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Dapur 
Redaksi

MASYARAKAT tidak perlu takut terhadap vak-
sin, termasuk vaksin Covid-19. Vaksin pada 
hakikatnya mampu menambah daya tahan 
tubuh dalam menangkal virus masuk. Se-

lama ini imunisasi masih menjadi cara paling ampuh dalam 
mencegah penyebaran penyakit menular dan 
berbahaya. Namun, sejauh ini masih ada seba-
gian kecil masyarakat enggan untuk divaksin.

Pada prinsipnya, vaksinasi akan membuat ses-
eorang memiliki kekebalan tubuh sehingga tidak 
perlu melalui fase sakit saat diserang virus atau bak-
teri tertentu. Hal ini tentu berbeda dengan kekebalan 
alami tubuh yang muncul setelah seseorang diserang penyakit.

Masyarakat agar tidak salah menerima informasi mengenai 
vaksin dan imunisasi. Sebab, vaksin yang sudah beredar juga 
telah dipastikan keamanannya karena sudah melewati serang-
kaian uji klinis. Paling umum terjadi pasca imunisasi adalah 

reaksi ringan seperti nyeri dan bengkak di sekitar lokasi penyun-
tikan. Reaksi ini alamiah dan bisa sembuh dalam waktu singkat.

Masyarakat harus yakin bahwa pemerintah tidak akan 
mengorbankan keselamatan warganya sendiri. Pem-
berian vaksin semata-mata untuk melindungi warga 

dari paparan penyakit menular dan berbahaya. 
Vaksin ini sangat penting, tidak hanya untuk 
anak tapi juga bagi orang dewasa dan lansia.

Dengan vaksin kita menjaga agar kita tetap 
sehat dan produktif. Vaksin sangat penting dalam 
mengendalikan pandemi. Tapi perlu disadari 
vaksin tidak seketika memusnahkan pandemi 

Covid-19. Dengan jumlah penduduk yang besar tidak 
mungkin prosesnya dengan mudah dan cepat. Sembari 
menunggu hasil dari vaksin, kita juga harus terus menerap-
kan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, memakai 
masker, mencuci tangan dan menjaga jarak aman. *BERTUAH
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CAMAT Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Fauzan 
SSTP MSi mengingatkan kepada masyarakat agar 
tidak membuang sampah sembarangan. Imba-
huan ini disampaikan oleh Camat Fauzan mengin-

gat persoalan sampah saat ini sedang menjadi 
sorotan publik. Sebab di sejumlah lokasi sudah 
banyak tumpukan sampah.

Bahkan menurut Camat Fauzan ada sejum-
lah tempat yang bukan tempat pembuangan 
sampah saat ini dijadikan tempat pembuangan 
sampah oleh warga. Seperti yang terpantau di 
seputaran Pasar Pagi Palapa. 

Meski di lokasi ini bukan tempat pembun-
gan sampah, namun banyak warga yang membuang sam-
pah. Akibatnya lingkungan di sekitar pasar Palapa menjadi 
kumuh dan kotor.

Guna mencegah agar persoalan sampah di lokasi ini 
tidak berkepanjangan, pihaknya sudah berkoordinasi den-
gan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota 
Pekanbaru dan memastikan bahwa lokasi tersebut bukan 
tempat pembuangan sampah sementara (TPS). 

Selain itu, pihak kecamatan melalui ketua RT dan RW 
turut memantau warga yang masih membandel, mem-
buang sampah sembarangan.

“Di Pasar Pagi Palapa itu dulunya dijadikan TPS, namun 
sekarang kita sudah koordinasi dengan DLHK. Karena dis-
ampingnya itu masjid, rumah ibadah. Kita kemaren sudah 
sepakat dengan DLHK, lokasi itu tidak dijadikan TPS lagi. 
Karena selama ini yang buang sampah ke situ warga dari 
Labuh Baru Timur dan warga Sukajadi,” kata Fuzan.

Menurut Fauzan, dibanding beberapa waktu lalu, saat 
ini penumpukan sampah di Kecamatan Payung Sekaki su-
dah jauh berkurang. Hal ini tidak terlepas dari kerja sama 
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Libatkan Ketua RT Awasi Sampah
semua pihak, termasuk aparat RT, RW, dan warga setempat. 
Namun demikian ditegaskannya, pihaknya berupaya maksi-
mal dalam mengatasi persoalan sampah.

“Sampah diangkut langsung ke TPA yang dikoordinir 
oleh RT dan RW. Makanya kita selalu ingatkan 
agar RT RW untuk sama-sama mengajak warganya 
menjaga lingkunganya masing-masing agar tetap 
bersih dengan cara tidak membuang sampah sem-
barangan. Buanglah sampah di lokasi TPS yang 
sudah ditetapkan,” tutur camat.

Selain berkoordinasi dengan DLHK, RT dan RW, 
disampaikan Fauzan, pihaknya juga memasang 
spanduk dilokasi yang sebelumnya dijadikan TPS.

“Spanduknya sudah kita buat. Kita harapkan juga kesada-
ran masyarakat kita terhadap kebersihan lingkungan. Dan 
jangalah membuang sampah disembarang tempat,” katanya.

Fauzan mengakui masih ada warga yang masih mem-
bandel dan membuang sampah disembarang tidak pada 
tempatnya. Namum pihaknya terus merbagai upaya agar 
masyarakat sadar akan pentingnya menjaga kebersihan 
lingkungan. 

