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Dapur 
Redaksi

TAHUN ini hampir seluruh daerah Indone-
sia menghadapi tantangan ekonomi yang cu-
kup berat. Pandemi Covid-19 telah mengham-
bat aktivitas ekonomi daerah. Kota Pekanbaru 

tentu juga merasakan pada situasi yang tak baik ini.
Pembatasan aktivitas fisik manusia untuk menghambat 

laju penularan Covid-19 berdampak pada aktivitas produksi 
barang dan jasa menjadi terganggu. Gangguan produksi 
berarti pekerjaan berkurang, pengangguran meningkat, dan 
warga yang kehilangan penghasilan bertambah.

Di tengah semakin banyaknya penduduk yang 
kehilangan penghasilan, semestinya anggaran yang 
disediakan pemerintah untuk mensubsidi warga 
miskin, rentan miskin, dan penduduk yang tiba-tiba 
menjadi penganggur juga semakin besar. Sayang-
nya, kemampuan keuangan daerah (APBD) saat 
ini justru berpotensi menurun. Seiring dengan ter-
ganggunya atau bahkan terhentinya kegiatan produksi, per-
tumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) berpotensi 
menurun. Konsekuensinya, pendapatan asli daerah (PAD) di 
APBD juga berpotensi turun. Tidak hanya PAD, dana bagi 
hasil (DBH) pajak yang diterima daerah juga berpotensi turun.

Tahun 2020, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) na-
sional juga berpotensi melemah. Pemerintah, melalui Kement-

erian Keuangan, memperkirakan PDB berpotensi hanya tumbuh 
2,3 persen bila skenario dampak Covid-19 ini berat. Bila per-
tumbuhan PDB turun, penerimaan negara juga turun sehingga 
dana alokasi umum (DAU) untuk daerah pun berpotensi turun.

Namun demikian, bersyukur kita masih mampu men-
gakhiri tahun ini dengan semangat tetap maju ke depan 
menatap tahun 2021 sebentar lagi. Saat daerah lain sedang 
menjerit menghadapi ‘penyakit’  langka ini, realisasi investasi 
Kota Pekanbaru justru melejit tiga kali lipat. Hingga kuar-

tal III 2020 mencapai Rp 3,59 triliun dari periode 
yang sama tahun lalu sebesar Rp 1,26 triliun.

Kenaikan investasi di tengah pandemi terjadi 
karena Pekanbaru dinilai kota yang aman dan  
menjanjikan bagi investor. Selain itu, pemerintah 
kota juga memberikan berbagai kemudahan 
dalam perizinan. Kabar baik ini tentu menjadikan 
napas sedikit lega di tengah perjuangan bersama 

antara  Pemerintah Kota melalui satuan kerja, hingga ma-
syarakat, menyelamat keterpurukan akibat badai  pandemi 
Covid-19 saat ini. Kita berharap upaya penanganan pandemi 
Covid-19 di daerah juga berjalan efektif. Bila efektif,  pan-
demi Covid-19 dapat berakhir lebih cepat sehingga biaya 
sosial dan ekonominya bisa lebih  rendah. Dan pada akh-
irnya, pemulihannya juga bisa lebih cepat. *TIM BERTUAH

Mengakhiri Tahun 
Berat (Pertama)

Firmansyah Eka Putra, ST, MT
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN 
KOTA PEKANBARU
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WARGA Kecamatan Rumbai Pesisir, khusus-
nya Kelurahan Limbungan kini sudah miliki 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes) 
keliling. Layanan yang sangat bermanfaat bagi 

masyarakat ini terbentuk berkat kerja sama Hu-
man Inisiatif Cabang Riau bersama Bank Riau 
Kepri serta Pemerintah Kota Pekanbaru.

Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi 
SSi menyampaikan apresiasi terkait program 
layanan kesehatan keliling bagi masyarakat. 
Sebab dengan adanya program ini masyarakat 
sekitar dapat langsung merasakan manfaatnya.

“Kami atas nama Pemerintah Kota Pekan-
baru sangat berterimakasih dengan adanya program 
kesehatan ini, yang mana ada sekitar 100 vitamin dan 
makanan tambahan diberikan kepada masyarakat di Kelu-
rahan Limbungan,” ujar wawako.

Lebih lanjut Ayat menyebutkan, selain diberikan 
multivitamin untuk imunitas tubuh, ia juga mengharap-
kan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol 
kesehatan dengan menjalani program 4M, yakni mencuci 
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INFO
KECAMATAN

Bagikan Vitamin dan Makanan ke Warga
tangan dengan sering, memakai masker, menjaga jarak, dan 
menghindari kerumunan.

“Prioritas utama kita dalam memutuskan mata ran-
tai penyebaran wabah Covid-19 yang masih ada saat ini, 

masyarakat diwajibkan mematuhi anjuran pemer-
intah terkait protokol kesehatan dan menerapkan 
program 4M. Semoga pandemi ini segera berlalu,” 
tutup wawako sembari menambahkan, agar semua 
selalu rajin berolahraga dan berdoa meminta agar 
terhindar dari segala penyakit dan musibah.

Sementara Camat Rumbai Pesisir Syamsuddin 
SSos mengatakan, kondisi kesehatan masyarakat 
saat ini masih terus diperhatikan, melalui edukasi-

edukasi kesehatan dari dinas kesehatan atau puskesmas-
puskesmas setempat.

“Program layanan kesehatan dari Bank Riau Kepri ini 
sangat membantu masyarakat kita, mengingat situasi dan 
kondisi sebagian wilayah di kelurahan Limbungan baru 
saja dilanda banjir, maka kami merasakan manfaat besar 
dari pelaksanaan pengecekan kesehatan dan pemberian 
obat-obatan secara gratis yang dilakukan pada hari ini,” ujar 

Camat Syamsuddin.
“Kami pun berharap, program ini dapat berkelanjutan, 

sehingga masyarakat dapat lebih sehat dan sejahtera,” 
tambahnya.

Adapun terkait pelaksanaan program layanan kes-
ehatan masyarakat keliling, Lurah Limbungan Welfina 
Sari Harahap SSos menyebutkan bahwasanya masyarakat 
dapat menikmati beberapa pemeriksaan seperti cek gula 
darah, cek asam urat, pemberian vitamin, dan makanan 
tambahan serta edukasi terkait penanganan masalah 
penyebaran wabah Covid-19.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur kelurahan 
limbungan merupakan salah satu tempat pelaksanaan 
program pelayanan keliling dari pihak Bank Riau Kepri 
bersama Human Inisiatif bagi seratus orang warga khu-

Kecamatan Rumbai Pesisir Punya Fasyankes Keliling

PEMERINTAH Kota Pekanbaru melalui Kecamatan 
Senapelan menyalurkan insentif kepada 185 kader 
pos pelayanan terpadu (posyandu) yang tersebar di 
enam kelurahan se-Kecamatan Senapelan. Dengan 

disalurkanya insentif tersebut, maka hingga saat ini total 
insentif yang sudah dibayarkan sebanyak tujuh bulan.

Camat Senapelan Fabillah Sandy SE MAP menjelaskan, 
insentif kader posyandu se-Kecamatan Senapelan yang su-
dah dibayarkan tersebut adalah insentif untuk priode Janu-
ari hingga Juli 2020. Dengan disalurkanya insentif tersebut, 
pihaknya berharap bisa menambah semangat para kader 
posyandu untuk melayani kesehatan masyarakat.

Sebab kader posyandu memiliki peranan penting dalam 
melayani masyarakat. Khususnya di bidang kesehatan. Se-
bagai garda terdepan yang langsung berhubungan dengan 
masyarakat, pihaknya berharap para kader posyandu bisa 
menjadi melayani masyarakat dengan baik.

“Insenif yang diberikan pemerintah ini bersifat penghar-
gaan untuk para kader. Karena mereka ini telah melayani 
masyarakat secara sukarela,” katanya.

Selain itu, Fabillah juga mengimbau kepada masyarakat 
untuk memanfaatkan layanan yang ada di posyandu secara 
maksimal. Karena kegiatan ini merupakan program pemer-
intah yang berkenaan dengan masalah kesehatan terutama 
kesehatan ibu dan balita.

“Sebagai sebuah usaha kesehatan bersama dalam ma-
syarakat, posyandu memiliki berbagai program yang sangat 
bermanfaat untuk kesehatan ibu dan balita yang berhubun-
gan dengan masalah kesehatan secara umum. Untuk itu 
manfaatkan program ini dengan baik,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Fabillah mewakili kader 
posyandu se-Kecamatan Senapelan juga mengucapkan 
terima kasih kepada Pemko Pekanbaru yang telah mem-
berikan Insentif kepada para kader posyandu.

Pihaknya berharap perhatian yang sudah diberikan oleh 

Makin Semangat Layani Masyarakat

FASYANKES KELILING - Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi, camat dan lurah foto bersama di fasyankes 
keliling masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir, khususnya Kelurahan Limbungan.

susnya di RW 04,” ujar Lurah Welfina.
Ia pun mengatakan, untuk kegiatan sosial kesehatan bagi 

masyarakat di Kelurahan Limbungan sebelumnya juga telah 
dilakukan seperti pemberian gizi dan vitamin untuk bayi lima 
tahun (balita) yang sangat dibutuhkan masyarakat.

“Pada beberapa bulan yang lalu, warga di Kelurahan Lim-
bungan juga merasa terbantu dengan program kesehatan 
yang diberikan oleh human inisiatif bekerjasama dengan 
PKPU kota Pekanbaru dalam memberikan gizi bagi balita 
yang dinamakan dengan Sahabat Gizi Balita atau sagita,” 
tutup Lurah Limbungan.

Hingga siang menjelang sore aktivitas pelayanan kese-
hatan bagi masyarakat di Kelurahan Limbungan masih terus 
dilanjutkan, dengan tujuan agar masyarakat dapat selalu 
dalam keadaan sehat. *BERTUAH

Fabillah Sandy 
SE MAP 
Camat Senapelan

Pemko Pekanbaru ini bisa menjadi motivasi dan peny-
emangat bagi seluruh kader posyandu untuk melayani 
masyarakat dengan maksimal.

Seperti diketahui, hingga saat ini setidaknya sudah ada 
37 posyandu yang tersebar di masing-masing kelurahan 
di Kecamatan Senapelan. Dalam memberikan pelayanan 
maksimal pada masyarakat, pihak Kecamatan Senapelan 
berkoordinasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Pekanbaru dalam mem-
bina kader Posyandu. *BERTUAH

Camat Senapelan Salurkan Dana Insentif untuk 
185 Kader Posyandu

“Insenif yang diberikan pemerintah 
ini bersifat penghargaan untuk para 
kader. Karena mereka ini telah melay-
ani masyarakat secara sukarela,”
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SEJUMLAH destinasi wisata di Kabupaten Kam-
par jadi incaran para wisatawan. Terutama saat akh-
ir pekan maupun saat libur dan cuti bersama. 

Destinasi wisata yang banyak dikunjungi di Kabupaten 
Kampar yakni Dermaga Tepian Mahligai yang berlokasi di Desa 
Pulau Godang Kecamatan XIII Koto Kampar dan Sungai Gelom-
bang di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

Pesona Dermaga Tepian Mahligai menyajikan pemandan-
gan yang asri dan sejuk dengan pohon-pohon besar dan 
rindang. Air sungai yang berwarna hijau terang dan dikelilingi 
pulau-pulau yang indah, serta dua buah air terjun yang bisa di 
lewati di sepanjang aliran danau, membuat setiap orang yang 
mengunjunginya merasa nyaman dan berah berlama-lama disini.

Jarak tempuh lokasi wisata alam tersebut dari Kota Pekanbaru 
ke lokasi Dermaga Tepian Mahligai sekitar dua jam perjalanan atau 
berjarak 90 km. Dengan menempuh rute pertama harus ke Danau 
PLTA Kotopanjang. Setiba di PLTA Kotopanjang, akan melewati 
objek wisata Ulu Kasok, Puncak Kompe, dan objek wisata lainnya.

Selanjutnya melewati jembatan PLTA dan pemandangan 
danau makin mempesona saat bangkai besar pohon kayu 
yang cukup banyak terhampar di permukaan danau yang 
dulunya adalah pohon hidup yang ditenggelamkan oleh 
perusahaan saat membuat dam untuk waduk PLTA itu.

Setelah asyik melewati Danau PLTA tersebut serta Ulu Ka-

sok dan Puncak Kompe, pengunjung akan bertemu dengan 
objek wisata Dermaga Tepian Mahligai yang ditandai den-
gan gapura objek wisata Dermaga Tepian Mahligai tersebut.

Saat memasuki jalan menuju Dermaga Tepian Mahligai akan terli-
hat air danau berwarna menjadi hijau terang dan merasakan udara di 
sekitar yang cukup sejuk. Perjalanan akan semakin mempesona keti-
ka mata dimanjakan dengan taman bunga dan pepohonan rindang.

Semakin ke ujung Dermaga Tepian Mahligai, akan di-
jumpai pulau-pulau yang indah, yang cocok dijadikan tem-
pat berkemah serta banyaknya tempat bermain anak dan 
tempat berswafoto dengan pemandangan yang indah.

Bagi yang ingin menyusuri indanya panorama alam di sepanjang 
Tepian Mahligai ini, pengunjung bisa menyewa sampan dengan tarif 
Rp 250.000 untuk pulang pergi. Objek wisata di sepanjang aliran Dan-
au PT PLTA Kotopanjang biasanya dikunjungi sekitar 3.000 orang/hari.

“Bahkan tiap hari libur Sabtu atau Minggu jumlah wisatawan lokal 
yang berkunjung ke objek wisata alam ini mencapai 9.000 orang,” 
kata David Hendra, pengelola objek wisata Dermaga Tepian Mahligai.

Pihaknya telah menata objek wisata di PT PLTA Koto Panjang 
dengan beragam fasilitas mulai dari kursi santai, kolam renang 
di dalam danau, tempat kumpul-kumpul keluarga. Jembatan 
terapung sekitar 100 meter, wahana untuk foto pranikah, ga-
zebo untuk bersantai, hingga tempat berkemah dan bermain.

Menurut dia, pengunjung biasanya betah berlama-lama me-

nikmati suasana alam di Tepian Mahligai sambil duduk 
dan makan bersama keluarga di atas tikar. Pengunjung, 
kata dia, hanya dikenakan biaya tiket masuk Rp 5.000/
orang, tarif parkir motor Rp 2.000 dan mobil Rp 5.000.

”Jadi untuk menikmati suasana alam nan segar di 
Dermaga Tepian Mahligai dijamin tidak mem-
buat kantong pengunjung bolong,” kata David.

Ia mengatakan, objek wisata alam tersebut dulunya hanyalah 
kebun karet yang berada di pinggiran danau dan tempat bong-
kar muat hasil perkebunan karet maupun hasil tangkapan ikan. 

Namun berkat bantuan dana CSR (tanggung jawab sosial 
perusahaan) PLN, lahan sekitar satu hektar itu di sulap menjadi 
objek wisata bak romansa di Bali, menurut penduduk lokal. 

Lebih jauh David Hendra mengatakan Dermaga 
Tepian Mahligai di Kampar perlu terus dikembang-
kan untuk mendampingi objek wisata di Riau sep-
erti Ulu Kasok, Puncak Kompe, dan Puncak Cabodak.

 “Keberadaan objek wisata ini diyakini juga memiliki efek 
ganda terhadap meningkatkan perekonomian masyarakat di 
Kecamatan XIII Koto Kampar dan mendorong pertumbuhan 
UMKM di sekitar Desa Pulau Gadang, khususnya kuliner,” katanya.

Seorang pengunjung objek wisata Dermaga Tepi-
an Mahligai asal Kampar, Tasya yang membawa rom-

bongan wisatawan dari Kota Pekanbaru mera-
sa bangga dapat mengenalkan wisata tersebut.

“Lokasinya sangat bagus, saya tak merasa ada di Kampar, 
di sebuah kampung daerah PLTA Koto Panjang, tapi sudah 
merasa dimana gitu, macam objek wisata di luar sana. Be-
rada di sini semacam bak berada di Bali atau romansa Bali. 
Biasanya kami berlibur ke Sumatera Barat, tapi sekarang 
tidak perlu jauh-jauh mau liburan,” katanya. *BERTUAH
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UKMA JAKAN pemerintah untuk 
berada di rumah aja selama 
pandemi Covid-19 ini, ternyata 
tidak semuanya menyebabkan 

masyarakat tidak lagi produktif. Bukti-
nya Nurliza Kumala mampu memper-
tahankan usaha makanan olahan yang 
diberi nama Dapur Fahza.

Nurliza menyebut, selama pandemi Covid-19 ini ia 
memang mengurangi aktivitas di luar rumah. Untuk 
pembelian bahan baku semua produk makanan Dapur 
Fahza ia usahakan secara online. Begitu juga pengan-
taran kepada konsumen juga menggunakan jasa ojek 
online.

“Alhamdulillah untuk keperluan bahan baku gampang 
diperoleh dan saya lebih banyak belanja online, jadi 
nanti tinggal transfer dan barang juga langsung dideliv-
ery,” tutur Nurliza kepada Bertuah.

Nurliza juga mengatakan, kendati hanya semua di-
lakukan melalui online namun prospek usaha makanan 
rumahan produk Dapur Fahza cukup bagus. Bahkan sam-
pai saat ini sudah bertahan sampai enam tahun.

Menurut Nurliza lagi, ia berusaha untuk mencari ide 
kreatif untuk bisa membuat makanan khas Dapur Fahza 
untuk tidak sama dengan yang dijual oleh pelaku usaha 
lain. Paling tidak itu tentu akan menjadi nilai plus bagi 
konsumen.

Biasanya Nurliza mendapat ide-ide kreatif tersebut 
dari media sosial terutama untuk berbagai produk ola-
han Dapur Fahza.

“Kalau untuk metode pembuatan cake biasanya hasil 
akhir tergantung kreasi kita. Seperti bolu lapis enam 
warna yang kini menjadi khas Dapur Fahza itu saya keta-
hui dari google,” terang 
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Nurliza yang dulu merupakan karyawati bank.
Kendati Dapur Fahza tergolong usaha rumahan na-

mun berbagai produk yang dihasilkan kualitasnya tidak 
jauh beda seperti yang ada di oulet besar. Di antaranya 
bolu gulung rainbow 45K, brownies kedut 40K, eclairs 
isi 10pc  45K, dessert rainbow 20K dan es mangga jelly 
10K.

