserta lomba 
tampil memukau di-
hadapan para juri.

“Kegiatan perlombaan ini perdana kita 
gelar. Karena tahun-tahun sebelumnya 
belum pernah kita buat acara seperti ini. 
Alhamdulillah antusias dan semangat, 
dari pada para peserta lomba mengikuti 
acara dengan meriah dan berjalan lancar 
dan sukses,” kata Endang semangat.

Ia berharap, kegiatan seperti ini bisa 
digelar setiap tahun. Sebab lewat keg-
iatan seperti ini diharapkan bisa mena-
namkan rasa cinta Tanah Air dan memu-
puk semangat Bhinneka Tunggal Ika 
dan memperkokoh persatuan bangsa.

“Tujuan kita mengadakan kegiatan 
ini bahwa siswa kami agar mengeta-
hui keberagamaan budaya serta bisa 
menghargai budaya tersebut. Kami 
tuntut siswa bisa mengisi Hari Sumpah 
Pemuda dengan hal-hal yang positif. 
Karena para pemuda pejuang terdahulu, 
memperjuangkan menyatukan pemuda 
di daerah untuk bersatu, berdaulat dan 
merdeka,” tutup Endang. *BERTUAH

PROFIL
SEKOLAH

SUASANA berbeda terlihat di SMPN 16 Pekanbaru. 
Jika pada hari biasa para siswa mengenakan sera-
gam sekolah, pagi itu para siswa sekolah ini men-

genakan pakaian yang tidak biasa. Mereka mengena-
kan pakaian adat Nusantara. Beragam jenis pakaian 
adat dipamerkan oleh para siswa SMPN 16 Pekanbaru.

Tidak tanggung-tanggung, ada 18 model pakaian adat 
dari berbagai provinsi di Indonesia dikenakan oleh siswa 
dan siswa sekolah ini. Mulai dari pakaian adat Provinsi Aceh, 
Tapanuli Selatan, Nias, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat.

Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Jawa 
Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan 
Timur, Kalimantan Barat, Papua, Jambi, DKI Jakarta, 
Sulawesi Selatan hingga pakaian adat Jawa Timur.

Suasana pagi itu di SMPN 16 Pekanbaru benar-benar terasa 
semarak dan meriah. Para siswa tampak percaya diri dengan 
pakaian adat yang mereka kenakan. Mereka berjalan lenggang 
lenggok mengitari halaman sekolah. Para siswa dan siswa 
tampil begitu mempesona dengan pakaian yang mereka pakai.

Kepala SMPN 16 Pekanbaru Dra Endang Sriwijayati men-
gatakan, siswa dan siswi memang sengaja memakai baju 
adat dari berbagai daerah di Indonesia. Sebab pihak seko-
lah sedang mengadakan Lomba Pakaian Adat Nusantara.

Lomba ini digelar dalam rangka menyemarakkan peringatan 
Hari Sumpah Pemuda ke-94. Meski lomba ini baru perdana 
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BERHENTI berinovasi sama dengan mati. Ungkapan ini 
menjadi satu penyemangat bagi Organisasi Perang-
kat Daerah atau OPD di lingkungan Pemerintah Kota 

Pekanbaru untuk terus berinovasi.
Berbagai inovasi kini sudah berhasil ditelurkan. Ada 

inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi, ada juga 
inovasi untuk peningkatan pelayanan. Seperti halnya yang 
dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu 
Pintu atau DPMPTSP Kota Pekanbaru.

Setidaknya ada dua bidang inovasi yang dilakukan oleh 
DPMPTSP Kota Pekanbaru. Masing-masing inovasi layanan 
publik berbasis tekhnologi informasi. Dimana peruntukan-
nya ditujukan kepada masyarakat umum sehingga dapat 
mempermudah mendapatkan layanan yang diinginkan.

Dan ada juga yang digunakan oleh internal OPD dalam 
mempermudah kinerja OPD agar lebih efektif dan efisien. 
Untuk ini ada 17 inovasi yang dilakukan oleh DPMPTSP 
dengan menggunakan aplikasi berbasis website dan desk-
top.

Antara lain perizinan online, IKM (Indeks kepuasan 
masyarakat) MPP Pekanbaru, SIMOLEK (Sistem informasi 
manajemen perizinan mobile elektronik). SIAP MPP yang 
dibuat dalam dua versi Android dan IOS.