Sebab kata Fauzan, untuk mengatasi persoalan sampah 
ini tak hanya tugas pemerintah, namun seluruh elemen 
masyarakat. Dan masyarakat diharapkan sadar, tidak mem-
buang sampah disembarang tempat, serta buanglah sam-
pah pada jam yang telah ditentukan.

“Kalau terkait masyarakat yang membuang sampah, 
terus ada juga warga yang sudah mengingatkan masyarakat 
tidak membuang sampah sembarangan. Tapi kalau masih 
juga membandel, saya minta difoto saja orangnya, kemudi-
an foto KTP, nanti kita akan koordinasi dengan Babinkamtib-
mas dan Babinsa agar menindaklanjuti laporan masyarakat 
ini,” ujar Fauzan. *BERTUAH

Camat Payung Sekaki Ingatkan Warga Buang 
Sampah Pada Tempatnya

Olah Sampah Menjadi Pupuk Kompos

TINJAU SAMPAH - Camat Payung Sekaki Fauzan SSTP MSi meninjau lokasi pembuangan sampah sembarangan 
oleh warga. Camat melibatkan ketua RT dan RW mengawasi sampah di sekitarnya.

GANDENG PERUSAHAAN - Camat Tenayan Raya Indah Vidya Astuti S.STP menggandeng 
perusahaan PJB PLTU Tenayan dalam mengatasi persoalan sampah di wilayah itu.

INFO
KECAMATAN

BERBAGAI upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Pe-
kanbaru untuk mengatasi persoalan sampah di Kota 
Pekanbaru. Seperti yang dilakukan oleh jajaran Keca-
matan Tenayan Raya Pekanbaru. Dengan menggan-

deng PT PJB PLTU Tenayan persoalan sampah yang banyak 
dikeluhkan warga saat ini perlahan mulai bisa diatasi.

Camat Tenayan Raya Indah Vidya Astuti S.STP yang juga 
menjabat Plt Camat Kulim mengatakan, pihak kecamatan 
bersinergi dengan PT PJB PLTU Tenayan melalui bantuan 
CSR Gerakan Tenayan Raya Bersih terus melakukan pen-
gangkutan sampah yang menumpuk di sejumlah titik di 
Kecamatan Tenayan Raya dan sekitar.

“Sampah menumpuk ini dikarenakan proses lelang yang 
belum selesai di DLHK. Sementara menunggu itu selain 
swadaya dari camat juga menggandeng Dinas PUPR untuk 
armada dan alhamdulillah dibantu PT PJB PLTU Tenayan,” 
kata Camat Indah.

Pihaknya meminta agar warga bersabar jika di sekitar 
tempat tinggalnya masih ada tumpukan sampah yang be-
lum diangkut. Saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru bersama 
semua lapisan masyarakat, TNI, Polri dan berbagai kalan-
gan tengah melakukan upaya untuk menangani persoalan 
sampah.

Diakuinya memang di beberapa titik masih ada tumpu-
kan sampah yang belum sempat diangkut. Pasalnya saat ini 

pihaknya masih terkedala armada yang digunakan tengah 
berproses mengangkut sampah ke TPA yang jumlahnya 
masih terbatas. Sehingga harus menunggu giliran.

“Karena jarak jauh dengan TPA Muara Fajar, dan di sana 
juga antre. Dalam sehari pengambilan sampah dilaku-
kan pagi hari dan malam di beberapa titik. Jangan hanya 
menyalahkan pemerintah, mari mulai ubah kebiasaan dari 
diri sendiri. Pilah sampahmu yang organik diolah menjadi 
kompos, yang anorganik dijual di bank sampah terdekat,” 
tutur Indah.

Namun menurut Camat Indah yang tidak kalah pent-
ing adalah bagimana menumbuhkan kesadaran masyara-
kat agar peduli terhadap kebersihan lingkungan tempat 
tinggalnya masing-masing. Di antaranya dengan mengu-
rangi penggunaan kantong plastik.

Selain itu, pihaknya juga mengimbau agar masyarakat 
bisa mengolah sampah menjadi barang yang punya man-
faat dan nilai ekonomi. Di antaranya dengan cara memilah 
sampah organik dan anorganik. Sehingga sampah tersebut 
bisa dimafaatkan untuk pupuk kompos.

“Mulailah tidak menggunakan plastik. Kami juga tidak 
bisa sendiri menangani, perlu kesadaran masyarakat untuk 
meminimalisir sampah. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, 
tetangga. Sehingga tercipta Tenayan Raya yang bersih,” 
kata Indah. *BERTUAH

Camat Tenayan Raya Gandeng PJB PLTU 
Tenayan Atasi Persoalan Sampah 44-45
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SOSOK Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota 
Pekanbaru Adrizal SE bisa dikatakan sebagai sosok 
tangguh dan memiliki motivasi kuat untuk berhasil 
dalam meraih cita-cita. Bisa disebut Adrizal juga 

seorang anak kampung yang sukses merantau di Kota 
Pekanbaru.

Berasal dari keluarga petani, tidak pernah membuat 
Adrizal berkecil hati namun justeru kian terpacu untuk 
mewujudkan mimpinya bekerja di bidang perpajakan.

“Saya anak ke tujuh dari delapan bersaudara. Orangtua 
kami keduanya petani. Saya merantau ke Pekanbaru den-
gan modal semangat untuk bisa mendapatkan pendidikan 
yang lebih tinggi,” kenang Adrizal yang pernah tinggal di 
Masjid Muawanah, Jalan Thamrin sebagai guru mengaji 
selama satu tahun.