Selain itu ada juga  berbagai macam varian lainnya 
yang dibuat sesuai momen seperti aneka kue kering 
yang dipasarkan pada bulan puasa Ramadan. Semisal 
nastar, lidah kucing rainbow, lidah kucing keju , sagu 
keju  dan brownies cookies.

“Kalau untuk saat ini yang lebih laris itu bolgul rain-
bow dan dessert rainbow,” sebut Nurhaliza yang juga 
memasarkan produknya di sejumlah gerai oleh-oleh 
Kota Pekanbaru.

Sejak membuka usaha makanan olahan, Nurhaliza 
menuturkan tidak mengalami kesulitan. Hanya saja 
untuk pembuatan rainbow cake menurutnya perlu kes-
abaran karena menggunanan enam warna yang kom-
posisinya harus sama dari dalam satu loyang. Artinya 
Nurhaliza harus betul-betul menimbang agar lebih 
seimbang.

Untuk pemasaran sendiri, Nurhaliza menyebut pang-
sa pasar Dapur Fahza sebelum masuk gerai oleh-oleh 
masih di seputar Kota Pekanbaru. Namun kini sudah 
ada juga yang menjadikan produk Dapur Fahza sebagai 
buah tangan ketika berkunjung ke Pekanbaru.

Karena meskipun cake termasuk jenis kuas basah 
namun pada suhu ruang bisa tahan selama tiga hari. 
Bahkan jika di dalam lemari es bisa tahan sampai tujuh 
hari.

Beragam produk Dapur Fahza bisa diperoleh di 
Jalan Kopen No 20 Tangkerang Tengah, Marpoyan 
Damai, Pekanbaru atau order melalui akun Instagram 
@dapurfahza atau Facebook Nurliza Kumala dan WA 
085265850275. *BERTUAH

Cari Ide Menu 
Makanan 

di Medsos

Usaha Rumahan 
Dapur Fahza 
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Satu Ceers Kopi 
untuk Empat 
Orang

Kongkow Santai di Warung 
Lapan Enam

D I tengah aktivitas yang padat, duduk 
bersama di warung kopi kini menjadi 
pilihan untuk sejenak rehat dari kegiatan 
rutin. Tentunya tidak sembarang warung 

kopi. Yang utama pastilah warung kopi yang bisa 
membuat nyaman dan betah berlama-lama duduk 
di sana dengan para relasi.

Warung Lapan Enam yang berada di Jalan Imam 
Munandar, Pekanbaru mungkin bisa menjadi pili-
han Anda. Warung  Lapan Enam berada tepat di 
depan supermarket Mama Mia.

Kendati terbilang baru, namun di Wa-
rung Lapan Enam akan disuguhkan suasa-
na berbeda. Di sini Anda dapat memesan 
kopi sekaligus bisa diminum untuk empat 
orang dari satu ceers. Nantinya masing-
masing pengunjung akan diberi gelas kecil 
atau sloki untuk minum kopi.

Kopi yang ditawarkan adalah kopi sibuk dengan 
beragam varian rasa selain juga ada teh. Untuk 
masalah harga dipastikan juga sangat bersahabat. 

Satu cheers dibanderol hanya Rp 20 ribu. Jika 
nanti satu cheers ternyata masih kurang, Anda bisa 
memesan kopi dengan varian lain.

Di Warung Lapan Enam, Anda juga bisa menik-
mati makanan selingan. Seperti nasi goreng, mie 
goreng atau roti bakar serta lainnya.

Sementara bagi pengunjung yang ingin ngo-
brol sekaligus makan berat juga tersedia berbagai 

menu makanan rumahan. Seperti ayam penyet, 
asam pedas, ayam goreng balado serta ayam ren-
dang dan ikan salai. 

Semua menu yang ada dibanderol dengan har-
ga mulai dari Rp 10 ribu- Rp 15 ribu. Untuk Anda 
yang mem-follow akun Instagram Warung Lapan 
Enam juga bisa mendapatkan voucher dengan 
harga spesial selama bulan Desember 2020.

Hal yang lebih menarik lagi, bagi yang memi-
liki hobi musik juga bisa menyalurkan bakatnya 

di Warung Lapan Enam. Karena warung 
ini menyediakan berbagai paralatan musik 
yang khusus diperuntukkan bagi pengun-
jung ingin bernyanyi. Di antaranya ada 
gitar serta piano. Berbagai fasilitas lain juga 
tersedia seperti wifi gratis. 

Sementara sarana protokol kesehatan di 
Warung Lapan Enam juga lengkap seperti adanya 
tempat mencuci tangan di pintu masuk serta pen-
gunjung diwajibkan memakai masker. Untuk jarak 
duduk antara satu pengunjung dengan lainnya 
juga terjaga.

Bagi kamu yang lupa memakai masker, pihak 
Warung 86 juga menyediakan masker untuk 
pengunjung. Nah bagi yang ingin menghabiskan 
waktu istirahat siang atau kongkow di malam hari 
bisa datang langsung ke Warung Lapan Enam 
yang buka mulai pukul 07.00 sampai 22.00 WIB. 
*BERTUAH

KULINER

54-55

48-49

5    Bertuah Edisi Desember 2020

16-17
AGENDA

REDAKSI
Dewan Redaksi 

DR. FIRDAUS, ST, MT 

(Walikota Pekanbaru)

H. AYAT CAHYADI, S.Si

(Wakil Walikota Pekanbaru)

H. MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si

(Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru) 

Ir. ELSYABRINA

(Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pekanbaru)

Pimpinan Umum 

FIRMANSYAH EKA PUTRA, ST, MT

(Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekan-

baru)

Wakil Pimpinan Umum 

TRI SEPNASAPUTRA, S.STP, M.Si

(Sekretaris  Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota 

Pekanbaru)

Pimpinan Redaksi

MAWARDI, S.Ag

(Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik 

Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru)

Wakil Pimpinan Redaksi

SHANTI RAHMAYANTI, ST

(Kepala Seksi Pengembangan Multi Media Dinas Komunikasi Informatika 

Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru)

Koordinator Liputan 
(Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengendalian  Informasi  Dinas Komunikasi 

Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru)

Sekretaris Redaksi 
ROSLIANA, S.Sos

(Staf Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Pada 

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru)

Advokasi
HELMI, SH, MH

(Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru)

Fotografer
ADRIANUS TELAUMBANUA

(Staf Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Pada 

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru)

INDRA HADI UTOMO

(Staf Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Pada 

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru)

Walikota Hadiri Penandatanganan 
KPBU SPAM Pekanbaru

Pelayanan Air Bersih 
Warga Makin Optimal

Kecamatan Rumbai Pesisir Punya 
Fasyankes Keliling

Bagikan Vitamin dan Makanan 
ke Warga

Pesona Dermaga Tepian 
Mahligai nan Memukau di 

Kampar

Bersantai Nikmati 
Pemandangan Danau

Kongkow Santai 
di Warung Lapan Enam

Satu Ceers Kopi 
untuk Empat Orang

Cari Ide Menu 
Makanan 
di Medsos

Usaha Rumahan 
Dapur Fahza 
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APBD Pekanbaru 2021 
Disahkan Rp 2,597 Triliun

Anggaran Fokus 
Pemulihan Ekonomi

SEKRETARIS Daerah Kota Pekanbaru Muhammad 
Jamil SAg MAg mengatakan, pada pembahasan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
murni tahun 2021, tiga fokus utama program 

kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat 
menjadi prioritas anggaran.

APBD tahun 2021 setelah melalui pengesahan 
oleh DPRD Kota Pekanbaru berjumlah Rp 2,597 
triliun. Menurut Sekda Muhammad Jamil, jumlah 
APBD tahun depan mengalami penurunan akibat 
hantaman pandemi Covid-19. Beberapa sektor 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami dam-
pak cukup signifikan.

Meski demikian, belajar dari tahun 2020, pen-
anganan kesehatan menjadi skala prioritas APBD 
pada tahun depan. Bidang kesehatan menjadi perhatian 
karena pandemi Covid-19 hingga saat ini belum kunjung 
berakhir.

“Bidang kesehatan lebih kita utamakan, apalagi pada 

masa pandemi Covid-19 ini. Masih kita utamakan untuk 
penanganan Covid-19,” terangnya.

Menurutnya, anggaran untuk penanganan Covid-19 
masuk dalam anggaran kesehatan di APBD 2021. Anggaran 

PENGESAHAN APBD - Walikota Pekanbaru, DR H Firdaus ST MT 
menandatangani berita acara pengesahan APBD murni tahun 
2021.

itu tidak secara khusus untuk penanganan Covid-19 sep-
erti pada tahun 2020. Di mana pada tahun 2020 anggaran 
penanganan Covid-19 yang dipersiapkan Pemko Pekanbaru 
mencapai Rp 115 miliar. Sejumlah anggaran mengalami 
pergeseran untuk anggaran penanganan Covid-19.

Namun demikian, anggaran dalam APBD tidak cuma 
untuk porsi dan fokus pada bidang kesehatan. Tetapi juga 
untuk pengembangan bidang pendidikan dan pemberday-
aan. “Jadi kaitannya, pendidikan juga kita perkuat pada masa 
pandemi ini,” imbuhnya.

Walikota Pekanbaru, DR H Firdaus ST MT mengatakan, 
anggaran yang baru saja disepakati dalam APBD ini bila 
dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar 
Rp 2,613 triliun mengalami pengurangan sebesar Rp 16,068 
miliar atau 0,61 persen. Meski lebih kecil tapi tetap masih 
ada, sekitar 60 persen dari sebelumnya.

“Pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan porsi yang 
paling besar dalam APBD kita. Kemudian infrastruktur, 
bagaimana kita bersinergi dengan program strategis nasi-
onal,” ucap Walikota Firdaus.

Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi menyebutkan, 
postur APBD pada 2021 adalah fokus pada pemulihan eko-
nomi. Mengingat, ekonomi termasuk segmen paling terpen-
garuh oleh pandemi Covid-19.

“Sebagaimana temanya, bagaimana ini menjadi instru-
men untuk pemulihan ekonomi. Apalagi kita masih dalam 
pandemi Covid-19,” ujarnya.

Postur anggaran APBD mengalami perubahan sejak pan-
demi Covid-19 melanda Indonesia, khususnya Kota Pekan-
baru. Pada tahun 2020, anggaran dialihkan atau refocusing 
untuk penanganan Covid-19. 

Sedangkan pada tahun 2021, anggaran difokuskan pada 
pemulihan semua segmen, terutama ekonomi. “Kita kan 

LAPORAN
UTAMA

Pendidikan, kesehatan 
dan pemberdayaan 
porsi yang paling besar 
dalam APBD kita. Ke-
mudian infrastruktur, 
bagaimana kita bersin-
ergi dengan program 
strategis nasional

DR FIRDAUS MT
Walikota Pekanbaru

“

LAGU KEBANGSAAN 
- Walikota Pekanbaru, 
H Firdaus MT dan 
unsur pimpinan DPRD 
Kota Pekanbaru me-
nyanyikan lagu Indo-
nesia Raya saat sidang 
paripurna pengesahan 
APBD Tahun 2021.

diminta menyiapkan rumah sakit madani, rumah sehat, 
dan lainnya,” ujar Ayat.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dae-
rah (BPKAD) Kota Pekanbaru Syoffaizal menambahkan, 
pengesahan pemakaian APBD tahun 2021 itu sesuai 
prosedur. Setelah ketok palu, APBD akan dilaporkan 
ke pemerintah provinsi untuk dilakukan evaluasi dan 
kemudian dikembalikan lagi kepada pemko. *** TIM 
BERTUAH
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Selamatkan UMKM 
Melalui Bantuan Modal

KOTA BESAR - Wajah Kota 
Pekanbaru yang semakin 
maju bersaing menjadi 
kota besar dan kota sibuk 
di Indonesia.

LAPORAN
UTAMABADAN Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pekan-

baru meminta agar Pemerintah Kota Pekanbaru 
menganggarkan bantuan untuk Usaha Mikro Kecil 
Menengah (UMKM). Hal itu sebagai upaya meny-

elamatkan UMKM yang terdampak akibat Covid-19.
“Kami di DPRD menginginkan salah satu fokus pemer-

intah daerah memasukan anggaran penyelamatan 
UMKM. Terutama dalam permodalan,” ujar Anggota 
DPRD Kota Pekanbaru, Munawar.

Munawar yang juga merupakan anggota Badan Angg-
aran DPRD Kota Pekanbaru mengatakan jika seandainya 
pemerintah tidak bisa memberikan bantuan secara tunai, 

setidaknya pemerintah bisa 
mempermudah pelaku UMKM 
dengan pinjaman.

Pinjaman ini sendiri ia 
berharap dengan bunga 
yang rendah. Bahkan jika bisa 
pinjaman ini dilakukan tanpa 
bunga. Karena dengan begitu 

diharapkan ekonomi dari masyarakat yang lesu bisa 
kembali bangkit.

“Di sini kita minta organisasi perangkat daerah 
(OPD) untuk membuat program tersebut, dan seka-

BERITA ACARA - Walikota Pekanbaru Firdaus MT bersama Ketua 
DPRD Pekanbaru Hamdani SIP memperlihatkan berita acara 
APBD Murni 2021.

ligus sistemnya. Selain itu juga harus berdayakan 
pelaku UMKM dalam pelaksanaan kegiatan yang 
ada di masing-masing OPD. Sehingga manfaat 
dari kegiatan tersebut, betul-betul dirasakan ma-
syarakat,” pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru 
Ginda Burnama ST menyatakan siap membantu 
pejuang UMKM untuk bangkit di era new nor-
mal. Ginda akan membuat terobosan baru yakni 
dengan membuat Rumah UMKM Gerindra di 
Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru. Dimana dengan 
rumah UMKM Gerindra ini warga Pekanbaru yang 
usahanya terdampak Covid-19, bisa menjajakan 
dagangannya di gerai yang sudah disiapkan.

“Program ini sudah kita sampaikan saat reses di 
beberapa titik di Kecamatan Senapelan kemarin,” 
ujar Ginda.

Untuk sistem dari program rumah UMKM ini, 
Ginda menjelaskan bahwa masyarakat tidak dike-
nakan biaya sewa alias gratis.

“Nanti disubsidi oleh Fraksi Gerindra untuk 3 
bulan atau 6 bulan pertama. Jadi warga tak perlu 
membayar. Kita bantu stand, listrik dan lainnya. 
Tinggal berjualan di sana. Ini berlaku untuk semua 
warga Kota Pekanbaru,” tambahnya.

Fraksi Partai Gerindra DPRD Pekanbaru sengaja 
merancang terobosan ini, untuk meringankan 
beban masyarakat yang kini berjuang agar eko-

nominya pulih, karena dihantam Covid 19. Dengan 
bisa membuka usaha di Rumah UMKM tersebut, 
diharapkan bisa membantu usaha masyarakat, bisa 
lebih menggeliat lagi. *BERTUAH

 

HASIL PEMBAHASAN - Juru Bicara Banggar DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan 
membacakan hasil rapat pembahasan APBD 2021 dalam Rapat Paripurna 
Pengesahan APBD Pekanbaru 2021.

PIMPINAN DEWAN - Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani SIP menandatangani 
berita acara draf APBD Pekanbaru 2021, di hadapan Walikota Pekanbaru 
Firdaus serta kepala OPD terkait.



STIMULUS atau keringanan pajak diberikan Pemerin-
tah Kota Pekanbaru terhadap wajib pajak 
(WP) dalam pembayaran dari berbagai 
sektor pajak daerah. Hal itu dilakukan 

akibat terjadinya krisis ekonomi dampak dari 
pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
mengatakan, sejalan dengan kebijakan pemer-
intah maka ada stimulus yang diberikan Pemko 
Pekanbaru kepada WP dalam pembayaran pajak 
daerah. “Stimulus ini kita berikan kepada WP 
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dalam membayar pajak daerah hingga keadaan ekonomi 
membaik,” kata Walikota.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) 
Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin menyebut, salah 
satu stimulus yang diberikan kepada WP adalah 
dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB). Ada lima kelompok atau kategori WP 
yang mendapat stimulus pada objek PBB.

Pertama WP dengan kategori berpenghasilan 
rendah yang memiliki lahan atau disebut buku 
I dengan nilai pajak Rp 100 ribu ke bawah. Ada 

“

LAPORAN 
KHUSUS

Wajib Pajak mendapat 
stimulus sesuai dengan 

daya pikul pajak mas-
ing-masing. Semuanya 

mendapat stimulus, namun 
besarannya berbeda

ZULHELMI ARIFIN
Kepala Bapenda Kota Pekanbaru

SAMBUTAN - Walikota Pekanbaru Dr Firdaus 
MT memberikan sambutan dalam kegiatan 
sosialisasi pajak daerah. Pemko Pekanbaru 
memberikan stimulus pajak kepada WP.

Pemko Pekanbaru Berikan 
Stimulus Pajak Hingga 
Ekonomi Membaik

BAYAR PAJAK - Di tengah pandemi Covid-19 warga masih antusias membayar 
pajak di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru.

Kategori 
Buku I Bebas 
Bayar PBB

170 ribu warga Kota Pekanbaru yang ada pada kategori 
tersebut.

“Pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah terse-
but, maka PBB ditanggung oleh pemerintah atau kami beri 
stimulus 100 persen,” terangnya.

Kedua, pada kategori masyarakat pra-menengah atau 
disebut buku II dengan nilai pajak Rp 100 ribu-Rp 500 ribu 
diberi stimulus 50 persen.

“Ketiga, pada kategori masyarakat menengah atau dise-
but buku III dengan nilai pajak Rp 500 ribu-Rp 2 juta diberi 
stimulus 25 persen,” paparnya.

Lalu pada kategori masyarakat mampu atau disebut buku 
IV dengan nilai pajak Rp 2 juta-Rp5 juta diberi stimulus 20 
persen, dan kategori pelaku bisnis atau disebut buku V den-
gan nilai pajak Rp 5 juta ke atas diberi stimulus 15 persen.