“Adanya aplikasi SIAP MPP, mempermudah masyarakat 
untuk mengambil antrian ketika akan melakukan penguru-
san perizinan, selain juga masyarakat bisa menyampaikan 
pengaduan atas layanan yang diberikan MPP,” ujar Kepala 
DPMPTSP Kota Pekanbaru, Akmal Khairi.

Lebih lanjut juga ada chatbot pelayanan perizinan via 
WhatsApp dan telegram. Dimana pesan balasan otomatis 
menggunakan chatbot/robot aplikasi WhatsApp atau tele-

INOVASI 
OPD

Permudah Layanan 
Perizinan Melalui 

Aplikasi

DPMPTSP Kota Pekanbaru

DPMPTSP Pekanbaru kini juga sudah memiliki web-
site DPMPTSP Pekanbaru. Isinya menampilkan informasi 
tentang DPMPTSP Pekanbaru, selain itu juga menampilkan 
informasi investasi, penanaman modal, promosi bisnis dan 
UMKM di Kota Pekanbaru.

Ada juga website MPP Pekanbaru berisi tentang infor-
masi layanan di MPP serta beberapa fitur lainnya seperti 
cek antrian, ambil antrian dan penilaian IKM.

“Untuk membantu promosi UMKM, kita juga meman-
faatkan media sosial DPMPTSP seperti Instagram dan You 
tube channel DPMPTSP Pekanbaru. Programnya kita beri 
nama Geliat UMKM dan Promosi Bisnis. Tujuannya untuk 
mempromosikan produk UMKM. Ini juga merupakan ba-
gian dari inovasi yang telah dilakukan DPMPTSP Pekan-
baru sejak beberapa waktu belakangan,” tutur Akmal.

Sementara itu untuk inovasi yang diperuntukkan bagi 
internal OPD dalam mempermudah kinerja OPD agar 
lebih efektif dan efisien ada aplikasi SIMPEL atau sistem 
informasi manajemen pelayanan perizinan elektronik.

Aplikasi SIMPEL merupakan aplikasi berbasis website 
yang digunakan oleh internal DPMPTSP dalam memper-
mudah segala proses pelayanan perizinan dan non-periz-
inan secara elektronik.

“Aplikasi SIMPEL ini benar-benar merupakan aplikasi 

murni dari ide kita sendiri. Alhamdulillah ini juga banyak 
diadopsi oleh daerah lain yang berkunjung ke Pekanbaru,” 
ungkap Akmal lagi.

Aplikasi internal lain adalah e-SPPD (Pengelolaan Ad-
ministrasi Surat dan Perintah Perjalanan Dinas) berbasis 
elektronik. e-ARSIP digunakan dalam proses pencarian, 
pengarsipan berkas perizinan serta tracking arsip perizinan 
secara elektronik.

“Semua arsip kita sekarang sudah disimpan dalam ben-
tuk digital, jadi sewaktu waktu diperlukan untuk sudah ti-
dak susah lagi untuk mencari secara manual,” imbuh Akmal.

Selain itu ada juga aplikasi SIAS (Sistem informasi ad-
ministrasi surat menyurat) dan DPMPTSP mobile.

“DPMPTSP mobile ini ditujukan untuk pejabat terkait di 
DPMPTSP untuk memvalidasi perizinan yang diajukan oleh 
pemohon. Walaupun tidak berada di kantor atau sedang di 
luar kota, pejabat masih tetap bisa melakukan validasi. Se-
hingga proses tidak terhambat meski pejabat tidak ditem-
pat,” tutup Akmal. *BERTUAH

gram yang dapat memberikan infor-
masi tentang pelayanan perizinan.

Untuk mempermudah pelaku 
usaha mencari informasi mengenai 
peluang investasi di Pekanbaru juga 
tersedia Pekanbaru Investment Center. 
Aplikasi ini berbasis website yang me-
nampilkan informasi tentang investasi 

di Kota Pekanbaru seperti realisasi investasi, potensi 
proyek dan sektor potensial, serta berbagai data investasi 
lainnya yang dapat digunakan sebagai acuan investor 
dalam berinvestasi di Kota Pekanbaru.

“Kita menyediakan ruang khusus PIC di MPP, ma-
syarakat atau pelaku usaha yang berkunjung bisa melihat 
secara langsung informasi investasi di Pekanbaru melalui 
PIC,”jelas Akmal.



gan, tambahan sekitar seminggu jika 
kita menyimpannya dalam lemari 
pendingin.

Ukuran bolu kembojo aslinya 
cukup besar, cukup untuk dihidang-
kan untuk beberapa orang. Dan rasa 
aslinya pun sangat manis, sehingga 
tidak cocok bagi sebagian orang.