Bagi Adrizal, tidak ada kata gengsi atau malu dalam 
hidupnya. Sekarang sudah mendapat kepercayaan seb-
agai salah seorang pejabat eselon 3 dilingkungan Badan 
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Adrizal juga tidak se-

Utamakan 
Komunikasi 
dengan Staf

ADRIZAL SE
Sekretaris Bapenda Kota Pekanbaru

gan untuk bertanya kepada bawahan jika memang ia tidak 
paham atau tidak ketahui.

“Tidak perlu malu bertanya kalau memang tidak tahu. 
Meskipun tempat bertanya itu staf kita. Karena tidak 
semuanya kita bisa tahu sebagai atasan,” sambung ayah 
tiga anak ini.

Menurut Adrizal membangun komunikasi yang baik den-
gan lingkungan sekitar akan sangat membantu meringank-
an pekerjaan. Tidak hanya kepimpinan namun juga  jajaran 
kiri kanan dan bawah, internal maupun eksternal.Karena 
lancarnya kita bekerja berkat dukungan semua pihak.

Karena itu pula Adrizal tidak merasa terbebani ketika 
diamanahkan untuk menduduki jabatan Sekretaris Bapenda 
yang merupakan OPD strategis di lingkungan Pemerintah 

Kota Pekanbaru.
“Saya tidak dapat bekerja sendiri, karena banyak hal yang 

mesti diselesaikan kadang dalam waktu segera dan bersamaan. 
Karena itu perlunya membangun komunikasi yang baik dengan 
sekitar. Seperti arahan Bapak Walikota,  kita harus bekerjasama 
atau supertim . Karena kalau bekerja sendiri, pastinya kita 
punya keterbatasan,” cetus Adrizal yang juga hobi berolahraga 
tenis meja serta memasak.

Dalam perjalanan karier sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) 
di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, lebih dari 11 tahun 
Adrizal mengabdi di kecamatan. Baru kemudian mendapat 
kepercayaan di Bappeda dan kini Bapenda.

Dikatakan Adrizal, baginya ditempatkan dimana saja oleh 
pimpinan tidak ada masalah. Sebagai ASN ia akan siap ditem-
patkan dimana saja. Tapi karena lama berkecimpung dalam 
pelayanan dikantor kecamatan diakui Adrizal menjadi nilai leb-
ih baginya ketika dipindahkan ke Bappeda atau juga Bapenda.

Dia menilai beban tugas yang dikerjakan selalu ada benang 
merahnya dan tidak jauh dari latar belakang pendidikan di-
masa kuliah dulu.

“Alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala dalam men-
jalankan tugas dimanapun ditempatkan pimpinan, karena 
jabatannya selalu ada keterkaitan. Bedanya mungkin ketika 
dikecamatan kita langsung berhadapan dengan masyarakat,” 
tambah Adrizal yang merupakan lulusan perpajakan.

Suksesnya Adrizal menapaki karier sebagai Aparatur Sipil 
Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru tentunya 
juga tidak lepas dari dukungan dan doa keluarga. Terutama 
dari kedua orangtua dan istri tercinta, Valin Yulia Sari. Karena 
alasan itu pula Adrizal selalu meluangkan waktu untuk keluarga 
di akhir pekan.

“Minimal ada waktu khusus untuk keluarga diakhir pekan , 
karena dihari lain saya sudah sibuk dengan urusan kantor,” kata 
Adrizal yang kerap membawa anak-anaknya untuk bermain ke 
pusat perbelanjaan atau sekadar pergi makan di luar rumah. 
*BERTUAH

PROFIL
ASN
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BIOFILE
Nama : Adrizal SE
Tempat/Tanggal Lahir : Pokobuk, 4 Maret 1978
Istri : Valin Yunita Sari

Anak : 
- Arif Fauzan Adlin
- Ilham Fauzan Adlin
- Nafis Fauzan Adlin

Pendidikan : 
- SD N 019 Rokan
- MTsn Bangkinang
- MAN Bangkinang
- D3 Perpajakan
- S1 Ekonomi

Riwayat Jabatan :
- Staf Dinas Pertanian dan Perternakan Kota Pekanbaru
- Staff Kecamatan Bukit Raya
- Kasubag Program di Kecamatan Bukit Raya
- Kasi Pemerintahan diKecamatan Bukit Raya
- Plt Lurah Tangkerang Labuai
- Kabid PBB dan BPHTB Bapenda Pekanbaru
- Kabid Perekonomian dan Pemerintahan Bappeda Pekanbaru
- Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Bappeda Pekanbaru
- Sekretaris Bapenda Pekanbaru
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UKMKENDATI produk pabrikan men-
guasai pasar, namun hasil olahan 
tangan ternyata masih diminati 
banyak konsumen. Tentu saja 

karena olahan tangan memiliki ciri khas 
tersendiri dan tidak sama dengan yang 
lainnya.

Hal ini jugalah yang menjadi motivasi bagi Yuliawati 
terus berkreasi dalam mengolah bahan bekas menjadi 
lebih bernilai guna. Kepada Bertuah Yuliawati mengaku 
awal mula tertarik mengolah bahan bekas hanya coba-
coba saja. 

“Begitu barangnya jadi, banyak yang suka akhirnya saya 
coba buat lagi dalam bentuk lain. Karena banyak yang 
tertarik untuk membeli ya keterusan sampai sekarang,” 
ungkap Yuliawati yang sudah sejak tahun 2011 lalu men-
golah bahan bekas.