“Jadi semua diberi stimulus sesuai dengan Perwako 104 
yang mengatur stimulus khusus PBB,” ungkapnya.

Selain itu juga ada relaksasi pajak terhadap objek pajak 
hotel dan restoran. Ada pemutihan pajak, hapus denda, 
tunda pembayaran, hingga angsur pembayaran yang diatur 
dalam Perwako nomor 81 terkait relaksasi pajak.

“Wajib Pajak mendapat stimulus sesuai dengan daya pikul 
pajak masing-masing. Semuanya mendapat stimulus, namun 
besarannya berbeda-beda,” lanjut Ami, sapaan akrabnya.

 Masyarakat masih bisa mendapat stimulus pembayaran 
pajak daerah hingga akhir Desember 2020. Adanya stimulus 
untuk mendorong masyarakat tetap membayar pajak daerah 
pada masa pandemi Covid-19. Zulhelmi Arifin menyebut, 
masyarakat bisa melakukan angsuran terhadap tunggakan 
pajak yang ada. Mereka bisa membayar pajak secara berta-
hap hingga akhir tahun.

Stimulus lainnya tunda pembayaran pajak daerah. Mereka 
bisa menunda pembayaran hingga akhir tahun. “Jadi masyara-
kat yang menunda pembayaran bisa dilakukan sebelum akhir 
tahun 2020,” jelas Zulhelmi.

Ada sejumlah kriteria pelaku usaha yang mendapat stimu-
lus pajak daerah. Hotel dan restoran yang ikut serta dalam 
penanganan pandemi Covid-19 mendapat stimulus ini. Hotel 
tersebut menjadi lokasi penginapan bagi tenaga medis. Se-
dangkan restoran ikut memasok makanan bagi tenaga medis 
dan petugas penanganan Covid-19.

“Mereka kita bebaskan pajak hotel dan restorannya, bila 
mereka terlibat dalam penanganan Covid-19,” ujarnya.

Sebelumnya dalam kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah 
Walikota Pekanbaru Dr Firdaus ST MT menjelaskan bahwa 
Pemerintah Kota Pekanbaru tidak menafikan  saat ini seluruh 
masyarakat dihadapkan dengan kondisi ekonomi yang kian 
merosot. 

Pandemi Covid-19, dikatakan walikota menyebabkan 
banyak aktivitas publik, pemerintahan juga termasuk pelaku 
usaha terkendala. 

Pemerintah Kota Pekanbaru, sebut Walikota Firdaus, sangat 
memahami situasi tersebut. Karena itulah, di awal kebijakan-
nya, semenjak pandemi Covid-19, Pemko Pekanbaru terus 
memberikan stimulus, keringanan bahkan kemudahan kepada 
para pelaku usaha untuk bisa bangkit. 

Bangkitnya aktivitas usaha tersebut, disebutkan walikota 
akan berimplikasi pada bergeraknya perekonomian masyara-
kat yang juga akan membangun daerah, termasuk di dalam-
nya untuk membayarkan kewajiban pajak yang menjadi sum-
ber untuk pembangunan di Kota Pekanbaru. *TIM BERTUAH



PEMERINTAH Pusat melalui 
Kementerian Pariwisata mem-
berikan dana hibah untuk 
stimulus bagi operasional 

hotel dan restoran di Pekanbaru 
sebesar Rp 8,5 miliar. Dana hibah 
yang sudah diterima Pemerintah 
Kota Pekanbaru ini akan diberikan 
kepada 261 pelaku usaha. 

“Dana hibah diberikan sebagai upaya untuk membantu 
pemulihan ekonomi bagi pelaku usaha hotel dan restoran 
pasca pandemi covid-19. Dana tersebut segera kita salur-
kan ke pelaku usaha. Kita sudah sosialisasikan,” ujar Kepala 
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru 
Zulhelmi Arifin.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah menandatangani 
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Salurkan 
Dana Hibah 
ke Hotel dan 
Restoran

LAPORAN 
KHUSUS

DANA HIBAH - Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT menyaksikan penandatanganan 
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaku usaha hotel dan restoran di 
Hotel Aryaduta Pekanbaru.

SOSIALISASI PAJAK - Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT foto bersama 
dalam kegiatan sosialisasi pajak daerah di Hotel Novotel Pekanbaru.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Hotel 
Aryaduta. Sosialisasi penyaluran dana hibah pariwisa-
ta telah dimulai sejak pekan lalu. Sosialisasi program 
dana hibah pariwisata tahun 2020 berlangsung 
selama tiga hari.

“Kami mengundang 1.072 pengusaha hotel dan 
restoran yang patuh bayar pajak saat itu. Kami 
menjelaskan bahwa penerima dana hibah harus 
memenuhi empat syarat,” terangnya. 

Dijelaskan Zulhelmi, syarat yang dimaksud, Per-
tama, pembayar pajak 2019. Kedua, memiliki Tanda 
Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Ketiga, hotel dan 
restoran masih beroperasi hingga Agustus 2020. 
Terakhir, melampirkan bukti pembayaran pajak tahun 
2019. 

Para pelaku usaha perhotelan dan restoran harus 
melengkapi persyaratan tersebut untuk mendapat-
kan dana hibah ini. “Dari 1.072 yang menyampaikan 
laporan, ada 270 yang terverifikasi. Kemudian, kami 
meninjau kembali melalui Inspektorat Kota Pekanba-
ru tentang kelengkapan-kelengkapannya,” jelasnya. 

Dari hasil verifikasi, sehingga pengusaha yang 
berhak mendapatkan dana hibah sesuai Menteri 
Pariwisata yaitu sebanyak 261 wajib pajak (WP). Ia 
menerangkan, besaran dana hibah tergantung dari 
kontribusi atau besaran pembayaran pajaknya. 

“Semakin besar pembayaran pajaknya, maka 
makin besar dana hibah yang diterima. Dana hibah 
yang kami siapkan Rp 8.561.149.226. Dana ini sudah 
dicairkan pada 31 November,” tutupnya. *BERTUAH
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AGENDA

SAMBUTAN - Walikota Dr H Firdaus 
ST MT menyampaikan sambutan 
usai membuka Rapat Koordinasi 
Satgas Kebencanaan Kota Pekan-
baru. 

RAKOR BENCANA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menghadiri 
sekaligus membuka Rakor Satgas Kebencanaan Kota Pekanbaru di Hotel 
Pangeran Pekanbaru. LAGU KEBANGSAAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus 

ST MT bersama Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani dan 
undangan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 

BERBINCANG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT berbincang 
dengan Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani di sela acara Rapat 
Koordinasi Satgas Kebencanaan Kota Pekanbaru.

Menurutnya, kendati demikian masyarakat Kota Pekanbaru 
tetap diminta tidak lengah dan tetap menjalankan protokol ke-
sehatan. Khususnya, bagi warga Kota Pekanbaru diminta untuk 
melakukan 3M. Yakni Mencuci tangan, Menggunakan Masker, 
dan Menghindari Kerumunan. 

Pemko Pekanbaru saat ini, ujar walikota, terus melakukan 
pengawasan bersama tim Satgas Provinsi Riau. Dalam pen-
gawasan tersebut, diterapkan Peraturan Daerah Provinsi Riau 
Nomor 4 tahun 2020 terkait penindakan 
dan pendisiplinan masyarakat dalam men-
jalankan protokol kesehatan. 

“Kita imbau masyarakat tidak lengah, 
dan terus menerapkan protokol kesehatan 
di setiap aktivitas,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD 
Kota Pekanbaru Zarman Candra men-
gatakan Rapat Koordinasi Satgas Keben-
canaan Kota Pekanbaru kali ini diikuti sebanyak 90 peserta. 
“Mereka yang ikut kegiatan merupakan Satgas Covid-19, camat 
dan unsur Forkopimda,” singkat dia. *BERTUAH

LAPORAN BENCANA - Kepala 
Pelaksana BPBD Kota Pekan-

baru Zarman Candra mem-
berikan laporan pada Rakor 

Satgas Kebencanaan Kota 
Pekanbaru.

WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memberi-
kan apresiasi kepada Satuan Tugas Penanganan 
Covid-19 yang telah bekerja keras guna memutus 
sebaran wabah. 

Dikatakan walikota, dengan berbagai upaya yang telah 
dilakukan, saat ini sebaran wabah sudah berangsur turun di 
Kota Bertuah.

Hal ini disampaikan walikota usai membuka Rapat Koordi-
nasi Satgas Kebencanaan Kota Pekanbaru di Hotel Pangeran 
Pekanbaru. 

Selain Satgas Covid-19, apresiasi yang sama juga diberikan 
walikota kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Beren-
cana Nasional (BKKBN) yang telah turut berpartisipasi dalam 
menekan sebaran wabah di ibukota Provinsi Riau. “BKKBN 
memberi edukasi langsung seputar Covid-19 kepada masyara-
kat selama tiga bulan ini,” ucapnya. 

Disampaikan walikota, untuk Kota Pekanbaru ada sebanyak 
375 kader Bangga Kencana BKKBN yang membantu edukasi 
tentang Covid-19 yang terdiri kader posyandu dan genre. 
“Untuk itu, terima kasih kepada semua pihak yang sudah bahu 
membahu dalam menangani Covid-19,” katanya.

Wako mengatakan, prioritas utama dalam penanganan Co-
vid-19 yakni perubahan perilaku dengan disiplin menerapkan 
protokol kesehatan. “Maka sosialisasi dan edukasi terus dilaku-
kan, guna memberi pemahaman tentang bahaya Covid-19,” 
ujar walikota.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Wako Firdaus mengakui 
bahwa penyebaran Covid-19 di Kota Pekanbaru masih fluk-
tuatif. Namun berdasarkan evaluasi laporan kasus konfirmasi 
positif Covid-19 sejak dua pekan terakhir, diketahui terjadinya 
penurunan jumlah kasus. 

“Dari dua pekan terakhir, ada penurunan angka positif. Yang 
biasa rata-rata 22 persen, saat ini jadi 16 persen,” ujar Wa-
likota. 

Walikota Pekanbaru Apresiasi 
Kinerja Satgas Covid-19

Jumlah Kasus 
Covid-19 Terus 

Berkurang



PERJUANGAN Pemerintah Kota Pekanbaru untuk 
menghadirkan air bersih untuk warganya akan 
segera terwujud. Bahkan kelak, seluruh warga Kota 
Pekanbaru akan menikmati air minum langsung dari 

keran di rumahnya. 
Hal tersebut berkat Kerja sama Pemerintah Badan Usaha 

(KPBU) terkait pengoptimalan air bersih pada program 
SPAM Pekanbaru-Kampar. Dengan kerja sama tersebut 
ditargetkan kapasitas air PDAM menjadi 750 liter per detik. 

Penandatanganan perjanjian kerja sama telah dilakukan 
untuk mewujudkan semua itu, yakni antara PDAM Tirta Siak 
Kota Pekanbaru dengan PT PP Tirta Madani. 

Perjanjian regres antara PDAM Tirta Siak Kota Pekan-
baru dengan  PT PII (Persero), serta perjanjian penjaminan 
antara PT PP Tirta Madani dengan PT PII. Semua telah 
sukses dilakukan beberapa waktu lalu di Hotel Pangeran, 
Kota Pekanbaru. 

Nilai investasi proyek ini mencapai Rp 738 miliar. 
Anggaran ini adalah sharing dana Kementerian Keuan-
gan, investasi dan Pemerintah Kota Pekanbaru. Proyek ini 
rencananya mulai bergulir Juni 2021. Sedangkan tahap I 
proyek diperkirakan tuntas pada Juni tahun 2022.

Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT yang menyak-
sikan langsung proses penandatanganan kerja sama itu 
mengatakan, proyek ini merupakan upaya untuk menam-
bah jumlah akses air bersih menjadi 58.000 Sambungan 
Rumah (SR). 

Bahkan akses pelayanan air bersih pun makin optimal 
dengan adanya penambahan lima kecamatan, yakni Pe-
kanbaru Kota, Sail, Payung Sekaki, Senapelan dan Sukajadi. 
“Kita berharap nantinya bisa mengoptimalkan layanan air 
perpipaan di Kota Pekanbaru,” jelas wako usai kegiatan.

Paska-penambahan lima kecamatan ini, Walikota Dr H 
Firdaus ST MT pun langsung meminta Camat Pekanbaru 
Kota, Sail, Payung Sekaki, Senapelan dan Sukajadi agar 
menyosialisasikan pemasangan perpipaan Instalasi Pengo-
lahan Air Limbah dan air bersih kepada masyarakat.
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Pelayanan Air 
Bersih Warga 

Makin Optimal

Menurut walikota, sosialisasi 
sangat diperlukan mengingat kelima 
kecamatan tersebut merupakan 
wilayah kota lama dengan kondisi 
jalan yang masih sempit atau beru-
kuran kecil. Kondisi itu dipastikan 
bakal banyak mendapatkan komplain 
dari masyarakat. “Karena jalannya 
kecil, komplain masyarakat kepada kita pasti akan banyak,” 
ujarnya.

“Oleh sebab itu, karena di wilayah kecamatan dengan 
wilayah yang padat dan juga jalannya kecil-kecil dan akan 
dilakukan penggalian untuk penanaman pipa air limbah 
dan pipa air minum, maka diperlukan koordinasi dan 
menginformasikan kepada masyarakat,” imbuh walikota.

Walikota Hadiri 
Penandatanganan KPBU 

SPAM Pekanbaru

SAMBUTAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memberikan 
sebelum dimulainya penandatanganan perjanjian kerjasama terkait 
pengoptimalan air bersih pada program SPAM.

LAPORAN PDAM - Direktur PDAM Tirta Siak Kemas Yuzferi 
menyampaikan laporan terkait penandatanganan perjanjian 
kerja sama pengoptimalan air bersih.

AMBIL SIRIH - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT men-
gambil sirih pada pembukaan acara penandatanganan per-
janjian kerja sama pengoptimalan air bersih program SPAM.

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT didam-
pingi Direktur PDAM Tirta Siak Kemas Yuzferi, foto bersama per-
wakilan PT PP Tirta Madani dan PT PII (Persero). 

TANDA TANGAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama antara 
PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru dengan sejumlah perusa-
haan.

Camat dan lurah, terang walikota, mesti menginformasi-
kan kepada masyarakat bahwa mau tidak mau penggalian 
badan jalan untuk penanaman pipa IPAL dan air bersih harus 
dilakukan, mengingat tidak adanya lokasi khusus sebagai 
tempat pemasangan perpipaan.

Wako menambahkan, penyediaan air bersih untuk 
masyarakat ini merupakan target utama yang telah mu-
lai dirintisnya sejak dipercaya menjadi walikota dan wakil 
walikota Pekanbaru. Dia bersama dengan Wakil Walikota 
Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi, sejauh ini sudah berusaha 
untuk meningkatkan kinerja PDAM untuk penyediaan air 
bersih bagi masyarakat. 

“Secara perlahan, kami menyelesaikan hutang-hutang 
PDAM ke Kementerian Keuangan yang akhirnya berhasil 
diputihkan,” ucapnya. 

Selanjutnya Pemerintah Pusat melalui program Jalita 
menjadi prioritas. Setelah usulan Jalan Tol Pekanbaru-
Dumai, Tol Pekanbaru-Padang dan Pekanbaru-Jambi yang 
sejalan dengan tol Sumatera sudah berproses, Pemko Pe-
kanbaru pun mengusulkan peningkatan air bersih dengan 
dua program, salah satunya peningkatan kinerja Tirta Siak 
dimana pembiayaannya pemerintah dan swasta, serta pro-
gram KPBU. *BERTUAH



Walikota Dikukuhkan Sebagai 
Kamabicab Gerakan 
Pramuka Pekanbaru

19  Bertuah Edisi Desember 202018  Bertuah Edisi Desember 2020

TANDA KEHORMATAN - Ketua Kwarda 04 Gerakan 
Pramuka Riau Azaly Johan memasangkan tanda ke-
hormatan kepada Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT usai dikukuhkan sebagai Kamabicab Gerakan 
Pramuka Kota Pekanbaru.

Aktifkan Kegiatan 
Kepramukaan 

di Gudep

WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT dikuku-
hkan sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang 
Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru 
masa bakti 2020-2025. Bersamaan dengan itu 

dilakukan pula pelantikan Dewan Penasehat, Lembaga Pemer-
iksa Keuangan, Satuan Pengawas Internal dan Pengurus Kwartir 
Cabang Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru 2020-2025 di Kom-
pleks Perkantoran Tenayan Raya.

Pelantikan yang dilaksanakan secara langsung dan daring 
itu dihadiri Forkopimda, pimpinan OPD, para pembina, kepala 
sekolah dan Sangga Kerja Kwartir Cabang Pekanbaru.

Dalam sambutannya, Dr H Firdaus ST MT selaku Kamabicab 

SK PELANTIKAN - 
Ketua Kwarda 04 Gerakan 
Pramuka Riau Azaly 
Johan membacakan surat 
keputusan pelantikan 
Mabicab Gerakan Pramu-
ka Kota Pekanbaru masa 
bakti 2020-2025.

BERITA ACARA - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 

menyaksikan penan-
datanganan berita 

acara pelantikan 
Pengurus Kwartir 
Cabang Gerakan 

Pramuka Kota Pe-
kanbaru 2020-2025.

KETUA KWARCAB - Kamabicab Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT memasangkan tanda kehormatan kepada 
Masykur Tarmizi sebagai Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota 
Pekanbaru masa bakti 2020-2025.

SAMBUTAN - Kamabicab Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT menyampaikan kata sambutannya pada 
acara pelantikan. 

Pekanbaru yang baru dilantik oleh Ketua Kwarda 04 Gerakan 
Pramuka Riau Azaly Johan, menyampaikan bahwa gerakan 
pramuka merupakan mitra perpanjangan tangan pemerintah 
yang berperan membangun dan membina watak, mental 
serta karakter generasi muda. Sejauh ini tetap konsisten dan 
fokus untuk mewujudkan hal tersebut.