Di gerai Bolu Kembojo Mimie, yang 
melakukan modifikasi bolu kembojo baik dari segi ukuran 
maupun rasa.

Mimi Bolu Kembojo Mini Mimie berkreasi dengan men-
ciptakan bolu kembojo mini yang dengan mudah dihabis-
kan dalam satu suapan, selain itu kadar manisnya juga 
dikurangi.

Ketika mencicipi Bolu Kembojo Mini Mimie rasanya 
agak kering di luar dan lembut padat di dalam. Rasa 
manisnya juga tidak bikin enek. Bolu kembojo ini langsung 
dimasak di lokasi dan disajikan hangat. Wangi pandannya 
enak dan rasanya gurih.

Di sini juga tersedia aneka kue, cemilan dan minu-
man kekinian. Banyak pilihan makanan khas Melayu. Ada 
lempuk durian, kacang pukul, pancake durian dan keripik 
nanas.

Bolu Kembojo Mini Mimie dijual per kotak Rp 20.000 isi 
delapan. Selain ukuran mini juga menjual kembojo ukuran 
besar per kotak Rp 15.000. *BERTUAH 
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BOLU kembojo atau yang biasa disebut bolu kemojo 
merupakan kue khas Riau. Disebut bolu kembojo 
karena bentuknya seperti bunga kemboja. Di Pekan-

baru bisa temui di banyak gerai oleh-oleh. Salah satu 
yang cukup terkenal adalah Bolu Kembojo Mini Mimie.

Seperti bolu yang lain, bahan dasar pembuat bolu 
kembojo berasal dari tepung terigu, telor, dan mentega. 
Akan tetapi ada pembeda yang utama dari kudapan khas 
pekanbaru ini yaitu disertakannya santan dalam adonan 
serta daun pandan.

Warna hijau dari bolu muncul dari daun pandan yang 
juga menjadi aroma khas kue ini. Karena menggunakan 
santan, maka tekstur yang muncul dari bolu kemojo 
tidak serapuh bolu biasa, tapi lebih padat namun 
terasa lembut.

Walau rasa original dari kue khas Pekan-
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Modifikasi Bolu 
Ukuran Kecil 
Beragam Varian

Bolu Kembojo Mini Mimie

baru ini adalah pandan, tapi saat ini para pembuat bolu 
kemojo membuat berbagai variasi rasa seperti durian, 
jagung, keju dan sebagainya.

Karena menggunakan san-
tan, usia bolu kembojo 
ini juga tidak bisa 
lama, hanya 2-3 
hari saja di 
suhu ru-
an-

UKM
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SOTO Baroda merupakan satu kuliner berkuah khas 
Sumatera barat yang hadir di Kota Pekanbaru. 
Untuk warga Pekanbaru sudah pasti tidak asing lagi 

mendengar nama “Soto Baroda”. Karena di Pekanbaru 
banyak sekali yang menjual menu yang sama dengan 
nama juga hampir sama.

Walaupun mempunyai menu soto Padang yang sama, 
tapi cita rasanya tiap tempat jelas berbeda. Memiliki cita 
rasa kuah dan daging yang khas.

Soto Nasi Minang Baroda yang termasuk ramai 
dikunjungi pembeli berlokasi di Jalan Imam Munandar 
atau Jalan Harapan Raya No 89 Kecamatan Bukit Raya, 
Pekanbaru.

Soto Nasi Minang Baroda menjadi menu favorit kelu-
arga dan masyarakat Pekanbaru yang enak dan pastinya 
pas di lidah. Soto Nasi Minang Baroda memiliki dua 
cabang satu di Harapan Raya dan satu lagi di Jalan HR 
Soebrantas, Panam Pekanbaru. Atau bisa ketik di Google 
Map Soto Nasi Minang Baroda.

Ada dua menu andalan di Soto Nasi Minang Baroda 
Pekanbaru yaitu soto paru dan soto daging. Terdapat 
kentang, isi sohun mie putih dan kuah soto yang seger.

Soto Nasi Minang Baroda

Menu Andalan Soto 
Paru dan Daging

KULINER

Nasi 
dan kuah 
soto yang 
digabung 
dan dicampur 
menjadi satu 
sangat nikmat. 
Sajian yang satu ini 
sangat cocok di nik-
mati ketika cuaca hujan atau 
dingin.

Tak perlu menunggu lama penyajian sotonya. Datang, 
duduk, pesan, tak sampai satu menit pesanan sudah 
tersaji di depan mata. Pengerjaan soto di sini cepat.