Saat ini banyak produk yang sudah dihasilkan Yuliawati 
dari bahan bekas. Seperti tas, tempat tisu, celemek serta 
juga lainnya.

“Semua terbuat dari bekas kemasan minyak, deterjen 
atau juga dari kemasan minuman,” sebut Yuliawati yang 
kadang mendapat ide produk yang akan dibuat dari kon-
sumen.

Untuk harga berbagai produk yang dibuat oleh Yuliawa-
ti juga beragam dan ramah di kantong. Seperti gantungan 
kunci harganya sekitar Rp 10 ribu-Rp 15 ribu. Tempat tisu 
dan minuman gelas Rp 200 ribu serta bross jilbab mulai 
dari harga Rp 5 ribu.
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Terkait harga menurut Yuliawati disesuai-
kan dari cara membuatnya. Semakin rumit 
tentu harganya juga lebih mahal. Sebab semua 
produknya diolah secara manual dan perlu 
kecermatan dan ketelitian supaya barang yang 
dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.

Mengenai pemasaran produk olahan tan-
gannya, Yuliawati menuturkan memanfaatkan 
kemajuan teknologi saat ini yakni media sosial. 
Hal ini menurutnya jauh lebih menguntungkan 
karena bisa menjangkau konsumen dari jauh.

Disamping itu Yuliawati juga sering mengi-
kuti kegiatan bazar atau juga ekspo yang kerap 
digelar oleh instansi pemerintah atau swasta.

“Karena saya tergabung dalam ikatan per-
satuan UMKM Provinsi Riau jadi sering diajak 
pameran dan ikut misi dagang dan bazar expo. 
Ini cukup membantu untuk pemasaran produk 
rumahan seperti saya,” kata Yuliawati sembari 
menyebut produknya sudah sampai ke Sumbar, 
Medan dan Bengkulu.

Dari beragam kerajinan tangan yang dibuat 
oleh Yuliawati, paling laris adalah gantungan 
kunci dan bross jilbab.

Bagi yang suka barang kerajinan tangan dan 
tertarik mengoleksi hasil karya Yuliawati bisa 
langsung order via Facebook yuliawati wati atau 
WA 081276226160. Bisa juga datang langsung 
ke galerinya di Perum Bukit Mutiara Permai Blok 
A 29 Jalan Melon Gading Marpoyan, Pekanbaru. 
*BERTUAH

Kerajinan 
Bahan 

Bekas Harga 
Terjangkau

Muthia Souvenir

Taman Agrowisata Tenayan Raya
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Nikmati Alam Pedesaan 
Bersama Keluarga

PARIWISATA
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TAMAN Agrowisata Tenayan Raya berada sekitar 10 ki-
lometer dari pusat Kota Pekanbaru. Dapat ditempuh 
dengan berkendara sekitar 30 menit melalui Jalan Imam 
Munandar dan Jalan Lintas Sumatera, sesuai arus lalu lintas.

Taman Agrowisata Tenayan Raya terletak di Kecamatan Tenayan 
Raya, Pekanbaru dengan area seluas 6 hektare. Tepatnya di Jalan 
Pasiran Lintas Timur, Kelurahan Mentangor Kecamatan Kulim.

Taman in i  d ibangun untuk tu juan member i-
kan spot wisata alternatif dengan konsep agro-edu-
kasi dan menawarkan suasana hangat pedesaan.

Di Taman Agrowisata Pelangi, pengunjung juga bisa menge-
tahui lebih banyak cara bertanam sayuran atau buah-buahan. 
Ada beragam jenis sayuran ditanam di area agrowisata ini. Sep-
erti bayam, sawi, seledri dan sayuran lainnya. Begitu juga buah-
buahan ada jeruk, pepaya, lengkeng, strawbery dan banyak lagi.

Taman ini juga sangat sempurna untuk menghabiskan akhir pekan 

bersama keluarga dan menghilangkan stress dari 
aktivitas sehari-hari. Selain rekreasi, di sini anak 
dapat juga dapat berinteraksi dengan hewan 
ternak, berkebun, menangkap ikan di sawah, dan 
banyak lagi dengan biaya mulai dari Rp 50 ribu.

Bagi Anda yang suka posting foto di sosial 
media juga sangat cocok menjadikan Taman 
Agrowisata sebagai lokasi berfoto. Karena 
banyak spot foto yang disediakan dan ten-
tunya sesuai namanya Agrowisata Pelangi, 
setiap spot dihiasi dengan warna warni pelangi.

Tidak hanya hi jau oleh tumbu-
han, pohon-pohon yang ada juga di-
cat sedemikian rupa sehingga menimbul-
kan perpaduan warna  menarik di kamera.

Tertarik untuk berkunjung ke  agrowisata 
pelangi? Akan lebih seru kalau kita membawa 
bekal dari rumah kemudian santai bersama-
sama di bawah teduhnya pepohonan. Semilir 
angin yang menyapa sepoi-sepoi tentu akan 
mendatangkan sensasi berbeda dan mem-
buat kita menyatu dengan alam. *BERTUAH
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(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)

Camat Payung Sekaki Ingatkan Warga 
Buang Sampah Pada Tempatnya

Libatkan Ketua RT Awasi 
Sampah

Status MDTA akan Jadi 
Sekolah Formal

Walikota Resmikan SDIT 
Madani Payung Sekaki

Utamakan 
Komunikasi 
dengan Staf

ADRIZAL SE
Sekretaris Bapenda Kota Pekanbaru

Kerajinan 
Bahan 
Bekas Harga 
Terjangkau

Muthia Souvenir

Taman Agrowisata 
Tenayan Raya

Nikmati 
Alam Pedesaan 
Bersama Keluarga
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Vaksinasi Covid-19 di Pekanbaru 
Dimulai dari Tenaga Kesehatan

Walikota: Warga 
Tak Perlu Ragu

PEMERINTAH Kota Pekanbaru secara resmi melun-
curkan program vaksinasi massal serentak dalam 
upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. 
Keraguan masyarakat terhadap vaksin Sinovac 

buatan China tidak beralasan, sebab gerakan ini sebagai 
upaya pemerintah untuk kesehatan rakyat yang sudah 
diperhitungkan dampaknya.