Oleh karena itu, dia berharap agar segenap 
pengurus Kwarcab Pekanbaru yang baru dilantik 
dapat terus menyumbang bakti dalam mewujud-
kan sistem pendidikan alam terbuka yang diminati 
oleh para peserta didik. 

Khususnya, terus melakukan upaya peningka-
tan mutu keterampilan terhadap para pembina, 
terutama yang berada di Gugus Depan maupun 
pangkalan-pangkalan sebagai ujung tombak pem-
binaan, serta berupaya merealisasikan program kerja yang 
telah disusun bersama.

“Ke depan, kita juga harus memberdayakan seluruh 
Kwartir Ranting untuk mengaktifkan kegiatan kepramukaan 
di tingkat gugus depan maupun pangkalan,” katanya.

Kamabicab Pekanbaru yang baru ini juga mengajak selu-
ruh unsur terkait untuk menyatukan pandangan. “Kita harus 
bekerjasama dalam membangun koordinasi dan sinergitas 
baik dengan pemerintah daerah maupun berbagai pemang-

ku kepentingan terkait,” sampainya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Kwarcab Gerakan 

Pramuka Kota Pekanbaru, Masykur Tarmizi menyampaikan 
bahwa untuk mengoptimalkan Gerakan Pramuka menjadi 
media pembinaan karakter yang berkelanjutan, pemberday-
aan para anggota harus terus ditingkatkan. Terutama melalui 

upaya peningkatan kemampuan dasar maupun lanju-
tan dalam proses pembinaan.

“Oleh karenanya, strategi dalam upaya meng-
giatkan berbagai kegiatan kepramukaan harus terus 
dilakukan,” tegasnya.

Masykur yang juga merupakan Asisten III Setdako 
Pekanbaru ini mengakui bahwa proses pelantikan 
memang cukup lama ditunda. Hal ini untuk mence-
gah terjadinya kerumunan di tengah masa pandemi 

Covid-19, karena banyaknya pengurus yang dilantik. Bahkan 
pelantikan ini sengaja digelar terpisah, dengan sebagian besar 
pengurus hanya mengikuti pelantikan secara daring. 

“Seharusnya triwulan kedua lalu sudah dilantik, namun 
tiba-tiba pandemi sehingga tidak diperbolehkan menggelar 
kegiatan untuk menghindari kerumunan. Apalagi jajaran pen-
gurus yang dilantik cukup banyak mulai dari jajaran Majelis 
Pembimbing Cabang (Mabicab), hingga yang terkecil dewan 
kerja cabang,” jelas Masykur. *BERTUAH
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Walikota Pimpin Rapat Ekspose 
Laporan Akhir Masterplan Banjir
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Permudah Atasi 
Masalah Banjir
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sekarang sudah ada bangunan. “Yang jadi masalah, saluran 
air di halaman bangunan. Yang tadi aliran bebas, sekarang 
ada gedung. Gorong-gorong di sana banyak masalah,” 
beber dia.

Konsultan pun menemukan beberapa titik. Ikhsan men-
contohkan Jalan Arifin Achmad, Jalan Darma Bakti, Jalan 
Srikandi, dan Jalan Soebrantas. “Salurannya sudah ada, 
lebarnya juga sesuai. Tapi masalahnya ada yang membuat 
box kecil,” ungkapnya.

Dengan masterplan ini nanti, lanjut Ikhsan, akan dapat 
mempermudah Pemerintah Kota Pekanbaru dalam men-
gatasi masalah banjir. “Jadi nanti dengan sudah ada mas-
terplan ini, penanganan di lapangan jadi lebih mudah,” 
jelasnya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution bersyukur 
dengan rampungnya masterplan penanganan banjir terse-
but. “Kita sudah ekspos kesiapan, sekarang sudah ram-
pung,” ujar Indra Pomi. 

Ke depan, lanjutnya, Pemerintah Kota Pekanbaru bakal 
melakukan nota kesepahaman usai penyusunan masterplan 
penanganan banjir kota. Mereka melakukan nota kesepa-
haman dengan sejumlah pihak.

Ada rencana nota kesepahaman ini ditandatangani oleh 

UPAYA Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pen-
anganan banjir terus digesa. Penyusunan mas-
terplan untuk mengatasi permasalahan banjir 
ini bahkan sudah dapat dirampungkan, setelah 

Rapat Ekspose Laporan Akhir Masterplan Pengendalian 
Banjir Kota Pekanbaru yang dilakukan di Aula Lantai 6 
Perkantoran Tenayan Raya. 

Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT yang me-
mimpin langsung rapat ekspose laporan akhir me-
nyampaikan, masterplan ini adalah langkah memetakan 
persoalan lingkungan banjir. Di situ juga solusinya 
bagaimana Pemerintah Kota Pekanbaru dapat menyele-
saikan dengan kota yang cepat tumbuh.

“Kota Pekanbaru memiliki daerah yang datar. Setiap 
pembangunan itu selalu ada perbaikan elevasi. Selalu 
ada perbaikan ketinggian tanah dalam pembangunan,” 
kata walikota.

Disebutkannya, kondisi itu membawa pengaruh terha-
dap genangan air setiap kali hujan turun. “Penimbunan 
saat pembangunan juga membawa pengaruh kepada 
perubahan sistem drainase,” jelasnya. 

Di tempat yang sama, Konsultan Masterplan Dr 
Muhammad Ikhsan mengatakan bahwa Kota Pekanbaru 
saat ini terus membangun. Lahan yang dulunya kosong 

PEMETAAN BANJIR - Walikota Dr H Firdaus ST MT melihat 
pemetaan dan data-data yang dirumuskan dalam penyusu-
nan Masterplan Pengendalian Banjir di Kota Pekanbaru. 

DISUKUSI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT berdiskusi 
dengan Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasu-
tion terkait Masterplan Pengendalian Banjir.

RAPAT EKSPOSE - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT yang memimpin 
langsung Rapat Ekspose Laporan Akhir Masterplan Pengendalian Banjir 
Kota Pekanbaru di Aula Lantai 6 Perkantoran Tenayan Raya.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerin-
tah Kota Pekanbaru. Kerja sama ini untuk mengoptimal-
kan penanganan banjir di Kota Pekanbaru. “Titik banjir 
nantinya ditangani sesuai dengan penanganan masing-
masing,” paparnya.

BERI SARAN - Walikota 
Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT memberikan 
saran dan masukan saat 
presentasi Laporan Akhir 
Masterplan Pengendalian 
Banjir di Kota Pekanbaru. 

FOTO BERSAMA - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 

foto bersama dengan 
sejumlah kepala OPD 
terkait dan para kon-

sultan seusai Rapat 
Ekspose Laporan 

Akhir Masterplan 
Pengendalian Banjir 

Kota Pekanbaru.

Menurut Indra Pomi, proses penanganan banjir tidak 
cuma dilakukan pemerintah kota. Ada juga kewenangan 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau. Di sisi lain, 
dari laporan tim konsultan, diketahui banjir yang sering ter-
jadi lantaran perubahan elevasi tanah. *BERTUAH



WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT membuka 
bimbingan teknis bagi para pelatih yang akan 
membawa atlet di Pekan Olahraga Provinsi Riau X, 
di Hotel Grand Suka Pekanbaru. Bimtek yang dige-

lar ini ditujukan kepada pelatih klub dan cabang olahraga. 
Dalam amanatnya di acara pembukaan, Walikota Dr H 

Firdaus ST MT mengatakan bimtek ini dilakukan untuk menin-
gkatkan kualitas dan kemampuan para pelatih untuk persiapan 
Porprov Riau X 2022 mendatang.

“Dengan narasumber yang berkompeten diharapkan mam-
pu merancang sebuah program untuk mencetak atlet yang 
berprestasi. Targetnya, tentu mulai dari Porprov X, kemudian 
PON dan sampai iven yang lebih besar lagi,” ujarnya.

Menurut wako, dengan bimtek ini pelatih juga mampu 
membuat planing yang dapat meningkatkan prestasi atlet-
atlet menghadapi Porprov 2022 mendatang. “Semoga dengan 
bimtek ini, pengetahuan dan wawasan pelatih dalam mengem-
bangkan potensi atlet dapat tergali lagi sehingga terwujudnya 
atlet berprestasi,” ungkapnya. 

Dikatakan walikota, pihaknya juga berterimakasih bahwa di 
PON mendatang, atlet dari kontingen Riau 50 persennya dari 
Pekanbaru. “Kaitannya dengan bimtek ini adalah bagaimana 
para pelatih di cabornya masing-masing mampu menyusun 
planing untuk membangun para atlet berprestasi di masa yang 
akan datang,” tuturnya.

Orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru ini 
berharap kegiatan bimtek mampu menambah wawasan dan 
juga semangat untuk mempersiapkan generasi berprestasi di 
bidang olahraga. 

“Dan pada akhirnya nanti mereka yang berprestasi di 
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MASUKI RUANGAN - Walikota 
Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
didampingi Ketua KONI Kota 
Pekanbaru Anis Murzil mema-
suki ruangan acara bimbingan 
teknis bagi para pelatih se-Kota 
Pekanbaru. 

BERI ARAHAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT mem-
berikan sambutan sekaligus arahan kepada para pelatih yang 
akan mengikuti bimbingan teknis. 

SAMBUTAN KONI - Ketua KONI Kota Pekanbaru Anis Murzil 
menyampaikan kata sambutannya pada pembukaan kegiatan 
bimbingan teknis bagi para pelatih. 

Walikota Buka Bimtek Pelatih Porprov Riau X 

BIMTEK PELATIH - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT membuka bimbingan tek-
nis bagi para pelatih yang akan membawa atlet di Pekan Olahraga Provinsi Riau X. 

Persiapan Dua Tahun 
Siapkan Atlet

bidang olahraga ini. Kita harapkan juga menjadi andalan 
bagi Sumber Daya Manusia yang unggul di negara kita 
untuk meraih peluang menjadi negara yang sejahtera. 
SDM unggul, Indonesia maju,” ulas walikota.

Sementara Ketua KONI Pekanbaru Anis Murzil me-
nyatakan pelatihan ini ditujukan kepada pelatih yang 
akan mendampingi dan membina atlet-atlet Pekanbaru 
untuk persiapan Porprov Riau 2022. “Selama dua hari 
tanggal 17-18 Desember, KONI Pekanbaru mengge-
lar mimtek untuk pelatih. Baik pelatih atlet di Porprov 
maupun pelatih klub cabang olahraga yang ada di KONI 
Pekanbaru,” ungkap Anis. 

Ia mengatakan, tujuan pelatihan ini mempersiapkan 
pelatih dalam menyusun program kepelatihan. Artinya 
dari tahun 2021 nanti, seluruh pelatih Porprov akan dim-
inta menyiapkan program apa yang akan dilakukan untuk 

Porprov 2022 mendatang. Persiapan dilakukan selama 
2 tahun.

“Jadi hari ini kita datangkan Pak Johansyah Lubis 
sebagai pembicara yang memang keilmuannya ada di 
situ. Dan selain dosen dan dekan beliau juga adalah 
mantan atlet dan pelatih nasional dari cabor pencak 
silat. Artinya, beliau sangat memahami bagaimana 
posisi menjadi atlet, posisi menjadi pelatih, pengurus 
olahraga dan saat ini menjadi akademisi,” bebernya.

Untuk peserta pelatihan dari pelatih porprov ini ses-
uai data yang masuk ke KONI Pekanbaru ada 91 orang. 
Namun yang daftar ulang sebanyak 88 orang. Ada tiga 
orang yang tidak bisa ikut. Sementara itu, untuk pelatih 
klub data masuk yang ke KONI ada 176 pelatih namun 
ternyata yang daftar ulang hanya 90-an orang. *BER-
TUAH

BERBINCANG - Walikota 
Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT berbincang dengan 
Ketua KONI Kota Pekanbaru 
Anis Murzil disela acara 
pembukaan bimtek bagi 
para pelatih. 

FOTO BERSAMA - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 

foto bersama dengan 
pengurus KONI Kota 
Pekanbaru dan para 

pelatih yang menjadi 
peserta bimtek.  



PEMERINTAH Kota Pekanbaru menyalurkan bantuan 
bibit tanaman palawija dan bioflok atau kolam buatan 
untuk ternak ikan kepada kelompok tani binaan TNI 
Angkatan Udara Lanud Roesmin Nurjadin. Bantuan ini 

guna membantu kesejahteraan para petani di tengah masa 
pandemi Corona. 

Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi usai peny-
erahan bantuan mengatakan, pihaknya menyalurkan ban-
tuan kepada Kelompok Tani Mustang. Poktan ini merupakan 
binaan TNI AU Lanud Roesmin Nurjadin. “Kami menyalurkan 
bantuan bibit, pupuk, dan biofolk. Kawasan pertanian kelom-
pok tani ini lebih dari 4,5 hektare,” ungkapnya. 

Bantuan ini diharapkan membantu bagi kesejahteraan 
bagi para petani. Lahan pertanian yang dikelola Kelompok 

Pemko Pekanbaru Salurkan Bantuan 
untuk Poktan Binaan TNI AU
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Dengan stimulus ini diharapkan kelompok pertanian 
ini makin berkembang. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas 
Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Alek Kurniawan 
mengatakan, TNI AU Lanud Roesmin Nurjadin meng-
gandeng para petani di masa pandemi Corona untuk 
membangun ketahanan pangan. 

Pemerintah Kota Pekanbaru juga sangat terbantu 
dengan program Lanud Roesmin Nurjadin ini. “Ada 

tiga kelompok Tani yang di-
bina yaitu Mustang I, II, dan III,” 
ujarnya.

Alek menambahkan, stimulus 
bantuan yang diserahkan kali 
ini merupakan salah satu upaya 
dalam menjaga ketersediaan 
pangan dalam masa pandemi 

Covid-19. “Hingga saat ini belum ada yang dapat 
memprediksi kapan Covid-19 akan selesai. Akibatnya, 
dikhawatirkan akan terjadi kelangkaan produk perta-
nian ke depannya,” ucapnya. 

Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan 
pendampingan kepada komunitas tani, kelompok 
wanita tani dan komunitas pelaku usaha pangan 
dalam rangka menjamin ketahanan pangan di Kota 
Pekanbaru. 

“Pemerintah Kota melalui Dinas Ketahanan Pangan 
akan terus semangat memberikan dorongan ke-
pada kelompok dan kegiatan pertanian untuk lebih 
berkarya dan kreatif,” ucap Alek.

Komandan Lanud Roesmin Nujadin Marsma TNI 
Ronny Irianto ST MM menyampaikan ucapan terima 
kasih dan apresiasinya kepada Pemerintah Kota Pe-
kanbaru atas kehadirannya dalam penyerahan stimu-
lus bantuan dan berharap Kelompok Tani binaannya 
dapat memanfaatkan secara optimal. 

Selanjutnya dia menyampaikan bahwa TNI selalu 
menjadi bagian dari pelaksanaan program-program 
strategis pemerintah, salah satunya saat ini dalam 
mewujudkan ketahanan pangan yang memadai. 
*BERTUAH
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Jaga 
Ketersediaan 

Pangan 
di Tengah 
Pandemi

Tani Mustang ini sebagai bagian dari upaya ketahanan 
pangan, terutama sayuran bagi wilayah Pekanbaru. 

“Saya minta para petani agar memanfaatkan bantuan 
ini dengan sebaik-baiknya. Bagi para penyuluh pertanian 
dan Dinas Ketahanan Pangan agar terus membantu para 
petani,” ucap Wawako Ayat. 

Kebutuhan kelompok tani ini difasilitasi dengan cepat, 
mulai dari bibit hingga pemasaran hasil pertanian. Supaya, 
para petani ini bisa meningkatkan perekonomian keluarga. 

“Kami memberikan bantuan berupa bibit palawija sep-
erti cabai, terung, dan sayur-sayuran. Bantuan lain berupa 
biofolk, benih ikan lele, dan pakannya,” ungkap Ayat. 

Untuk peternakan, Pemerintah Kota Pekanbaru menyal-
urkan bantuan kandang ayam, benih ayam, dan pakannya. 

AGENDA
BANTUAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menyerahkan bantuan kepada Danlanud Marsma TNI Ronny 
Irianto ST MM, untuk diserahkan kepada poktan binaan TNI 
AU.  

LIHAT KOLAM - Wakil Walikota Pekanbaru 
H Ayat Cahyadi SSi didampingi Kepala Dinas 
Ketahanan Pangan Alek Kurniawan melihat 
kolam buatan untuk ternak ikan. 

TINJAU LAHAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
diajak berkeliling oleh Danlanud Marsma TNI Ronny Irianto ST 
MM di lahan pertanian binaan TNI AU. 

KEBUN SAYUR - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
mendengarkan penjelasan dari Marsma TNI Ronny Irianto ST MM 
tentang kebun sayur di lokasi. 

FOTO BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
foto bersama dengan Danlanud Marsma TNI Ronny Irianto ST MM 
dan para petani usai penyerahan bantuan.
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Imbau Warga 
Beresiko 

Tes VCT

jauhi potensi penularan HIV/AIDS. Apalagi penularan HIV/
AIDS tidak cuma lewat hubungan seks beresiko.

Ada penularan lewat transfer darah dan peng-
gunaan jarum suntik secara bergantian. “Mudah-
mudahan dengan kita rutin memberi pencerahan, 
kasus HIV/AIDS bisa kita tekan,” jelasnya.

Ayat juga mengingatkan masyarakat agar tidak 
ada diskriminasi kepada Orang Dengan HIV/AIDS 
atau ODHA. Mereka jangan sampai mendapat cap 
bersalah. “Kita tidak boleh mengadili para ODHA, 
jangan diskriminasi mereka,” paparnya.

Ayat mendorong masyarakat yang beresiko terinfeksi 
bisa melakukan tes VCT. Ia menyebut bahwa tes ini untuk 
antisipasi dini penularan.

Hal senada juga disampaikan Hasan Supriyanto selaku 
sekretaris KPA Kota Pekanbaru. Ia menjelaskan upaya pen-
anggulangan AIDS memerlukan dukungan semua pihak. 
Oleh sebab itu tema peringatan Hari AIDS tahun ini adalah 
perkuat kolaborasi tingkatkan solidaritas 10 tahun menuju 
akhir AIDS 2030.