Punya manajemen waktu yang sangat bagus sekali. 
Soto-sotonya sudah disiapin terlebih dahulu. Ketika ada 
pesanan tinggal disiram dengan kuah soto yang selalu 
dijaga panasnya. Maklum saja, tempatnya ramai jadi 
diperlukan strategi semacam ini.

Sotonya enak. Cita rasa kampungnya khas. Paling 
enak kalau ditambahkan cabe merah. Warna merah 
kuah dari cabe merah itu membuat nafsu makan jadi 

bertambah. Tambahkan kerupuk jangek/kulit supaya 
makin sempurna santapan malam dengan soto.

Banyak menu yang tersedia di gerai Soto Minang 
Baroda. Mulai dari soto, nasi goreng, aneka mie dan 
aneka minuman seperti juice. Sasih banyak lagi yang 
lainnya.

Untuk harga soto daging ditambah nasi dibanderol 
Rp 22.000/porsi. Sedangkan kerupuk jangek Rp 5.000/
bungkus. Soto Nasi Minang Baroda mulai buka setiap 
hari pukul 11:00-00:00 WIB. *BERTUAH
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KONDISI cuaca Kota Pekanbaru yang cenderung 
panas, memang sangat cocok untuk minum yang 
segar-segar. Karena itu banyak pelaku usaha yang 

membidik usaha minuman sebagai satu usaha. Hal ini dik-

Produksi Sari Tebu 
Berkualitas dan Higienis

Mr. Tebu dengan Kemasan Kekinian

yang memudahkan konsumen menenteng sari tebu.
Ia menyebutkan dengan kemasan seperti minuman 

kekinian ini membuat sari tebu menjadi terlihat mahal dan 
berkelas. Otomatis pangsa pasar juga menjadi luas.

Jika umumnya yang membeli sari tebu hanya orang 
yang sedang kebetulan melewati ruas jalan itu saja, kalau 
sekarang bisa bersaing dengan aneka minuman kekinian.

“Karena kemasannya itu membuat sari tebu Mr.Tebu 
juga cocok digunakan untuk menjamu tamu keluarga atau 
perkantoran. Tidak akan malu lagi untuk menyajikan sari 
tebu,” kata Fadhli yang sebelumnya memiliki pengalaman 
cara penyajian minuman di kafe.

Lebih lanjut, guna menjaga kebersihan sari tebu yang 
dihasilkan, proses pengolahan tidak disentuh langsung 
dengan tangan. Kalaupun harus memerlukan bantuan 
tangan seperti mengupas kulit tebu atau juga memasuk-
kan ke penggilingan, Fadhli menggunakan sarung tangan.

Disamping itu, pada proses pembuatan atau peng-
gilingan juga disesuaikan dengan kebutuhan. Sehingga 
dijamin tidak ada sari tebu yang sudah digiling duluan.

“Penggilingan tergantung berapa banyak konsumen 
yang membelinya, sehingga sari tebu yang dihasilkan 
benar-benar fresh. Strategi yang sama juga berlaku ketika 
cuaca tidak mendukung atau musim hujan, tebu yang 
dikupas juga tidak akan banyak,” jelas Fadhli.

Untuk proses penggilingan sendiri diperkirakan  per 
cup/gelas membutuhkan waktu tidak sampai satu menit. 
Keistimewaan sari tebu produk Mr.Tebu, selain tersedia 
rasa original juga tersedia dengan banyak varian toping. 
Ada varian rasa seperti lemon, yakult jeruk nipis dan leci.

“Untuk rasa original dibandrol dengan harga 12 K, 
sementara untuk yang menggunakan toping dikenakan 
biaya tambahan sebesar 3 K,” imbuh Fadhli.

Lebih lanjut untuk bahan tebu yang digunakan, Fadhli 
memilih menggunakan tebu yang langsung didatangkan 
dari Puncak Lawang ( Sumatera Barat).

Dalam satu Minggu ada dua kali pasokan tebu masuk 
ke Mr. Tebu.

Kepada Bertuah, Fadhli mengungkapkan peluang pasar 
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arenakan usaha minuman memiliki potensi yang cukup 
tinggi di Pekanbaru.

Seperti  Muhammad Fadhli Ramadhan yang mendiri-
kan usaha minuman sari tebu dengan nama Mr.Tebu di 
Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah sebelah Ampera 
Niyet.

Berbeda dengan penjualan sari tebu lain yang masih 
konvensional, sari tebu yang diolah Fadhli sudah meng-
gunakan tekhnologi. Sehingga sari tebu yang dihasilkan 
lebih banyak dengan rasa manis yang alami.