Walikota Pekanbaru DR H Firdaus ST MT men-
gatakan, Pemerintah Pusat memilih vaksin Sinovac 
karena cocok dengan suhu dan cuaca beriklim 
tropis seperti Indonesia. Apalagi, Indonesia salah 
satu negara yang terletak di garis khatulistiwa dan 
kepulauan. Karena itu Ia meminta warga tak ragu 
dengan vaksin Sinovac.

“Keraguan-keraguan ini juga karena informasi 
yang simpang siur beredar di media sosial. Kita warga Pe-
kanbaru harus cerdas menerima informasi,” kata Walikota 
Firdaus.

Dia mengatakan, Sinovac cocok dengan iklim tropis 

karena penyimpanan harus pada suhu antara 2 hingga 8 
derajat celcius. Vaksin Sinovac juga digunakan oleh negara 
besar seperti Amerika Serikat, Turki, Argentina, dan Bra-
zil. “Negara besar saja menggunakan vaksin ini,” ungkap 

VAKSIN PERDANA - Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi menerima 
vaksin perdana pada program Vaksinasi Covid-19 Kota Pekanbaru.

DISAKSIKAN WALIKOTA - Walikota Pekanbaru DR H 
Firdaus ST MT menyaksikan kegiatan vaksinasi perdana 
Pemko Pekanbaru terhadap Wakil Walikota Ayat Cahyadi 
di Puskesmas Rejosari.

LAPORAN
UTAMA

Keraguan-keraguan 
ini juga karena infor-
masi yang simpang siur 
beredar di media sosial. 
Kita warga Pekanbaru 
harus cerdas menerima 
informasi

DR FIRDAUS MT
Walikota Pekanbaru

“

TAK KHAWATIR - 
Kapolresta Pekanbaru 
Kombes Pol H. Nan-
dang Mu’min Wijaya, 
SIK juga menerima 
vaksinasi tahap 
perdana. Ia menga-
jak warga Pekanbaru 
tidak khawatir vaksin 
Sinovac.

mata rantai penyebaran Covid-19. “Untuk itu mari sama-
sama kita sukseskan dan kita dukung program vaksinasi 
ini,” ajaknya.

Terkait kekhawatiran warga tentang kehalalan vaksin 
Sinovac, ia mengatakan sesuai fatwa Majelis Ulama In-
donesia (MUI) dan telah memiliki izin edar dari BPOM RI 
bahwa vaksin tersebut aman dan halal. “Jadi warga tidak 
perlu khawatir, vaksin ini halal dan ada izin edar BPOM,” 
katanya.

Sebagai orang pertama yang menerima vaksin Sino-
vac, Wawako Ayat Cahyadi mengaku tidak khawatir. 
Sejauh ini belum merasakan gejala atau efek samping 
pasca disuntik vaksin. “Vaksin ini sudah sesuai standar 
kesehatan WHO dan tidak ada keraguan lagi bagi ma-
syarakat. Kita tidak perlu lagi ragu,” pungkas dia. *BER-
TUAH

walikota.
Program vaksinasi Covid-19 di Kota Pekanbaru akan 

diberikan kepada 694.687 orang penerima vaksin. Untuk 
menyukseskan program vaksinasi tersebut, sebanyak 261 
vaksinator telah disiapkan di berbagai fasilitas layanan kes-
ehatan.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, dr Zaini 
Rizaldi Saragih mengatakan, para vaksinator yang terdiri dari 
para dokter tersebut telah menjalani pelatihan. Selanjutnya 
mereka ditempatkan di berbagai rumah sakit, puskesmas 
dan klinik.

“Vaksinator rumah sakit ada sebanyak 155 orang. Ke-
mudian puskesmas sebanyak 105 orang dan klinik Kantor 
Kesehatan Pelabuhan (KKP) satu orang,” sebut dr Zaini.

Menurutnya, vaksinasi dilaksanakan secara bertahap. Un-
tuk tahap awal diprioritaskan bagi tenaga kesehatan. Pada 
tahap pertama setidaknya terdapat 1.733 tenaga kesehatan 
yang akan divaksin.

Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota 
(Setdako) Pekanbaru Azwan MSi menyebutkan, Pemerintah 
Kota Pekanbaru telah menentukan pihak-pihak yang akan 
disuntik vaksin Sinovac sesuai prioritas. Meski begitu, profesi 
yang diprioritaskan adalah tenaga kesehatan.

“Vaksinasi Covid-19 bertujuan melindungi dan mem-
perkuat sistem kesehatan masyarakat. Vaksinasi ini juga 
guna menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak 
sosial dan ekonomi,” katanya.