“Kolaborasi dimaksud adalah antara seluruh pemangku 
kepentingan dan masyarakat umum untuk dapat bergerak 
bersama-sama, saling bahu membahu, tolong menolong 
dan bersinergi melakukan pencegahan dan pengendalian 
AIDS. Termasuk mempromosikan tes HIV yang dilanjutkan 
dengan pengobatan sedini mungkin jika terdiagnosa HIV 
positif,” katanya.

Jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru dan instansi terkait 
diharapkan untuk tetap melaksanakan upaya penanggu-
langan AIDS sesuai dengan tupoksi masing-masing. Surat 
Edaran Menteri Dalam Negeri dapat menjadi pedoman 
dalam upaya tersebut.

“Upaya menggalang dukungan berbagai pihak juga 
tetap dilakukan. Hal-hal yang patut dikoordinasikan dapat 
dilakukan dengan KPA Kota Pekanbaru atau Dinas Kes-
ehatan. Karena memang salah satu tugas pokok dan fungsi 
KPA adalah melakukan koordinasi upaya penanggulangan 
AIDS,” imbuhnya.

Pada tahun 2020 bersama pihak terkait lain di bawah 
koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Riau dilaksanakan be-
berapa kegiatan antara lain aksi simpatik dan pemeriksaan 

Wakil Walikota 
Ajak Semua Pihak 
Wujudkan Target 

Zero HIV/AIDS

HARI AIDS - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menghadiri 
peringatan Hari AIDS Sedunia di Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru. 

FOTO BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
foto bersama Kepala Rutan Sialang Bungkuk Anton SH MH dan 
tamu undangan lainnya usai peringatan Hari AIDS se-Dunia. 

BANTUAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menyaksikan pemberian bantuan dari Dinas Kesehatan 
Provinsi Riau kepada pihak  Rutan Sialang Bungkuk.

SAPA NAPI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menyapa para 
warga binaan Rutan Sialang Bungkuk yang akan menjalani tes HIV/AIDS.

CUCI TANGAN - Wakil 
Walikota Pekanbaru H 
Ayat Cahyadi SSi mencuci 
tangan ketika sampai di 
Rutan Sialang Bungkuk. 

AGENDA

atau tes HIV. Selain itu akan dilaksanakan juga perte-
muan nasional secara virtual pada tanggal 1 Desember 
2020 dengan Kementerian Kesehatan bersama Dinas 
Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia dan pihak terkait 
lainnya.

Dari data Bidang Pengendalian dan Pemberantasan 
Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, jumlah pen-
derita HIV AIDS dan ODHA masih cukup banyak. 

Jumlahnya saat ini 1.298 untuk laki-laki dan perem-
puan 710, sedangkan HIV laki-laki sebanyak 1.463 se-
dangkan perempuan 433. Tetapi berbagai layanan terus 
diberikan dalam rangka mewujudkan zero HIV AIDS 
2030. *BERTUAH

WAKIL Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
mengatakan diperlukan kolaborasi bersama 
dalam penanggulangan HIV/AIDS. 
Untuk itu, ia mengajak semua pihak 

dapat bekerjasama untuk menanggulangi HIV/
AIDS di masa yang akan datang. 

“Apalagi tahun ini Pemerintah Pusat mendo-
rong upaya penanggulangan HIV/AIDS agar zero 
pada tahun 2030. Ini tugas berat bagi pemer-
intah kota, namun ini sudah ditargetkan. Kita 
harus siap, kita harus berkolaborasi,” ujarnya usai 
menghadiri peringatan Hari AIDS se-Dunia di Rutan Sialang 
Bungkuk.

Menurut Ayat, semua pihak bisa bekerjasama dalam 
upaya penggulangan kasus HIV/AIDS secara menyeluruh. 
Ia juga mengajak instansi terkait bisa memberi pencerahan 
kepada masyarakat. Sementara masyarakat diminta men-



Wakil Walikota Sebut 
Potensi Zakat Belum 

Digarap Maksimal

AGENDA

Ajak 
Masyarakat 

Tunaikan 
Zakat
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zakat bisa berwirausaha. Sehingga nantinya potensi 
ZISWAF terus meningkat,” jelasnya.

Menurut Wakil Walikota H Ayat Cahyadi SSi potensi 
ZISWAF khususnya di Pekanbaru sangat besar tetapi be-
lum dihimpun secara maksimal. Apalagi di Provinsi Riau 
umat Islam sangat besar. Bagaimana agar bisa diopti-

malkan apalagi bicara tentang perekonomian. 
“Ketika kita harus mengoptimalkan ini harus 
memperbanyak orang untuk berzakat,” katanya.

Ali Bastoni selaku Pimpinan Cabang Dompet 
Dhuafa Riau dalam pemaparannya mengatakan 
bahwa dalam mengelola zakat tak hanya mem-
berikan bantuan, tetapi juga harus dilakukan 
pemberdayaan. Dikatakannya, kemiskinan 
berkaitan erat dengan keterbatasan akses sum-

ber daya, dan tak bisa mengelola sumber daya.
“Kemiskinan berkaitan erat dengan tiga kata kunci, 

keterbatasan mengakses sumber daya, mengelola sum-
ber daya yang ada dan kebijakan yang membuat kemiski-

WAKIL Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
mengajak masyarakat untuk dapat menun-
aikan zakatnya. Mereka bisa menyalurkan 
zakat lewat badan yang menghimpun zakat. 

Hal ini disampaikan wawako saat menjadi pembicara 
pada diskusi bertajuk Optimalisasi Islamic Social Finance 
atau ZISWAF untuk Perekonomian Riau. 

“Nantinya zakat ini bisa membantu masyara-
kat agar lebih mandiri,” ujarnya pada diskusi 
yang digelar di Aula Kediaman Wakil Walikota 
Pekanbaru.

Diskusi ini, lanjut Ayat, merupakan bentuk 
kolaborasi dengan semua pihak terkait. Ada 
pemerintah, perbankan, pelaku usaha, badan 
amil zakat dan lembaga amil zakat. Semuanya 
berkolaborasi dalam mengoptimalkan Zakat Infak, Se-
dekah dan Wakaf (ZISWAF). 

“Dana ini nantinya bisa membantu masyarakat miskin, 
pendidikan, kesehatan hingga mendorong penerima 

DISKUSI ZAKAT - Wakil Walikota 
Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
membuka diskusi bertajuk Op-
timalisasi Islamic Social Finance 
atau ZISWAF untuk Perekono-
mian Riau.
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NARASUMBER - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menjadi 
narasumber pada diskusi yang berlangsung di Aula Kediaman Wakil Walikota 
Pekanbaru. 

PENGELOLA ZAKAT - Ali Bastoni selaku Pimpinan Cabang 
Dompet Dhuafa Riau menyampaikan pemaparannya tentang 
pengelolaan zakat. 

POTENSI ZISWAF - Seorang pembicara mengulas potensi eko-
nomi lewat ZISWAF, yang diprediksi akan sangat berdampak 
bagi pembangunan Kota Pekanbaru. 

FOTO BERSAMA 
- Wakil Walikota 

Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi foto 
bersama dengan 

pembicara dan tamu 
undangan yang hadir. 

nan sulit diurai,” tuturnya.
“Itu yang harus kita lakukan. Kita harus memberi 

etalase program yang lebih kreatif. Kalau hanya menyal-
urkan saja, tidak perlu lembaga zakat. Itu peran kita dan 
tantangan lembaga seperti kita,” ucap Ali Bastoni lagi.

ZISWAF sendiri, kata Ali, memiliki potensi yang 
besar dalam mengurangi beban fiskal pemerintah 
dalam menghadapi pandemi Covid-19 terutama untuk 
memenuhi kebutuhan pokok. Meningkatnya jumlah 
harta yang produktif berarti jumlah investasi akan me-
ningkat. Investasi akan meningkatkan dan mempercepat 
arus perputaran barang dan jasa sehingga ekonomi akan 
meningkat.

Sedangkan Konsultan Perbankan dan Bisnis Syariah 
Merza Gamal menuturkan, zakat tidak sekadar keg-
iatan sosial dalam arti sempit. Bahkan memiliki arti luas 
berupa sumbangan langsung, pengembangan umat 
dalam bentuk beasiswa sekolah dan lain-lain. Serta 
pemberdayaan umat dalam perekonomian. 

Sementara Direktur Dana dan Jasa Bank Riau Kepri, 
Suharto menyebutkan, Bank Riau Kepri akan segera 
konversi menjadi bank syariah. Pihaknya sedang 
menggesa proses konversi agar bisa menjadi bank 
syariah pada tahun 2021 mendatang. *BERTUAH
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AGENDA

BERSAMA PEJABAT - 
Sekda Kota Pekanbaru 
yang baru dilantik 
H Muhammad Jamil 
MAg MSi foto ber-
sama dengan sejum-
lah pejabat di Pemko 
Pekanbaru.

BERITA ACARA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyaksikan penandatanganan berita acara 
pelantikan oleh Sekda Kota Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi. LANTIK SEKDA - Walikota Pekanbaru Firdaus 

MT memimpin pelantikan Sekdako Muhammad 
Jamil di Kantor Pemerintah Kota Pekanbaru, 
Tenayan Raya.

FOTO BERSAMA - Sekda Kota Pekanbaru yang baru dilantik H Muhammad Jamil MAg 
MSi beserta istri foto bersama dengan Walikota Pekanbaru, Wakil Walikota Pekanbaru 
dan Asisten II Setdaprov Riau Evarefita. 

sudah bisa mengambil kebijakan lebih cepat.
Sebelumnya Jamil menjabat sebagai kepala Dinas Penana-

man Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota 
Pekanbaru. Jabatan yang ditinggalkan Jamil akan dijabat oleh 
pelaksana tugas atau plt.

Walikota menyebut bahwa plt kepala DPMPTSP Kota Pekan-
baru masih dipegang Muhammad Jamil. Ia tidak menampik 
bahwa ada dua pejabat defenitif segera dilantik.

Kedua pejabat yakni kepala Dinas Pen-
didikan Kota Pekanbaru dan Kepala Satpol 
PP Kota Pekanbaru. Mereka akan dilantik 
akhir Desember 2020.

Pelantikan pun menanti para pejabat 
untuk menuntaskan tugas admistrasi dan 
keuangan di OPD sebelumnya. Mereka ha-
rus menuntas tugas sebelum bertugas di 
OPD baru. “Paling lama keduanya dilantik 
pada awal Januari 2021 nanti,” ujarnya.

Sekda Muhammad Jamil sempat menjabat di sejumlah 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan pemerintah 
kota.  Dua di antaranya kepala Badan Pendapatan Daerah (Kota 
Pekanbaru) dan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru.

Dia mendapat amanah menjabat Plt Sekretaris Daerah Kota 
Pekanbaru pada akhir Juni 2020. Ia menggantikan posisi Mu-
hammad Noer yang kini menjabat sebagai kepala Dinas Kes-
ehatan Kota Pekanbaru.

Kemudian Jamil menjabat sebagai Penjabat atau Pj Sekretaris 
Daerah Kota Pekanbaru sejak Juli 2020. Ia dua kali menjalani 

WALIKOTA Pekanbaru Dr Firdaus MT meminta 
Sekdako Muhammad Jamil SAg MAg segera 
tancap gas dalam mengoptimalkan penanganan 
Covid-19. Apalagi Kota Pekanbaru akan memben-

tuk tim vaksinasi Covid-19. Direncanakan vaksinasi itu dimulai 
pada tahun awal 2021.

Pembentukan tim di Kota Pekanbaru sesuai arahan dari 
Pemerintah Pusat. Sekda Jamil diminta segera membentuk tim 
tersebut. Karena sekdako merupakan koordinator dari seluruh  
Organisasi Perangkat Daerah (OPD).  Walikota meminta Sekda 
Jamil berkoordinasi dengan seluruh OPD dalam membentuk 
tim tersebut.

“Sekda harus segera membentuk tim vaksin Covid-19. Tim 
nantinya ikut melakukan sosialisasi dan persiapan jelang vaksi-
nasi Covid-19,” ujarnya usai melantik dan memimpin pengam-
bilan sumpah jabatan Sekda Kota Pekanbaru.

Menurutnya, tugas dan tanggung jawab sekretaris daerah 
memang berat. Ia berpesan agar Jamil bisa menjalankan tugas 
dengan baik. Sekda Jamil kini menjabat sebagai pejabat de-
fenitif sekretaris daerah Kota Pekanbaru. Dengan demikian, dia 

Walikota Lantik Sekdako 
Pekanbaru Defenitif

Segera Bentuk 
Tim Vaksin 

Covid-19

pengukuhan sebagai pj sekdako.Jamil menjabat sebagai 
Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru defenitif usai menjalani 
rangkaian seleksi terbuka beberapa waktu lalu. Ia lulus 
dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 
(JPTP) tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Kota Pekan-
baru. Dia lulus seleksi bersama tujuh pejabat lainnya. Ia 
sudah menjalani serangkaian ujian pada Oktober 2020 
lalu. *BERTUAH



33  Bertuah Edisi Desember 202032  Bertuah Edisi Desember 2020

DILANTIK WA-
LIKOTA - H Mu-
hammad Jamil 
MAg MSi dilantik 
menjadi Sekda 
Kota Pekanbaru 
yang dilaku-
kan langsung 
Walikota Dr H 
Firdaus ST MT. 

BERSAMA PEJABAT - Sekda Kota Pekanbaru yang baru dilantik 
H Muhammad Jamil MAg MSi foto bersama dengan sejumlah 
pejabat di Pemko Pekanbaru.

SAMBUTAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memberi 
sambutan sekaligus arahan seusai pelantikan Sekda Kota Pekan-
baru defenitif. 

FOTO BERSAMA - Sekda Kota Pekanbaru yang baru dilantik H 
Muhammad Jamil MAg MSi beserta istri foto bersama dengan 
Walikota Pekanbaru, Wakil Walikota Pekanbaru dan Asisten II Set-
daprov Riau Evarefita. 

UCAPAN SELAMAT - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT didampingi Wakil Walikota H Ayat Cahyadi 
SSi memberi ucapan selamat kepada Sekda Kota H Muhammad Jamil MAg MSi beserta istri.  

SK PELANTIKAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT dan 
Sekda Kota Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi memperlihat-
kan map SK pelantikan.

DIHADIRI WAWAKO - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
melakukan penandatanganan berita acara pelantikan.  

BERSAMA KELUARGA - Sekda Kota Pekanbaru yang baru dilantik 
H Muhammad Jamil MAg MSi foto bersama anak-anak dan istri 
tercinta. 

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

PERWAKILAN GUBRI - Gubernur Riau yang diwakili Asisten II Set-
daprov Riau Evarefita menandatangani berita acara pelantikan.

BERITA ACARA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyak-
sikan penandatanganan berita acara pelantikan oleh Sekda Kota 
Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi. 



SEKRETARIS Daerah Kota Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi mengajak Dharma Wanita Persatuan 
(DWP) untuk terus berperan aktif mewujudkan 
pembangunan. Ajakan itu disampaikan Sekdako, saat 

menghadiri resepsi peringatan Hari Ulang Tahun ke-21 
DWP Pekanbaru yang dipusatkan di aula lantai 6 Gedung 
Utama Perkantoran Walikota, Tenayan Raya.

“Melalui HUT DWP ini kita harapkan DPW terus berper-
an aktif dalam membangun Pekanbaru ini lebih maju lagi,” 
ucapnya saat memberikan sambutan.

Menurut Sekda M Jamil, peran DWP yang merupakan 
persatuan istri pejabat dan Aparatur Sipil Negara di ling-
kungan Pemerintah Kota Pekanbaru sangat diperlukan 
dalam membawa Pekanbaru lebih maju lagi ke depannya. 
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Wanita 
Berperan 

Bangun 
Pekanbaru

“Karena kesuksesan suami itu meru-
pakan kesuksesan dari peran istri 
yang mendampinginya,” ujarnya.

Pada kegiatan dengan tema “per-
an Dharma Wanita Persatuan dalam 
pemberdayaan perempuan di era 
digital untuk mendukung terwujud-
nya ketahanan keluarga Indonesia” 
itu juga dilakukan penyerahan hadiah 
berbagai perlombaan yang ditaja bersempena HUT ke-21 
DWP Pekanbaru, seperti lomba menghias masker dan lain 
sebagainya. 

Tak hanya berbagai perlombaan, dalam memperingati 
HUT ke-21 DWP Pekanbaru juga memberikan santunan 
dan menyalurkan bantuan sembako ke sejumlah panti asu-
han. Salah satunya Panti Asuhan Al Akbar yang terletak di 
Jalan Soekarno Hatta, Gang Sido Makmur beberapa waktu 
lalu.  

Hal ini diungkapkan oleh Ketua DWP Kota Pekanbaru 
Ny Wirdaningsih Bahar. Wirdaningsih yang didampingi istri 
Pj Sekdako Ny Hj Fitri Jamil mengatakan berbagi dengan 
panti asuhan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan 
memperingati HUT ke-21 tahun 2020. Hal ini sejalan den-
gan program kerja Dharma Wanita Persatuan Kota Pekan-
baru bidang sosial budaya.

“Kegiatan ini bukan pertama kalinya kita lakukan. Tapi 
sudah menjadi agenda rutin setiap tahun dengan mengun-
jungi panti asuhan yang ada di Kota Pekanbaru,” ungkap-
nya.

Selain berbagi dengan sesama, kata Wirdaningsih, pe-
nyaluran santunan dan sembako juga bertujuan menjalin 
silaturrahmi dan ingin mengetahui lebih dekat kegiatan-
kegiatan yang ada di panti asuhahan tersebut. 

Sekdako Pekanbaru 
Hadiri HUT ke-21 

Dharma Wanita 
Persatuan

SAMBUTAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
menyampaikan sambutan pada acara resepsi peringatan Hari Ulang 
Tahun ke-21 DWP Pekanbaru. 

POTONG TUMPENG- Ketua DWP Kota Pekanbaru Ny 
Wirdaningsih Bahar bersama pengurus lainnya melakukan 
pemotongan tumpeng sempena peringatan HUT ke-21 
DWP. 