“Sari tebu yang dihasilkan benar-benar sari tebu den-
gan proses penggilingan tebu hanya sekali saja. Peng-
gilingan dengan mesin yang sudah listrik dan kapasitas 
1200 V,” tutur Fadhli.

Selain itu, Fadhli juga menggunakan kemasan yang 
terlihat mewah. Yakni cup tebal berukuran besar yang 
sudah menggunakan logo Mr. Tebu. Cup juga dileng-
kapi dengan penutup cup dan penutup sedotan. Men-
ariknya lagi, untuk tiap cup ditambah dengan pegangan 

usaha sari tebu di Kota Pekanbaru cukup bagus. Di ten-
gah gempuran aneka minuman kekinian, masih banyak 
juga yang menyukai minuman asli alami.

Selain itu, sebagai pelaku usaha kecil, Fadhli men-
gaku Bisa bertahan sampai saat ini karena kuatnya 
motivasi diri.

“Sebagai pelaku usaha kita tidak boleh mengeluh 
dan harus bisa mebaca situasi saat musim hujan atau 
musim panas karena produk yang kita jual minuman 
yang terdampak langsung dengan kondisi cuaca,” tu-
tup Fadhli. *BERTUAH
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WISATA

BAGI yang tertarik untuk mengunjungi dan shalat di 
masjid dengan pemandangan berbeda, tidak ada 
salahnya jika mencoba berkunjung ke masjid yang 

satu ini. Masjid itu diberi nama Masjid Cheng Ho.
Nama masjid Cheng Ho tentu sudah enggak asing 

didengar. Nama masjid diambil dari Laksamana Cheng Ho 
dari kekaisaran Tiongkok yang memiliki hubungan dengan 

kerajaan-kerajaan di Nusantara pada zamannya.
Laksamana Cheng Ho atau Zheng He diyakini juga 

turut menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Bah-
kan pengaruhnya dari Pulau Jawa hingga Sumatera. 
Ternyata di Kota Pekanbaru, Riau ada Masjid Cheng Ho 
juga lho.

Jadi tidak perlu jauh-jauh ke pulau jawa untuk bisa 

Wisata Religi di Masjid 
Cheng Ho Pekanbaru

Ciri Khas Arsitektur 
China dan Melayu

melihat dan ke masjid dengan desain mirip suasana 
kekaisaran ini. Masjid itu masuk dalam kawasan wisata 
Asia Heritage di Rumbai, Pekanbaru.

Sama seperti Masjid Cheng Ho yang lain bangunan-
nya memiliki ciri khas tersendiri dengan arsitektur China 
dengan gaya Melayu. Masjid Cheng Ho di Asia Heritage 
didominasi warna merah berpadu dengan hijau dan kun-
ing keemasan.

Sekilas bagi orang yang tak paham akan mengira 
bangunan ini kelenteng. Padahal ini tempat shalat, dan 
di dalamnya juga disediakan sajadah serta mukena untuk 
Muslimah. Dinding bangunan masjid juga ada ukiran 
ayat-ayat Alquran. Suasana shalat bisa lebih khusuk 
karena dikelilingi pepohonan rimbun.

Masjid ini merupakan salah satu spot favorit karena 
Instagramable. Sebab kebanyakan orang tahu Masjid 
Cheng Ho itu hanya ada di Pulau Jawa. Bayu, seorang 
pengunjung awalnya merasa kaget. Karena sepenge-
tahuannya tidak ada rekam jejak Laksamana Cheng Ho 
di Kota Pekanbaru yang notabene merupakan wilayah 
Kesultanan Siak.

“Tahunya jejak Laksamana Cheng Ho itu ada di Sura-
baya juga Palembang, karena ada Kerajaan Sriwijaya 
juga. Baru tahu ternyata di Pekanbaru ada Masjid Cheng 
Ho,” katanya.

Masjid Cheng Ho yang ada di Kota Pekanbaru ini 
sekadar ikon atau miniatur dari objek wisata lain. Sebab 
juga ada tiruan Tembok Besar China, Jeju Village, dan 
Little Tokyo.

Untuk melihat langsung Masjid Cheng Ho pengunjung 
harus membayar tiket Rp 30 ribu per orang di Asia Heri-
tage. Lalu pengunjung bisa memilih jalan kaki atau naik 
kereta wisata menuju kawasan Floating Market, tempat 
Masjid Cheng Ho Pekanbaru berada. *BERTUAH
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