Setelah seluruh nakes divaksin, penyuntikan vaksin Sino-
vac dilanjutkan untuk pejabat publik, anggota TNI dan Polri, 
serta aparat penegak hukum lainnya. Selanjutnya, vaksin 
tersebut untuk tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku per-
ekonomian strategis dan perangkat daerah.

“Vaksinasi ini akan berlangsung hingga sembilan bulan 
ke depan bahkan lebih. Mengingat banyak jumlah penerima 
vaksin dan vaksinasi sendiri berlangsung secara bertahap,” 
jelasnya.

Bentuk Ikhtiar Bersama
Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi SSi mengajak ma-

syarakat untuk sama-sama mendukung program vaksinasi 
Covid-19 yang telah dimulai. Ia menyebutkan vaksinasi ini 
merupakan ikhtiar (usaha) sebagai manusia untuk memutus 
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Merasa Lebih Sehat 
Setelah Divaksin

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

LAPORAN
UTAMAVAKSINASI perdana di Kota Pekanbaru telah di-

berikan kepada jajaran Forkopimda serta tokoh 
agama pada pekan lalu. Termasuk Sekretaris 
Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru H Muhammad 

Jamil SAg MAg MSi.
Sekda mengaku sejak suntik vaksin pada 14 Januari 

lalu, tidak merasakan efek samping ataupun keluhan lain. 
“Saya baik-baik saja setelah disuntik vaksin Sinovac, tidak 
ada masalah,” katanya.

Bahkan, Sekda Jamil merasa kondisi tubuhnya semakin 
sehat. Untuk itu, ia mengimbau warga agar tidak takut 
jika nanti vaksinasi sudah dilakukan kepada masyarakat 
luas.

“Saya lebih sehat dari 
biasanya. Tidak ada terasa 
efek samping. Aman menurut 
BPOM dan halal menurut MUI. 
Jadi vaksin yang sudah dis-
untikkan kepada para pejabat 
publik, mudah-mudahan 
semuanya aman dan sehat,” 

tambahnya.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) Kota Pekanbaru, Akbarizan mengungkap-
kan, sebelum dan sesudah divaksin dirinya sempat 
merasakan kecemasan. Terutama ketika dokter 

MAKIN SEHAT - Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Muhammad 
Jamil MAg menerima vaksinasi tahap pertama di Puskesmas 
Rejosari. Sekda mengaku makin sehat usai divaksin.

SERAHKAN VAKSIN - Walikota DR H Firdaus ST MT menyerahkan vaksin 
Sinovac kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Drs M Noer MBS 
Msi sebagai dimulainya kegiatan vaksinasi di Kota Pekanbaru.

menyarankan untuk duduk dalam sebuah ruangan 
khusus selama 30 menit. Namun setelah itu, dia 
merasa biasa saja dan tidak ada efek bagi tubuh 
yang perlu dicemaskan.

Ia mengaku mendapatkan telepon dari rekan-
nya yang mengatakan seolah setelah divaksinasi 
akan meninggal dunia. “Ungkapan itu seakan-
akan saya akan mati setelah divaksin. Tapi dengan 
doa, saya jawab mereka dengan ‘insya Allah kita 
bisa bertemu di surga nanti’,” sebut Akbar.

Hal senada juga disampaikan oleh tokoh agama 
Kristen, Lewis Sitompul. Ia menjelaskan vaksinasi 
tidak perlu ditakuti karena sudah teruji secara kes-
ehatan. Vaksinasi ini juga adalah salah satu upaya 
pemerintah untuk menyembuhkan dan mencegah 
warga masyarakat dari pandemi.

“Kita imbau masyarakat jangan takut dan ce-
mas. Saya sudah vaksin dan tidak ada efek samp-

ing yang buruk,” terangnya.
Tokoh Agama Budha Sarjoko usai vaksinasi ber-

harap pandemi Covid-19 segera berakhir. “Vaksinasi 
ini sebelumnya justru saya mengajukan diri kepada 
Bapak Walikota Pekanbaru Firdaus. Saya ingin agar 
Covid-19 segera selesai dan kita semua segera pulih 
dari pandemi ini,” ujarnya.

Sementara tokoh Agama Hindu I Nyoman juga 
mengaku bersyukur karena saat ini pemerintah telah 
mendapatkan vaksin untuk memberantas Covid-19. 
Ia berharap dan berdoa agar vaksin tersebut dapat 
efektif dan mampu meningkatkan kekebalan tubuh 
masyarakat sehingga segera terbebas pandemi.

“Kami menyampaikan rasa syukur, kami umat 
Hindu menyambut baik vaksinasi ini. Mudah-muda-
han berjalan sukses dan kita segera terhindar dari 
Covid-19, sehingga ekonomi kita semakin membaik 
kemudian,” jelasnya. *BERTUAH



PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru secara resmi 
telah melakukan penataan kecamatan baru pada 
penghujung tahun 2020. Dengan demikian 
saat ini Kota Pekanbaru telah memiliki 15  

kecamatan dengan 83 kelurahan.
Dimana setelah resmi penataan kecamatan 

ini, maka Kecamatan Tampan dihapus dari daftar 
dan dibagi menjadi dua wilayah yakni Kecamatan 
Tuah Madani dan Kecamatan Bina Widya. Satu 
kelurahan yakni Sungai Sibam dari Kecamatan 
Payung Sekaki, ditarik menjadi wilayah Keca-
matan Bina Widya.

Sementara Kecamatan Rumbai Pesisir berganti nama 
menjadi Kecamatan Rumbai. Sedangkan Kecamatan 
Rumbai digantikan dengan nama Rumbai Barat, sebagian 
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wilayahnya. Satu lagi adalah Rumbai Timur hasil pemek-
aran dari Rumbai Pesisir.