HUT DWP - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
menghadiri resepsi peringatan HUT ke-21 DWP Pekanbaru di aula 

lantai 6 Gedung Utama Perkantoran Walikota, Tenayan Raya.

SUAP NASI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi memberi suapan nasi tumpeng kepada istrinya, Hj Fitri 
Jamil, saat acara resepsi HUT ke-21 DWP.

PEMENANG LOMBA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi menyerahkan sertifikat pemenang lomba 
pada sejumlah perlombaan yang diselenggarakan DWP 
Pekanbaru.

“Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan 
pengurus panti asuhan yang telah menyambut kami den-
gan baik,” ucapnya.

“Kami dari DWP Pekanbaru juga mendoakan mudah-
mudahan panti asuhan yang ada di Kota Pekanbaru ini 
semakin maju, meningkat dan berkembang,” harap Wirdan-
ingsih menambahkan. *BERTUAH



PEMERINTAH Kota Pekanbaru melantik kepala Dinas 
Pendidikan defenitif. Ismardi Ilyas yang sebelumnya 
hanya menjabat sebagai pelaksana tugas (plt), akh-
irnya dikukuhkan menjadi kepala Dinas Pendidikan 

Kota Pekanbaru. Pelantikan dipimpin Sekretaris Daerah Kota 
Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi di Aula Kantor 
Walikota, Tenayan Raya.

Dalam sambutannya, Sekdako M Jamil mengucapkan 
selamat kepada Ismardi Ilyas dan berharap kepala Dinas 
Pendidikan ini mampu menunjukkan kapasitas sebagai 
seorang abdi negara yang melayani masyarakat. “Selamat 
kepada Bapak Ismardi Ilyas yang baru dilantik. Hendaknya 
bisa berkolaborasi dan menerima amanah dengan baik,” 
kata sekdako.

Dia menyampaikan, penyelenggaraan pemerintahan 
daerah terutama pada masa pandemi Covid-19 seperti 
sekarang menuntut pimpinan OPD untuk lebih inovatif dan 
kreatif guna memberikan pelayanan yang tetap prima teru-
tama bidang pendidikan. 

Menurut Jamil, kondisi pandemi saat ini bukan berarti 
kerja menjadi lambat. Akan tetapi justru harus bekerja 
lebih cepat khususnya bidang pendidikan. Sehingga tidak 
ada waktu yang kosong dan semua harus berjalan dengan 
sebaik-baiknya. Apalagi mendekati akhir tahun, banyak pe-
kerjaan yang harus segera diselesaikan.

“Tugas kita adalah bisa membantu pimpinan, Walikota 
Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT dan OPD lainnya secara 
penuh. Maka jalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” papar 
Jamil.
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AGENDA

BERITA ACARA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi menyaksikan penandatanganan berita acara pelan-
tikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Ismardi Ilyas.

UCAPAN SELAMAT - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi memberikan ucapan selamat kepada Ismardi Ilyas 
yang baru dilantik sebagai kepala Dinas Pendidikan Pekan-
baru. 

LANTIK KADISDIK - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi melantik  Ismardi Ilyas sebagai kepala 
Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru defenitif. 

Siapkan Fasilitas 
Prokes di Sekolah

Sekdako Pekanbaru Lantik Kepala Disdik Defenitif

PATUHI PROKES - Ke-
pala Dinas Pendidikan 
Kota Pekanbaru Ismardi 
Ilyas mengikuti jalan-
nya pelantikan dengan 
menerapkan protokol 
kesehatan.

FOTO BERSAMA - Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Ismardi 
Ilyas foto bersama dengan para ASN di lingkup Dinas Pendidikan 
yang menghadiri acara pelantikan. 

Sekdako mengatakan, ada tugas khusus diberikan 
kepada Ismardi Ilyas sebagai pejabat Kepala Dinas Pen-
didikan defenitif. Kata Sekda, Walikota Pekanbaru Dr H 
Firdaus ST MT mengarahkan agar jajaran Dinas Pendidi-
kan dapat bekerjasama dengan super tim.

“Pertama, bekerjalah dengan super tim, jangan sep-
erti superman. Pahami tupoksi yang ada,” ulas sekdako.

Kemudian, pejabat yang baru juga diminta untuk 
mempersiapkan sekolah sebelum pembelajaran tatap 
muka dimulai. Ia meminta memeriksa sekolah agar 
menerapkan dan menyiapkan fasilitas protokol kesehat-
an di sekolah.

“Sekolah tatap muka awal tahun 2021, kita serentak 
membuka sekolah tatap muka. Persiapkan sekolah-
sekolah. Protokol kesehatan dipersiapkan. Tolong 
disiapkan untuk itu,” tegasnya.

Usai pelantikan kepala Disdik defenitif, masih ada 
dua jabatan yang masih dipegang pelaksana tugas. 
Yakni Sekretaris Dewan dan kepala Satpol PP Kota 
Pekanbaru. Informasinya, jabatan kepala Satpol PP 
defenitif akan dilantik akhir tahun ini. Sedangkan Sek-
retaris Dewan saat dibuka seleksi tidak satu pun yang 
memenuhi syarat. *BERTUAH



HEARING RITEL - Komisi II DPRD Kota Pekanbaru menggelar hearing dengan 
manajemen ritel waralaba terkait perizinan dan CSR bagi warga di tengah Co-
vid-19.
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KOMISI II DPRD Pekanbaru meng-
gelar rapat kerja dengan dua 
ritel waralaba (Indomaret dan 
Alfamart) Pekanbaru, 

di gedung dewan. Hearing 
ini terkait laporan masyara-
kat, menjamurnya toko ritel 
ini yang tersebar di beber-
apa titik Kota Pekanbaru.

Anggota Komisi II DPRD 
Pekanbaru Munawar Syah-
put ra  menegaskan ,  p i -
haknya sengaja memanggil dua 
ritel ini untuk mengetahui berapa 
sebenarnya jumlah toko mereka 
yang beroperasi di Kota Pekanbaru.

Komisi II mengaku bahwa pihaknya 
memiliki data yang menunjukan 
bahwa jumlah gerai khusus ritel Indo-
maret yang ada di Pekanbaru sekitar 
400 gerai. Belum lagi ritel Alfamart.

“Ini laporan masyarakat.  Jadi 
harus kami tindak lanjut. Karena 
ada pengaruhnya terhadap ma-
syarakat. Bahkan secara aturan, 
berapa sebenarnya izin yang dike-
luarkan pemko,” kata Munawar.

Politisi Partai Nasdem ini berharap 
agar manajemen ritel bisa memaparkan 
secara benar agar DPRD bisa meninda-
klanjuti persoalan ini secara bijaksana.

Perwakilan Ritel Indomaret Ab-
bas yang hadir dalam hearing itu 
mengaku bahwa jumlah 400 gerai 

DPRD Pekanbaru mengesah-
kan Perda Perubahan atas 
Perda Kota Pekanbaru No 4 
Tahun 2012 tentang Retri-

busi Pelayanan Kesehatan. Dengan 
sudah disahkannya menjadi perda, 
diharapkan memberikan dampak 
positif dalam pelayanan rumah sakit 
di Kota Pekanbaru. Terutama pusk-
esmas dan RSUD Madani Pekanbaru.

Ketua Pansus DPRD Pekanbaru Rus-
lan Tarigan SPd berharap agar RSUD 
Madani ke depannya lebih bisa mandiri 
dalam menjalankan operasional rumah 
sakit. Namun pelayanan prima menjadi 
unsur penting, tetap menjadi prioritas.

WAKIL Ketua DPRD Pekan-
baru Ginda Burnama ST 
langsung turun ke lapan-
gan untuk meninjau kelu-

han warga terkait kondisi Jalan Pemuda 
Kelurahan Tampan dan Tirta Siak, Keca-
matan Payung Sekaki yang mengalami 
kerusakan dan banyak lobang. Kondisi 
Jalan Pemuda tersebut sudah sangat rusak 
parah, hingga banyak memakan korban.

“Memang ini sudah lama dikeluh-
kan masyarakat. Perbaikan infrastruktur 
seperti jalan ini menjadi atensi kita. Ini 
akses masyarakat sehari-hari. Bahkan 
sebagai bentuk kekecewaan masyara-
kat sekaligus untuk menghindari ke-
celakaan, Jalan Pemuda yang rusak ditana-
mi pohon pisang oleh warga,” kata Ginda.

Atas keluhan masyarakat ini, Ginda 
berjanji akan memperjuangkan untuk 
pembangunan Jalan Pemuda tersebut yang 
baru setengah dilakukan pengaspalan.

“Sebelum jadi dewan, saat kampanye 
dan tahun 2019 setelah menjadi dewan, 
saya sampaikan bahwa pada 2020 Jalan 
Pemuda ini diaspal sampai ujung. Namun 
sempat terpotong karena Covid-19 dan ada 
refocusing anggaran, sehingga baru seten-
gah yang dilakukan pekerjaan,” tambahnya.

Diakuinya, belakangan ini Jalan Pemu-
da sering viral di media online. Na-
mun dirinya selaku wakil rakyat, ber-
janj i  pada tahun 2021 nanti  sudah 
bisa di lanjutkan pembangunannya.

“Ada sekitar 700 meter lagi dilanjutkan 
pada tahun 2021. Mudah-mudahan tere-
alisasi sehingga tak ada menanam pisang 

Pertanyakan CSR di Tengah Pandemi

RSD Madani Diminta Mandiri

Janji akan Diaspal Tahun Depan

AGENDA
LEGISLATIF

yang disebutkan pihak Komisi II 
tersebut tidak benar. “Saya kira tidak 
benar jumlahnya 400 ini,” katanya.

Sementara Ketua Komisi 
II DPRD Pekanbaru H Fathul-
lah juga mempertanyakan 
dana CSR kedua perusa-
haan retail besar tersebut.

“Harusnya mereka ber-
sedia memberikan ban-
tuan untuk masyarakat 
yang terdampak Covid-19. 

Tapi kita dapat laporan, mereka 
tidak bersedia. Padahal banyak ma-
syarakat terdampak, tapi mereka 
tidak membantu,” tambah Fathullah.

Komisi II DPRD Pekanbaru Hearing Manajemen Ritel Waralaba

DPRD Pekanbaru Sahkan Perda Pelayanan Kesehatan

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tinjau Jalan Pemuda yang Rusak 

Sebenarnya, subtansi dari Perda Retribu-
si Pelayanan Kesehatan tersebut lebih men-
garah terhadap asuransi untuk pelayanan 
kesehatan dalam peningkatan pembayaran 
asuransi pihak ketiga. “Kan ada kerja sama 
dengan BPJS dan asuransi lainnya. Itu 
yang harus dikejar,” sarannya. *BERTUAH

PERDA KESEHATAN - Pimpi-
nan DPRD Pekanbaru me-
nyerahkan Perda Layanan 
Kesehatan kepada pemko 

setelah disahkan dewan 
dalam sidang paripurna.

TINJAU JALAN - Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama ST meninjau 
Jalan Pemuda, Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, yang rusak. 

Kepala Disperindag Pekanbaru In-
got Ahmad Hutasuhut yang juga ha-
dir dalam rapat tersebut menegaskan, 
bahwa keberadaan ritel di Pekanbaru, 
sesuai Perda No 9 tahun 2014 harus 
ditegakkan. Bunyi di perda salah sa-
tunya mengatur jumlah serta jarak 
yang diperbolehkan pembukaan gerai.

“Dengan adanya pemanggilan ini, 
kami Disperindag bersyukur. Karena 
kami juga sulit berkomunikasi. Ke depan, 
harus ada tindakan. Jika ada yang ilegal, 
harus kita tindak. Dan rekomendasi yang 
kita keluarkan tidak semuanya menjadi 
izin, dan ada juga gerai yang ada izin 
tapi sudah tutup,” katanya. *BERTUAH

“Kita harapkan lebih mandi-
ri dan profesional. Rumah sakit 
harus meningkatkan pelayanan-
nya kepada masyarakat, apalagi 
nantinya sudah dipungut retri-
busi pelayanannya,” ujar Ruslan.

Politisi PDIP ini meminta, agar 
pengelolaan manajemen rumah 
sakit ke depan lebih baik lagi . 
Jangan terus menerus mengan-
dalkan subsidi dari pemerintah.

“Jika perlu kejar pelayanan yang 
lebih baik lagi dari sekarang. Jan-
gan ada lagi pemikiran dari ma-
syarakat, rumah sakit pemerintah 
tidak bagus pelayanannya. Pemiki-

ran ini harus diberangus dan RSUD 
Madani membuktikannya,” harapnya.

Mengenai pengobatan masyarakat 
sendiri, kata Ruslan lagi, sejauh perda 
ini dievaluasi dan belum masuk lembar 
daerah, masyarakat masih gratis berobat.

“Ini juga harus kita sosialisasikan 
kepada masyarakat. Jangan langsung 
retribusi dipungut. Paling tidak un-
tuk beberapa bulan tahun depan, 
Diskes bersama RS Madani harus to-
tal melakukan sosialisasi,” tegasnya.

Penanggung jawab Pansus Perda 
Retribusi Pelayanan Kesehatan DPRD Pe-
kanbaru Ginda Burnama ST meminta agar 
kedepannya RS Madani bisa berdikari.

2024, akan terus berjuang mewujud-
kan aspirasi masyarakat. Tidak hanya 
di daerah pemilihannya, tapi seluruh 
daerah Kota Pekanbaru. Namun tentu 
saja harus menyesuaikan ketersediaan 
anggaran Pemko Pekanbaru. *BERTUAH

lagi di tengah jalan ini. Saya akan berjuang 
di kampung saya ini yang sudah mengan-
tarkan saya duduk di DPRD Kota Pekan-
baru, sebagai pimpinan pula lagi,” janjinya.

Ginda menegaskan bahwa selama 
masa periodenya di DPRD yakni 2019-
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WEBINAR - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT mengikuti webinar SDGs 
Action Forum dengan tema mewujudkan kota bersih menuju kawasan bebas 
sampah di Kompleks Perkantoran Walikota. 

GALERI KEGIATAN
WALIKOTA 

PEKANBARU 
DR H FIRDAUS ST MT

AUDIENSI PRAMUKA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menerima audiensi Kwarcab Pramuka Kota Pekanbaru di Gedung 
Utama Kompleks Perkantoran Walikota.

PEMBICARA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menjadi pem-
bicara webinar Apeksi dengan topik Standarisasi SLA Pelayanan Publik 
secara virtual di Kompleks Perkantoran Walikota.

AUDIENSI STIKES - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT foto bersama 
pengurus STIKes Al Insyirah Pekanbaru usai menerima audiensi di Kom-
pleks Perkantoran Walikota.

DIALOG KHUSUS- Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menjadi nara-
sumber siaran langsung dialog Khusus dengan tema evaluasi dan progres 
pengembangan infrastruktur Kota Pekanbaru di Riau Televisi. 

TAMU KEMENTERIAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT meneri-
ma tamu dari Kementerian LHK RI di ruang kerja walikota Gedung Utama 
Kompleks Perkantoran Walikota.

TATA RUANG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memimpin 
Pemaparan Ekspose Laporan Fakta dan Analisa Rencana Detail Tata 
Ruang Kecamatan Tenayan Raya di Gedung Utama Kompleks Perkan-
toran Walikota.

RAPAT MONITORING - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT meng-
hadiri Monitoring dan Evaluasi Tim Sosialisasi Perubahan Perilaku 
Masyarakat Lawan Covid-19 di Kompleks Perkantoran Walikota.

AUDIENSI PAJAK - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima au-
diensi Kepala Kantor Pajak Senapelan Kota Pekanbaru dan jajaran di Ruang 
Rapat MPP Lantai 3.

RAKORNAS - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT mengikuti 
rakornas TPAKD serta arahan Presiden Ir Joko Widodo secara virtual 
di Gedung Utama Kompleks Perkantoran Walikota.

EVALUASI COVID - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memimpin rapat 
Forkopimda mengenai evaluasi penanganan Covid-19 sekaligus persiapan 
menghadapi Natal dan Tahun Baru 2021.

PERAWATAN GEDUNG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
memimpin rapat pengembangan dan perawatan Gedung Kompleks 
Perkantoran Walikota di Tenayan Raya.

CENDERAMATA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyerah-
kan plakat cenderamata kepada perwakilan Kementerian LHK pada 
kegiatan ekspose dokumen rencana pengelolaan SDALH perkotaan 
sektor transportasi dan jasa pengelolaan sampah Kota Pekanbaru. 

TANDA PESERTA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memasang-
kan tanda peserta sosialisasi peraturan perizinan dan nonperizinan serta 
Bimtek CHSE di The Zuri Hotel.

PUKUL KOMPANG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memukul 
kompang tanda dibukanya pameran Pekanbaru Lifestyle & Cretivepre-
neur Space 2020 sekaligus launching aplikasi SETANUB Madani.
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PENYERAHAN DIPA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi meng-
hadiri penyerahan DIPA TA 2021 serta dana transfer dan Dana Desa 2021 
oleh gubernur Riau diwakili Asisten I Setdaprov di Gedung Daerah.

BAZAR WISATA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi mengun-
jungi satu gerai Bazar Wisata UMKM Pekindo di Senapelan Plaza Lantai 4. 

KUNJUNGAN WABUP - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menerima kunjungan silaturahmi dari Wakil Bupati Muko Muko, Haidir SIP 
di Ruang Kerja Wakil Walikota Lantai 3 Gedung MPP.

DISKUSI RINGAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menjadi 
narasumber pada diskusi ringan yang digelar seusai pembukaan Banda-
raya Pop Up Festival 2020 di Mal SKA Pekanbaru.

HADIRI PERNIKAHAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menyampaikan sambutan sekaligus harapan pada pernikahan Nurwahyu 
Restiani SKom dengan Angga Setia Irawan SKom bertempat di Jl Anggrek 
Tangkerang Labuay.

KUNJUNGAN BNN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
foto bersama Kepala BNN Kota Pekanbaru usai menerima kunjungan 
silaturahmi di Ruang Kerja Wakil Walikota Kantor MPP Pekanbaru.

KUNKER - Wakil Walikota 
Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi menyampaikan sambutan 
pada kunjungan kerja ke Pusat 
Penelitian, Pengembangan 
dan Penerapan Bioteknologi 
Mikroba di Kabupaten Serang, 
Banten. 

