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WALIKOTA PEKANBARU 

Pekanbaru, September 2022 

Kepada 
Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru 
2. Camat se- Kota Pekanbaru 
3. Lurah se- Kota Pekanbaru 
4. Masyarakat se- Kota Pekanbaru 
di- 

Pekanbaru 

SURAT EDARAN 
NOMOR 42 /9€ /2022 

TENT ANG 
PENANAMAN CABAi DAN BAWANG MERAH 

SERT A PEMANFAA TAN LAHAN PEKARANGAN 

Dalam rangka mengendalikan inflasi bahan pangan dan untuk meningkatkan 
ketersediaan komoditas pangan di tingkat rumah tangga serta dalam upaya 
optimalisasi implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 tahun 2010 
tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis 
Sumber Daya Lokal, disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pimpinan Perangkat Daerah, Camat dan Lurah memerintahkan kepada setiap 
Aparatur Sipil Negara dalam lingkup kerja masing-masing untuk melakukan 
penanaman cabai dan bawang merah di pekarangan rumahnya masing-masing 
dan secara aktif melakukan monitoring untuk pelaksanaannya. 

2. Camat dan/ ataupun Lurah bersinergi Bersama RT/ RW, tokoh masyarakat 
setempat dan pihak terkait, untuk mendorong dan mengajak masyarakat dalam 
pemanfaatan lahan pekarangan dan kebun melalui penanaman cabai dan 
bawang merah serta kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga lainnya. 

3. Kepada Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah agar memasang spanduk/ 
baliho di kantornya masing-masing dalam mengkampanyekan ajakan 
pemanfaatan lahan pekarangan melalui penanaman cabai dan bawang merah di 
lingkungan masing-masing. 

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

5. Kepada Aparatur Sipil Negara agar mengkampanyekan kegiatan penanaman 
cabai dan bawang merah di lingkungannya tersebut dengan meng-upload dan 
menyebarluaskan dokumentasi kegiatan penanaman di media sosial masing 
masing dan memberikan respon positif (seperti saling like, komentar dan share) 
atas unggahan/ publikasi tersebut. 



6. Kepada masyarakat kota Pekanbaru kami menghimbau untuk mengoptimalkan 
pemanfaatan lahan pekarangan dan/ ataupun lahan tersedia lainnya melalui 
penanaman cabai dan bawang merah di lingkungannya masing-masing. 

7. Kepada semua pihak terutama camat dan lurah untuk menjadi teladan di 
wilayahnya masing-masing dalam menggalakkan dan memasyarakatkan 
penanaman cabai dan bawang merah tersebut. 

Demikian disampaikan atas perhatian dan dukungan kita bersama 
diucapkan terima kasih. 

Pj. WALIKOTA PEKANBARU 

T embusan disampaikan Kepada Yth : 
1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 
2. Bapak Kepala Sadan Pangan Nasional di Jakarta; 
3. Bapak Gubernur Riau di Pekanbaru; 
4. Ketua DPRD Kota Pekanbaru di Pekanbaru; 
5. Arsip 
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