Kemudian Kecamatan Tenayan Raya dimek-
arkan menjadi dua kecamatan dengan penam-
bahan Kecamatan Kulim. Dan terakhir adalah 
pemindahan Kelurahan Tangkerang Utara dari 
Kecamatan Bukit Raya ke Kecamatan Sail.

Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT men-
gatakan, setelah pemekaran kecamatan ini, 
maka akan ada perubahan wilayah administrasi 
yang menyusul. Baik untuk administrasi keca-
matan dan kelurahan. Perkembangan Kota Pe-

kanbaru kini semakin pesat diiringi pertumbuhan jumlah 
penduduk sehingga mendorong pemekaran wilayah di 
beberapa kecamatan.

“

LAPORAN 
KHUSUS

Jadi, pemekaran kecamatan itu 
bukan sekadar soal perubahan 

data di KTP. Pemekaran ini guna 
mengoptimalkan pelayanan pu- 

blik bagi masyarakat

Kota Pekanbaru Resmi Miliki 15 
Kecamatan dan 83 Kelurahan

PERESMIAN KECAMATAN - Prosesi peresmian penataan kecamatan di Kota Pekanbaru berlangsung 
secara virtual melalui akun Youtube dan live Facebook Pemerintah Kota Pekanbaru.

KANTOR WALIKOTA - Kantor Walikota berdiri megah di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota 
Pekanbaru Tenayan Raya sebagai satu upaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Walikota: 
Optimalkan 
Pelayanan 
Masyarakat

“Akan ada perubahan wilayah administrasi, baik keca-
matan dan kelurahan. Ini sudah kita sosialisasikan, kemudian 
komunikasi. Misalkan tadi tentang tanah. Makanya BPN kita 
hadirkan di dalam peresmian penataan kecamatan itu. Itu 
kuncinya wilayah BPN,” ujar walikota.

Ia juga menjelaskan terkait administrasi kependudukan, 
Pemko Pekanbaru sudah berkomunikasi dengan Kemendag-
ri, yaitu Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil.

“Kemudian juga diikuti oleh perubahan yang ada. Ban-
yak sekali akan terjadi perubahan. Maka insya Allah dalam 
jangka waktu yang telah direncanakan di masing-masing 
OPD teknis kita akan maksimalkan melakukan pelayanan,” 
katanya.

Walikota menyebutkan, pemekaran wilayah guna memper-
mudah rentang kendali dalam pelaksanaan pelayanan pemer-
intahan dalam berbagai aspek. 

Maka kecamatan yang luas wilayah dan penduduknya 
banyak pun ditata ulang. Kecamatan Tampan misalnya ada 
250 ribu penduduk. Kondisi tersebut sangat padat penduduk. 
Kecamatan Tenayan Raya juga menjadi kecamatan dengan 
wilayah terluas.

“Kondisi ini tidak ideal, karena tidak bisa satu camat, den-
gan penduduk yang banyak atau wilayah yang luas. Maka 
dilakukan penataan kecamatan,” jelasnya.

Dalam pemekaran kecamatan tentu akan ada perubahan 
alamat, nama kelurahan, nama kecamatan dan lain sebagain-
ya. Namun, untuk sementara warga masih bisa menggunakan 
identitas kependudukan lama karena kodefikasi wilayah baru 
belum dikeluarkan oleh Kemendagri RI.

“Jadi, pemekaran kecamatan itu bukan sekadar soal pe-
rubahan data di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemekaran ini 
harus dilakukan, guna mengoptimalkan pelayanan publik bagi 
masyarakat. Sedangkan mengenai tapal batas antar keca-
matan atau kelurahan tak perlu diributkan,” katanya.

Asisten I Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Azwan MSi 
mengatakan, penataan kecamatan ini sudah melalui serang-
kaian tahapan. Ada pembentukan hingga penyesuaian admin-
istrasi kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.

Sebelumnya, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 
tentang Pembentukan Kecamatan telah disahkan DPRD 
Kota Pekanbaru pada 1 September 2019 lalu. Perda ini telah 
ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus MT pada 13 
September 2019. *TIM BERTUAH

Dr H Firdaus MT
Walikota 

Pekanbaru



KECAMATAN di Kota Pekanbaru 
di 2021 ini sudah 15 dari yang 
awalnya hanya 12 kecamatan. 
Tapi masih banyak masyarakat 

yang tidak mengetahuinya. Terkait 
hal ini, DPRD Kota Pekanbaru minta 
Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru 
untuk lebih giat menyosialisasikan-
nya. 

Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani mengatakan, 
Pemerintah Kota Pekanbaru sudah menegaskan keca-
matan di Kota Pekanbaru sudah 15, bukan 12 kecamatan 
lagi. Cuma memang informasi ini belum sampai secara 
massif di tengah masyarakat.

“Sosialisasi ini mungkin bisa dilakukan dengan meng-
umpulkan perangkat RT/RW untuk menyampaikan secara 
massif kepada masyarakat,” katanya kepada wartawan. 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga men-
gatakan, perubahan kecamatan ini tentu saja akan 
berdampak pada kepada perubahan administrasi kepen-
dudukan.

“Masyarakat yang semula misalnya di Kecamatan Tam-
pan. Dulu kecamatan di Tampan, kelurahannya Delima, 
sekarang sudah berubah. Tak itu lagi alamatnya,” ujarnya. 