NARASUMBER - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menjadi 
narasumber di live streaming Halo Bharabas dengan tema peran KPA 
dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru.

RAPAT VIRTUAL - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi dan 
Forkopimda Kota Pekanbaru mengikuti rapat dengan Pemprov Riau secara 
virtual.

BANGUN MASJID - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi berjalan 
kaki menuju lokasi peletakan batu pertama pembangunan Masjid Nurul 
Iman di Kelurahan Kulim. 

KUNJUNGAN ICMI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menerima kunjungan silaturahmi ICMI Kota Pekanbaru di Ruang Wakil 
Walikota Lantai 3 Gedung MPP Pekanbaru. 

SAKSI NIKAH - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menjadi saksi 
nikah Randi dan Dewi di Jalan Bunga Tanjung Keluarahan Delima, Keca-
matan Tampan, Kota Pekanbaru. 

RAKERCAB PRAMUKA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
membuka rapat kerja cabang sekaligus pelantikan Pusat Pendidikan Kwartir 
Cabang Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru.

TERIMA PIAGAM - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menerima 
piagam penghargaan untuk Kota Pekanbaru sebagai kota peduli terhadap 
HAM oleh Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution di Gubernuran.

KUNJUNGAN PAGUYUBAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menerima kunjungan Ikatan Keluarga Pandai Sikek di Ruang Rapat Kerja 
Wakil Walikota Pekanbaru.

GALERI KEGIATAN 
WAKIL 

WALIKOTA 
PEKANBARU 

H AYAT CAHYADI SSI



45  Bertuah Edisi Desember 2020

WARGA Kecamatan Rumbai Pesisir, khusus-
nya Kelurahan Limbungan kini sudah miliki 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes) 
keliling. Layanan yang sangat bermanfaat bagi 

masyarakat ini terbentuk berkat kerja sama Hu-
man Inisiatif Cabang Riau bersama Bank Riau 
Kepri serta Pemerintah Kota Pekanbaru.

Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi 
SSi menyampaikan apresiasi terkait program 
layanan kesehatan keliling bagi masyarakat. 
Sebab dengan adanya program ini masyarakat 
sekitar dapat langsung merasakan manfaatnya.

“Kami atas nama Pemerintah Kota Pekan-
baru sangat berterimakasih dengan adanya program 
kesehatan ini, yang mana ada sekitar 100 vitamin dan 
makanan tambahan diberikan kepada masyarakat di Kelu-
rahan Limbungan,” ujar wawako.

Lebih lanjut Ayat menyebutkan, selain diberikan 
multivitamin untuk imunitas tubuh, ia juga mengharap-
kan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol 
kesehatan dengan menjalani program 4M, yakni mencuci 
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INFO
KECAMATAN

Bagikan Vitamin dan Makanan ke Warga
tangan dengan sering, memakai masker, menjaga jarak, dan 
menghindari kerumunan.

“Prioritas utama kita dalam memutuskan mata ran-
tai penyebaran wabah Covid-19 yang masih ada saat ini, 

masyarakat diwajibkan mematuhi anjuran pemer-
intah terkait protokol kesehatan dan menerapkan 
program 4M. Semoga pandemi ini segera berlalu,” 
tutup wawako sembari menambahkan, agar semua 
selalu rajin berolahraga dan berdoa meminta agar 
terhindar dari segala penyakit dan musibah.

Sementara Camat Rumbai Pesisir Syamsuddin 
SSos mengatakan, kondisi kesehatan masyarakat 
saat ini masih terus diperhatikan, melalui edukasi-

edukasi kesehatan dari dinas kesehatan atau puskesmas-
puskesmas setempat.

“Program layanan kesehatan dari Bank Riau Kepri ini 
sangat membantu masyarakat kita, mengingat situasi dan 
kondisi sebagian wilayah di kelurahan Limbungan baru 
saja dilanda banjir, maka kami merasakan manfaat besar 
dari pelaksanaan pengecekan kesehatan dan pemberian 
obat-obatan secara gratis yang dilakukan pada hari ini,” ujar 

Camat Syamsuddin.
“Kami pun berharap, program ini dapat berkelanjutan, 

sehingga masyarakat dapat lebih sehat dan sejahtera,” 
tambahnya.

Adapun terkait pelaksanaan program layanan kes-
ehatan masyarakat keliling, Lurah Limbungan Welfina 
Sari Harahap SSos menyebutkan bahwasanya masyarakat 
dapat menikmati beberapa pemeriksaan seperti cek gula 
darah, cek asam urat, pemberian vitamin, dan makanan 
tambahan serta edukasi terkait penanganan masalah 
penyebaran wabah Covid-19.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur kelurahan 
limbungan merupakan salah satu tempat pelaksanaan 
program pelayanan keliling dari pihak Bank Riau Kepri 
bersama Human Inisiatif bagi seratus orang warga khu-

Kecamatan Rumbai Pesisir Punya Fasyankes Keliling

PEMERINTAH Kota Pekanbaru melalui Kecamatan 
Senapelan menyalurkan insentif kepada 185 kader 
pos pelayanan terpadu (posyandu) yang tersebar di 
enam kelurahan se-Kecamatan Senapelan. Dengan 

disalurkanya insentif tersebut, maka hingga saat ini total 
insentif yang sudah dibayarkan sebanyak tujuh bulan.

Camat Senapelan Fabillah Sandy SE MAP menjelaskan, 
insentif kader posyandu se-Kecamatan Senapelan yang su-
dah dibayarkan tersebut adalah insentif untuk priode Janu-
ari hingga Juli 2020. Dengan disalurkanya insentif tersebut, 
pihaknya berharap bisa menambah semangat para kader 
posyandu untuk melayani kesehatan masyarakat.

Sebab kader posyandu memiliki peranan penting dalam 
melayani masyarakat. Khususnya di bidang kesehatan. Se-
bagai garda terdepan yang langsung berhubungan dengan 
masyarakat, pihaknya berharap para kader posyandu bisa 
menjadi melayani masyarakat dengan baik.

“Insenif yang diberikan pemerintah ini bersifat penghar-
gaan untuk para kader. Karena mereka ini telah melayani 
masyarakat secara sukarela,” katanya.

Selain itu, Fabillah juga mengimbau kepada masyarakat 
untuk memanfaatkan layanan yang ada di posyandu secara 
maksimal. Karena kegiatan ini merupakan program pemer-
intah yang berkenaan dengan masalah kesehatan terutama 
kesehatan ibu dan balita.

“Sebagai sebuah usaha kesehatan bersama dalam ma-
syarakat, posyandu memiliki berbagai program yang sangat 
bermanfaat untuk kesehatan ibu dan balita yang berhubun-
gan dengan masalah kesehatan secara umum. Untuk itu 
manfaatkan program ini dengan baik,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Fabillah mewakili kader 
posyandu se-Kecamatan Senapelan juga mengucapkan 
terima kasih kepada Pemko Pekanbaru yang telah mem-
berikan Insentif kepada para kader posyandu.

Pihaknya berharap perhatian yang sudah diberikan oleh 

Makin Semangat Layani Masyarakat

FASYANKES KELILING - Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi, camat dan lurah foto bersama di fasyankes 
keliling masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir, khususnya Kelurahan Limbungan.

susnya di RW 04,” ujar Lurah Welfina.
Ia pun mengatakan, untuk kegiatan sosial kesehatan bagi 

masyarakat di Kelurahan Limbungan sebelumnya juga telah 
dilakukan seperti pemberian gizi dan vitamin untuk bayi lima 
tahun (balita) yang sangat dibutuhkan masyarakat.

“Pada beberapa bulan yang lalu, warga di Kelurahan Lim-
bungan juga merasa terbantu dengan program kesehatan 
yang diberikan oleh human inisiatif bekerjasama dengan 
PKPU kota Pekanbaru dalam memberikan gizi bagi balita 
yang dinamakan dengan Sahabat Gizi Balita atau sagita,” 
tutup Lurah Limbungan.

Hingga siang menjelang sore aktivitas pelayanan kese-
hatan bagi masyarakat di Kelurahan Limbungan masih terus 
dilanjutkan, dengan tujuan agar masyarakat dapat selalu 
dalam keadaan sehat. *BERTUAH

Fabillah Sandy 
SE MAP 
Camat Senapelan

Pemko Pekanbaru ini bisa menjadi motivasi dan peny-
emangat bagi seluruh kader posyandu untuk melayani 
masyarakat dengan maksimal.

Seperti diketahui, hingga saat ini setidaknya sudah ada 
37 posyandu yang tersebar di masing-masing kelurahan 
di Kecamatan Senapelan. Dalam memberikan pelayanan 
maksimal pada masyarakat, pihak Kecamatan Senapelan 
berkoordinasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Pekanbaru dalam mem-
bina kader Posyandu. *BERTUAH

Camat Senapelan Salurkan Dana Insentif untuk 
185 Kader Posyandu

“Insenif yang diberikan pemerintah 
ini bersifat penghargaan untuk para 
kader. Karena mereka ini telah melay-
ani masyarakat secara sukarela,”



Pesona Dermaga Tepian Mahligai 
nan Memukau di Kampar
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Bersantai Nikmati 
Pemandangan Danau

PARIWISATA
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SEJUMLAH destinasi wisata di Kabupaten Kam-
par jadi incaran para wisatawan. Terutama saat akh-
ir pekan maupun saat libur dan cuti bersama. 

Destinasi wisata yang banyak dikunjungi di Kabupaten 
Kampar yakni Dermaga Tepian Mahligai yang berlokasi di Desa 
Pulau Godang Kecamatan XIII Koto Kampar dan Sungai Gelom-
bang di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

Pesona Dermaga Tepian Mahligai menyajikan pemandan-
gan yang asri dan sejuk dengan pohon-pohon besar dan 
rindang. Air sungai yang berwarna hijau terang dan dikelilingi 
pulau-pulau yang indah, serta dua buah air terjun yang bisa di 
lewati di sepanjang aliran danau, membuat setiap orang yang 
mengunjunginya merasa nyaman dan berah berlama-lama disini.

Jarak tempuh lokasi wisata alam tersebut dari Kota Pekanbaru 
ke lokasi Dermaga Tepian Mahligai sekitar dua jam perjalanan atau 
berjarak 90 km. Dengan menempuh rute pertama harus ke Danau 
PLTA Kotopanjang. Setiba di PLTA Kotopanjang, akan melewati 
objek wisata Ulu Kasok, Puncak Kompe, dan objek wisata lainnya.

Selanjutnya melewati jembatan PLTA dan pemandangan 
danau makin mempesona saat bangkai besar pohon kayu 
yang cukup banyak terhampar di permukaan danau yang 
dulunya adalah pohon hidup yang ditenggelamkan oleh 
perusahaan saat membuat dam untuk waduk PLTA itu.

Setelah asyik melewati Danau PLTA tersebut serta Ulu Ka-

sok dan Puncak Kompe, pengunjung akan bertemu dengan 
objek wisata Dermaga Tepian Mahligai yang ditandai den-
gan gapura objek wisata Dermaga Tepian Mahligai tersebut.

Saat memasuki jalan menuju Dermaga Tepian Mahligai akan terli-
hat air danau berwarna menjadi hijau terang dan merasakan udara di 
sekitar yang cukup sejuk. Perjalanan akan semakin mempesona keti-
ka mata dimanjakan dengan taman bunga dan pepohonan rindang.

Semakin ke ujung Dermaga Tepian Mahligai, akan di-
jumpai pulau-pulau yang indah, yang cocok dijadikan tem-
pat berkemah serta banyaknya tempat bermain anak dan 
tempat berswafoto dengan pemandangan yang indah.

Bagi yang ingin menyusuri indanya panorama alam di sepanjang 
Tepian Mahligai ini, pengunjung bisa menyewa sampan dengan tarif 
Rp 250.000 untuk pulang pergi. Objek wisata di sepanjang aliran Dan-
au PT PLTA Kotopanjang biasanya dikunjungi sekitar 3.000 orang/hari.

“Bahkan tiap hari libur Sabtu atau Minggu jumlah wisatawan lokal 
yang berkunjung ke objek wisata alam ini mencapai 9.000 orang,” 
kata David Hendra, pengelola objek wisata Dermaga Tepian Mahligai.

Pihaknya telah menata objek wisata di PT PLTA Koto Panjang 
dengan beragam fasilitas mulai dari kursi santai, kolam renang 
di dalam danau, tempat kumpul-kumpul keluarga. Jembatan 
terapung sekitar 100 meter, wahana untuk foto pranikah, ga-
zebo untuk bersantai, hingga tempat berkemah dan bermain.

Menurut dia, pengunjung biasanya betah berlama-lama me-

nikmati suasana alam di Tepian Mahligai sambil duduk 
dan makan bersama keluarga di atas tikar. Pengunjung, 
kata dia, hanya dikenakan biaya tiket masuk Rp 5.000/
orang, tarif parkir motor Rp 2.000 dan mobil Rp 5.000.

”Jadi untuk menikmati suasana alam nan segar di 
Dermaga Tepian Mahligai dijamin tidak mem-
buat kantong pengunjung bolong,” kata David.

Ia mengatakan, objek wisata alam tersebut dulunya hanyalah 
kebun karet yang berada di pinggiran danau dan tempat bong-
kar muat hasil perkebunan karet maupun hasil tangkapan ikan. 

Namun berkat bantuan dana CSR (tanggung jawab sosial 
perusahaan) PLN, lahan sekitar satu hektar itu di sulap menjadi 
objek wisata bak romansa di Bali, menurut penduduk lokal. 

Lebih jauh David Hendra mengatakan Dermaga 
Tepian Mahligai di Kampar perlu terus dikembang-
kan untuk mendampingi objek wisata di Riau sep-
erti Ulu Kasok, Puncak Kompe, dan Puncak Cabodak.

 “Keberadaan objek wisata ini diyakini juga memiliki efek 
ganda terhadap meningkatkan perekonomian masyarakat di 
Kecamatan XIII Koto Kampar dan mendorong pertumbuhan 
UMKM di sekitar Desa Pulau Gadang, khususnya kuliner,” katanya.

Seorang pengunjung objek wisata Dermaga Tepi-
an Mahligai asal Kampar, Tasya yang membawa rom-

bongan wisatawan dari Kota Pekanbaru mera-
sa bangga dapat mengenalkan wisata tersebut.

“Lokasinya sangat bagus, saya tak merasa ada di Kampar, 
di sebuah kampung daerah PLTA Koto Panjang, tapi sudah 
merasa dimana gitu, macam objek wisata di luar sana. Be-
rada di sini semacam bak berada di Bali atau romansa Bali. 
Biasanya kami berlibur ke Sumatera Barat, tapi sekarang 
tidak perlu jauh-jauh mau liburan,” katanya. *BERTUAH
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UKMA JAKAN pemerintah untuk 
berada di rumah aja selama 
pandemi Covid-19 ini, ternyata 
tidak semuanya menyebabkan 

masyarakat tidak lagi produktif. Bukti-
nya Nurliza Kumala mampu memper-
tahankan usaha makanan olahan yang 
diberi nama Dapur Fahza.

Nurliza menyebut, selama pandemi Covid-19 ini ia 
memang mengurangi aktivitas di luar rumah. Untuk 
pembelian bahan baku semua produk makanan Dapur 
Fahza ia usahakan secara online. Begitu juga pengan-
taran kepada konsumen juga menggunakan jasa ojek 
online.

“Alhamdulillah untuk keperluan bahan baku gampang 
diperoleh dan saya lebih banyak belanja online, jadi 
nanti tinggal transfer dan barang juga langsung dideliv-
ery,” tutur Nurliza kepada Bertuah.

Nurliza juga mengatakan, kendati hanya semua di-
lakukan melalui online namun prospek usaha makanan 
rumahan produk Dapur Fahza cukup bagus. Bahkan sam-
pai saat ini sudah bertahan sampai enam tahun.

Menurut Nurliza lagi, ia berusaha untuk mencari ide 
kreatif untuk bisa membuat makanan khas Dapur Fahza 
untuk tidak sama dengan yang dijual oleh pelaku usaha 
lain. Paling tidak itu tentu akan menjadi nilai plus bagi 
konsumen.

Biasanya Nurliza mendapat ide-ide kreatif tersebut 
dari media sosial terutama untuk berbagai produk ola-
han Dapur Fahza.

“Kalau untuk metode pembuatan cake biasanya hasil 
akhir tergantung kreasi kita. Seperti bolu lapis enam 
warna yang kini menjadi khas Dapur Fahza itu saya keta-
hui dari google,” terang 
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Nurliza yang dulu merupakan karyawati bank.
Kendati Dapur Fahza tergolong usaha rumahan na-

mun berbagai produk yang dihasilkan kualitasnya tidak 
jauh beda seperti yang ada di oulet besar. Di antaranya 
bolu gulung rainbow 45K, brownies kedut 40K, eclairs 
isi 10pc  45K, dessert rainbow 20K dan es mangga jelly 
10K.

Selain itu ada juga  berbagai macam varian lainnya 
yang dibuat sesuai momen seperti aneka kue kering 
yang dipasarkan pada bulan puasa Ramadan. Semisal 
nastar, lidah kucing rainbow, lidah kucing keju , sagu 
keju  dan brownies cookies.

“Kalau untuk saat ini yang lebih laris itu bolgul rain-
bow dan dessert rainbow,” sebut Nurhaliza yang juga 
memasarkan produknya di sejumlah gerai oleh-oleh 
Kota Pekanbaru.

Sejak membuka usaha makanan olahan, Nurhaliza 
menuturkan tidak mengalami kesulitan. Hanya saja 
untuk pembuatan rainbow cake menurutnya perlu kes-
abaran karena menggunanan enam warna yang kom-
posisinya harus sama dari dalam satu loyang. Artinya 
Nurhaliza harus betul-betul menimbang agar lebih 
seimbang.

Untuk pemasaran sendiri, Nurhaliza menyebut pang-
sa pasar Dapur Fahza sebelum masuk gerai oleh-oleh 
masih di seputar Kota Pekanbaru. Namun kini sudah 
ada juga yang menjadikan produk Dapur Fahza sebagai 
buah tangan ketika berkunjung ke Pekanbaru.

Karena meskipun cake termasuk jenis kuas basah 
namun pada suhu ruang bisa tahan selama tiga hari. 
Bahkan jika di dalam lemari es bisa tahan sampai tujuh 
hari.

Beragam produk Dapur Fahza bisa diperoleh di 
Jalan Kopen No 20 Tangkerang Tengah, Marpoyan 
Damai, Pekanbaru atau order melalui akun Instagram 
@dapurfahza atau Facebook Nurliza Kumala dan WA 
085265850275. *BERTUAH

Cari Ide Menu 
Makanan 

di Medsos

Usaha Rumahan 
Dapur Fahza 
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Jamin Produk 
Tas Lebih Tahan

UKM

Yenni Sukses 
Daur Ulang 

Sampah BAGI sebagian orang, kemasan 
plastik bekas mungkin tidak ada 
gunanya lagi. Tapi bagi tangan 
kreatif seperti Silva Yenni, plas-

tik bekas bisa didaur ulang menjadi 
barang bernilai guna.

Menurut Yenni semula ia juga tidak yakin dengan 
kemampuannya sendiri untuk bisa mengolah plastik 
bekas. Namun karena banyak pihak yang meyakinkan, 
ia menjadi termotivasi untuk bekreasi. Apalagi ia juga 
bekerja di bank sampah yang saban hari menerima ban-
yak plastik bekas dari masyarakat.

“Awalnya saya juga tidak bisa menjahit menggunakan 
mesin besar, namun saya terus berusaha dan belajar. Al-
hamdulillah dalam dua hari satu tas daur ulang berhasil 
dibuat walaupun tampilannya belum begitu rapi. Itu cu-
kup jadi penyemangat bagi saya untuk terus berkarya,” 
tutur Silva Yenni kepada Bertuah.

Yenni mengakui perlu kegigihan dan kemauan yang 
tinggi untuk mempelajari sesuatu hal yang baru. Apa-
lagi untuk menjadikannya sebagai peluang usaha yang 
menghasilkan.

Dia juga tidak menyangka bila kini tas daur ulang 
karyanya banyak diminati oleh pembeli. Bahkan ia 
kadang kewalahan untuk memenuhi pesanan yang 
datang.

“Kesulitannya kalau ada pesanan banyak dan menda-
dak harus siap cepat, karena kalau mendaur ulang ini 
saya harus cari bahannya dulu, dicuci setelah itu baru 
buat polanya,” pungkas Yenni lagi.

Menurut Yenni sejauh ini untuk ketersediaan bahan 
baku tidak banyak masalah. Karena berbagai plastik 
bekas bisa diperoleh dari Bank Sampah Bukit Hijau 
Berlian. Sebab setiap harinya selalu ada masyarakat yang 
menabung di bank sampah tersebut.

Bagi Yenni berhasilnya ia mendaur ulang sampah 
menjadi bahan yang bernilai guna adalah satu prestasi 
luar biasa bagi dirinya. Paling tidak dengan hal kecil 
yang dilakukannya bisa mengurangi pemakaian plastik 
ditengah masyarakat.
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Terlebih sampah plastik tidak dapat terurai dalam tanah 
dan tentunya akan menyebabkan polusi bagi bumi. Yenni juga 
berharap lebih banyak lagi masyarakat yang peduli dan mau 
memakai produk daur ulang. Karena bukan hanya membantu 
yang mengolahnya namun yang lebih utama bisa menyelamat-
kan bumi.

“Kalau semua kita memakai produk daur ulang, tentu volume 
sampah plastik akan jauh berkurang,” cetus Yenni yang sudah 
dua tahun belakangan mendaur ulang plastik kemasan.

Mengenai bentuk dan kualitas dari produk daur ulang olah-
annya, Yenni meyakinkan tidak kalah saing dengan produk dari 
bahan baru. Karena ia berusaha membuat tampilan barang dari 
plastik bekas menjadi lebih menarik dan tahan lama. 

  Yenni mencontohkan tas dari kemasan minyak, ia akan 
membuat satu sisi dengan gambar yang posisi sama. Sehingga 
saat tas disandang pola gambar yang ada terlihat lebih rapi.

Beberapa hasil tangan kreatif Yenni dari daur ulang sampah 
adalah tas laundry yang dijual dengan harga Rp 50 ribu, tas be-
lanja ke pasar yang memiliki banyak saku di dalamnya sehingga  
tidak perlu kresek lagi untuk   belanja dan dijual seharga Rp 35 
ribu. Kemudian ada tas santai seharga Rp 30 ribu-Rp 35 ribu 
plus celemek Rp 15 ribu.

“Diantara semua produk daur ulang yang paling laris adalah 
tas belanja, tas santai, tas bekal, dan lain-lain,” sambung Yenni 
yang terkadang mendapat ide kreatif dari konsumen.

Saat ini beberapa tas daur ulang produk Cen craft sudah di-
pasarkan hingga keluar Kota Pekanbaru. Antara lain ke daerah 
Surabaya serta Padang.

Yenni juga tidak menampik besarnya peran media sosial 
sebagai media pemasaran menjadi keuntungan baginya untuk 
memasarkan berbagai produk daur ulang yang dihasilkan.

Kendati produk daur ulang yang sama juga banyak diproduk-
si oleh pengrajin lain namun Yenni menyebut jika tas daur 
ulang yang ia buat berbeda. 

“Tas yang saya buat sangat kokoh, dilapisi dengan karung 
beras dan selalu memakai kain furing didalamnya. Jadinya 
tas akan tahan lama karena plastik kemasan dan tidak mudah 
robek. Paling hanya warna saja yang akan pudar,” jelas Yenni.

Sementara untuk perawatan tas daur ulang menurut Yenni 
juga tidak terlalu payah cukup  dicuci dan bisa dipakai kembali.

Berbagai produk daur ulang dari Cen craft bisa diperoleh di 
Jalan Eka Tunggal Gg Dua Putri No 11 Kelurahan Sialang Mung-
gu, Kecamatan Tampan. Atau via Instagram Cen_craft, Facebook 
Silva Yenni dan Cen Craft. WhatsApp 085272360851. *BERTUAH
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Kuah Bening Tanpa Santan

KULINER

Menu Khas Soto Sulung 
di Iga Bakar Cobek

SOTO merupakan makanan Nusantara yang 
menjadi favorit masyarakat. Jenisnya juga 
beragam.  Seperti soto sulung ala Iga Bakar 
Cobek, restoran yang berlokasi di Jalan 

Rajawali/Gardenia, Sukajadi, Pekanbaru.
Soto sulung merupakan menu favorit di samp-

ing iga yang dibakar dan disajikan dengan wadah 
cobek sebagai andalan di restoran ini. Merujuk 
beberapa referensi, soto sulung khas Surabaya 
adalah soto berkuah santan berisi jeroan.

Namun berbeda dengan soto sulung di 
restoran milik Ellis, 38 tahun ini. Kuahnya bening 
tanpa santan dengan isian seperti toge pendek 
khas Jawa, daging dan telur rebus.

Sebagai topping, soto dalam mangkok ditaburi 
koya dan perei. Koya merupakan kerupuk ber-
bahan dasar udang yang dihaluskan. “Kerupuk 
koya resepnya dari mama. Diblender halus, terus 
ditaburi di atas soto,” tutur Ellis.

Rasa yang dihadirkan dari koya adalah rasa 
udang setelah dicampur dengan kuah soto. 
Menurut Ellis, menu soto ini masih mengadopsi 
dari daerah asalnya, Malang dan Surabaya.

Ellis menjelaskan, bumbu rempah racikan 
sendiri pertama sekali ditumis. Di tempat ter-
pisah, daging sapi direbus lama sampai kaldunya 
keluar. Bumbu yang telah ditumis tadi, kemudian 
dimasukkan ke rebusan daging.

Rebusan ditunggu sampai daging matang dan 
bumbu meresap ke daging. “Daging direbus, 
tunggu sampai bumbunya menyatu dengan dag-
ing,” ujar Ellis. Daging diambil dari bagian betis 
sapi. Kemudian dipotong dadu.

Ellis memberi bocoran, ke dalam kuah rebusan 
ditambahkan sedikit lemak. Ini agar kaldu sapi 

lebih terasa. Tetapi lemak harus ditakar secuku-

pnya. Sebab kuah bisa menimbulkan rasa begah 
jika lemak terlalu banyak.

Seporsi soto sulung dibanderol Rp 23.000. 
Sudah termasuk nasi. Soto ini sama sekali tanpa 
isian mie.

Ellis juga memodifikasi menu andalannya, 
Iga Bakar Cobek. Restorannya menyediakan iga 
bakar mozarella.

Iga bakar yang disiram mozarella disajikan di 
piring panas (hotplate). Iga bakar dengan moza-
rella memang cocoknya disantap saat panas.

Mozarella yang lumer saat masih panas, men-
jadi seru karena memanjang saat ditarik. Jika 
dingin, mozarella akan menjadi kaku. *BERTUAH
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Satu Ceers Kopi 
untuk Empat 
Orang

Kongkow Santai di Warung 
Lapan Enam

D I tengah aktivitas yang padat, duduk 
bersama di warung kopi kini menjadi 
pilihan untuk sejenak rehat dari kegiatan 
rutin. Tentunya tidak sembarang warung 

kopi. Yang utama pastilah warung kopi yang bisa 
membuat nyaman dan betah berlama-lama duduk 
di sana dengan para relasi.

Warung Lapan Enam yang berada di Jalan Imam 
Munandar, Pekanbaru mungkin bisa menjadi pili-
han Anda. Warung  Lapan Enam berada tepat di 
depan supermarket Mama Mia.

Kendati terbilang baru, namun di Wa-
rung Lapan Enam akan disuguhkan suasa-
na berbeda. Di sini Anda dapat memesan 
kopi sekaligus bisa diminum untuk empat 
orang dari satu ceers. Nantinya masing-
masing pengunjung akan diberi gelas kecil 
atau sloki untuk minum kopi.

Kopi yang ditawarkan adalah kopi sibuk dengan 
beragam varian rasa selain juga ada teh. Untuk 
masalah harga dipastikan juga sangat bersahabat. 

Satu cheers dibanderol hanya Rp 20 ribu. Jika 
nanti satu cheers ternyata masih kurang, Anda bisa 
memesan kopi dengan varian lain.

Di Warung Lapan Enam, Anda juga bisa menik-
mati makanan selingan. Seperti nasi goreng, mie 
goreng atau roti bakar serta lainnya.

Sementara bagi pengunjung yang ingin ngo-
brol sekaligus makan berat juga tersedia berbagai 

menu makanan rumahan. Seperti ayam penyet, 
asam pedas, ayam goreng balado serta ayam ren-
dang dan ikan salai. 

Semua menu yang ada dibanderol dengan har-
ga mulai dari Rp 10 ribu- Rp 15 ribu. Untuk Anda 
yang mem-follow akun Instagram Warung Lapan 
Enam juga bisa mendapatkan voucher dengan 
harga spesial selama bulan Desember 2020.

Hal yang lebih menarik lagi, bagi yang memi-
liki hobi musik juga bisa menyalurkan bakatnya 

di Warung Lapan Enam. Karena warung 
ini menyediakan berbagai paralatan musik 
yang khusus diperuntukkan bagi pengun-
jung ingin bernyanyi. Di antaranya ada 
gitar serta piano. Berbagai fasilitas lain juga 
tersedia seperti wifi gratis. 

Sementara sarana protokol kesehatan di 
Warung Lapan Enam juga lengkap seperti adanya 
tempat mencuci tangan di pintu masuk serta pen-
gunjung diwajibkan memakai masker. Untuk jarak 
duduk antara satu pengunjung dengan lainnya 
juga terjaga.

Bagi kamu yang lupa memakai masker, pihak 
Warung 86 juga menyediakan masker untuk 
pengunjung. Nah bagi yang ingin menghabiskan 
waktu istirahat siang atau kongkow di malam hari 
bisa datang langsung ke Warung Lapan Enam 
yang buka mulai pukul 07.00 sampai 22.00 WIB. 
*BERTUAH
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Ayam Penyet Empuk 
Paling Laris 

WARUNG Cabe Rawit di Jalan Kelapa 
Sawit Kelurahan Tangkerang Labuai 
merupakan tempat makan sejenis 
ampera. Namun demikian aneka 

menu masakan yang disajikan selalu laris setiap 
harinya.

Ada beberapa menu andalan yang 
paling dicari dan paling favorit di Wa-
rung Cabe Rawit. Di antaranya ayam 
geprek serta gulai ikan salai.

Untuk ayam penyet di warung ini 
pengolahannya berbeda dari yang 
sudah ada. Bila umumnya ayam penyet 
digoreng dengan sambal terasi, di sini ayam 
diungkap dengan bumbu kemudian dibakar lagi 
menggunakan bumbu halus yang sama. 

Cita rasa ayam penyet yang dihasilkan sangat 
gurih sekaligus empuk. Tampilan ayam peny-
etnya dari luar seperti ayam rendang namun 
ditaburi irisan bawang dan cabe.

Menurut Wahyu Sri Utami, pemilik Warung 
Cabe Rawit hampir setiap harinya seluruh menu 
yang tersedia selalu ludes tidak bersisa.

Karena Warung Cabe Rawit juga beker-
jasama dengan beberapa operator angkutan 
online. Sehingga pembeli tidak hanya yang 
berada di sekitar Jalan Kelapa Sawit namun 
juga dari luar wilayah Harapan Raya.

Warung Cabe Rawit mulai dibuka 
pukul 09.00 WIB hingga 17.00 WIB. 
Untuk semua menu pada pukul 09.00 
WIB sudah mulai tersedia. Karena 
proses pengolahan masakan langsung 
di warung ini. Sehingga dapat dipas-
tikan semua menu masih sangat baru 
karena begitu masak langsung ditata 

di etalase.
Kendati memiliki nama Warung Cabe 

Rawit namun semua menu yang ada tidaklah 
sepedas cabe rawit. Artinya masih sangat 
aman untuk dikonsumsi bagi orang yang 
tidak suka pedas atau tidak bisa mengkon-
sumsi masakan pedas karena sakit.

Untuk harga semua menu di Warung Cabe 
Rawit sangat terjangkau yakni kisaran Rp 10 
ribu hingga Rp 12 ribu. *BERTUAH
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Warung 
Cabe Rawit



CACING bagi sebagian orang cukup menggelikan 
atau bahkan menjijikan. Namun dibalik itu, cacing 
ternyata punya nilai ekonomis yang tinggi. Me-
lihat peluang pasar yang cukup menjanjikan ini, 

warga yang berada di Kelurahan Industri Tenayan Raya 
mengikuti pelatihan budidaya cacing.

Camat Tenayan Raya Indah Vidya Astuti ber-
harap agar masyarakat yang mengikuti pelatihan 
ini bisa menyerap ilmu yang diberikan dan men-
gaplikasikannya dengan membuka usaha baru.

Camat Indah Vidya Astuti mengajak warganya 
untuk menekuni budidaya cacing. Menurutnya, 
selain memiliki prospek yang cerah, dengan bu-
didaya cacing akan menambah nilai ekonomi masyarakat 
ke depannya.

Dikatakannya, budidaya cacing tanah salah satu 
usaha yang tidak terkena dampak Corona yang mana 
melemahnya ekonomi. Selain itu, budidaya cacing tidak 
butuh modal besar.
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INFO
KELURAHAN

Warga Kelurahan Industri Tenayan Ikuti Pelatihan Budidaya Cacing

BUDIDAYA CACING - Warga Kelurahan Industri Tenayan Raya mengikuti pelatihan 
budidaya cacing sebagai satu usaha prospek dengan modal kecil.

Bisnis Menjanjikan dengan Modal Kecil 
“Lumbricus rubellus merupakan cacing tanah yang 

saat ini banyak dibudidayakan masyarakat,” terang 
Indah Vidya Astuti didampingi Lurah Industri Tenayan, 
Bhabin, Babinsa, RW, jajaran PT PJB UBJOM PLTU 
Tenayan saat mengunjungi pusat budidaya cacing 

tanah dan pupuk organik di Kelurahan Industri 
Tenayan.

Lebih lanjut disampaikan Camat Tenayan 
Raya, cacing tanah jenis lumbricus rubellus me-
miliki keunggulan tersendiri. Karena di dalam-
nya mengandung gizi yang tinggi dibanding 
jenis cacing lainnya.

Selain itu dikatakannya, perawatannya 
terbilang mudah serta memiliki nilai ekonomis yang 
tinggi.

“Untuk itu saya mengajak masyarakat untuk 
menekuni bisnis dan budidaya ini karena sangat poten-
sial bagi peningkatan taraf ekenomi masyarakat Tenay-
an Raya,” ujarnya. *BERTUAH



Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2021
” TERWUJUDNYA KOTA PEKANBARU SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA, PENDIDIKAN SERTA PUSAT KEBUDAYAAN 

MELAYU, MENUJU MASYARAKAT 
SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA.” 

 
Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2012-2017, 

menetapkan Visi Antara untuk lima (5) tahun kepemimpinannya yaitu:

“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani”

Kota Metropolitan : Kota yang memiliki penduduk lebih dari satu juta jiwa yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai den-
gan konsep pembangunan kota berkelanjutan (sustainable city)  di bidang ekonomi, ekologi, sosial politik, 

dan lainnya untuk melayani kebutuhan warga kota.

Madani : Kota yang memiliki peradaban  yang maju, modern, memiliki kesadaran sosial yang kuat, dalam sistem politik yang demokra-
tis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, aman, sejahtera serta berlandaskan nilai-nilai religius.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan  Misi Kota Pekanbaru yaitu:
 

Pertama : Meningkatkan   kualitas  Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi  tinggi, 
bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Kedua  : Meningkatkan   kualitas  Sumber  Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan/ keterampilan tenaga kerja, 
pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.

Ketiga : Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki 
iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.

Keempat:  Meningkatkan    infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan 
kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota.
Kelima  :  Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan  pelestarian lingkungan 

hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Keenam: Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan 

pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

VISI DAN MISI 
KOTA PEKANBARU 2021
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