Hamdani berujar, memang harus diinformasikan lebih 
masif kepada publik. Bisa menginformasikan melalui 
media massa dan melalui cara lainnya. 

“Ini memang harus dilaksanakanlah ya. Gunakan 
peran-peran publikasi di Pemko Pekanbaru supaya ma-
syarakat kita ini mengetahui dan paham bahwa Pekan-
baru sudah memiliki 15 kecamatan,” ucapnya. *BERTUAH
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Gencarkan 
Sosialisasi ke 
Masyarakat

LAPORAN 
KHUSUS

SAMBUTAN WALIKOTA - Walikota Pekanbaru Dr Firdaus 
MT memberikan sambutan saat peresmian penataan keca-
matan secara virtual dari Kompleks Perkantoran Pemerin-
tah Kota Pekanbaru Tenayan Raya.

1. Kecamatan Bukit Raya
Kantor: Jalan Kaharudin Nasution No 37 Simpang Tiga
- Kelurahan Simpang Tiga
- Kelurahan Tangkerang Labuai
- Kelurahan Tangkerang Selatan
- Kelurahan Air Dingin

2. Kecamatan Tenayan Raya
Kantor: Jalan Budi Luhur No 1 Tenayan Raya
- Kelurahan Bambu Kuning
- Kelurahan Bencah Lesung
- Kelurahan Tangkerang Timur
- Kelurahan Bambu Kuning
- Kelurahan Industri Tenayan
- Kelurahan Sialang Sakti
- Kelurahan Melebung
- Kelurahan Tuah Negeri

3. Kecamatan Kulim
Kantor: Jalan Mawar, Sialang Rampai, Kulim
- Kelurahan Kulim
- Kelurahan Sialang Rampai
- Kelurahan Pebatuan
- Kelurahan Pematang Kapau
- Kelurahan Mentangor

4. Kecamatan Bina Widya
Kantor: Jalan HR Soebrantas No. 52 Simpang Baru
- Kelurahan Simpang Baru
- Kelurahan Bina Widya
- Sungai Sibam
- Kelurahan Delima
- Kelurahan Tobek Godang

5. Kecamatan Tuah Madani
Kantor: Jalan HR. Soebrantas KM 14,5 Tuah Madani
- Kelurahan Tuah Karya
- Kelurahan Sidomulyo Barat
- Keluarahan Air Putih
- Kelurahan Tuah Madani
- Kelurahan Sialang Munggu

6. Kecamatan Rumbai
Kantor: Jalan Sembilang No 2 Rumbai
- Kelurahan Limbungan Baru
- Kelurahan Lembah Damai
- Kelurahan Meranti Pandak
- Kelurahan Sri Meranti
- Kelurahan Palas
- Kelurahan Umban Sari

7. Kecamatan Rumbai Timur
Kantor: Jalan Pramuka ujung, Limbungan
- Kelurahan Limbungan
- Kelurahan Tebing Tinggi Okura
- Kelurahan Sungai Ukai
- Kelurahan Sungai Ambang
- Kelurahan Lembah Sari

8. Kecamatan Rumbai Barat
Kantor: Jalan Tengku Kasim Perkasa No 12, Maharani
- Kelurahan Rumbai Bukit
- Kelurahan Muara Fajar
- Kelurahan Muara Fajar Barat

- Keluarahan Rantau Panjang
- Kelurahan Agro Wisata
- Keluarahan Maharani

9. Kecamatan Payung Sekaki
Kantor: Jalan Payung Sekaki, Labuhbaru Barat
- Kelurahan Air Hitam
- Kelurahan Labuhbaru Barat
- Kelurahan Labuhbaru Timur
- Kelurahan Tampan
- Kelurahan Bandar Raya
- Kelurahan Tirta Siak

10. Kecamatan Marpoyan Damai
Kantor: Jalan Arifin Ahmad, Sidomulyo Timur
- Kelurahan Maharatu
- Kelurahan Sidomulyo Timur
- Kelurahan Wonorejo
- Kelurahan Tangkerang Barat
- Kelurahan Tangkerang Tengah
- Kelurahan Perhentian Marpoyan.

11. Kecamatan Sukajadi
Kantor: Jalan Jenderal Ahmad Yani No 148, Pulau Karam
- Kelurahan Sukajadi
- Kelurahan Harjosari
- Kelurahan Kedungsari
- Kelurahan Kampung Melayu
- Kelurahan Jadirejo
- Kelurahan Pulau Karam
- Kelurahan Kampung Tengah

12. Kecamatan Senapelan
Kantor: Jalan Panglima Undan No 47, Kampung Bandar
- Kelurahan Sago
- Kelurahan Kampung Dalam
- Kelurahan Kampung Baru
- Kelurahan Kampung Bandar
- Kelurahan Padang Terubuk
- Kelurahan Padang Bulan

13. Kecamatan Sail
Kantor: Jalan Mulyorejo No 6, Cinta Raja
- Kelurahan Cinta Raja
- Kelurahan Suka Maju
- Kelurahan Suka Mulia
- Kelurahan Tangkerang Utara

14. Kecamatan Lima Puluh
Kantor: Jalan Teuku Umar No 123 Rintis
- Kelurahan Rintis
- Kelurahan Sekip
- Kelurahan Tanjung Rhu
- Kelurahan Pesisir

15. Kecamatan Pekanbaru Kota
Kantor: Jalan Teuku Umar No 20, Kota Tinggi
- Kelurahan Sukaramai
- Kelurahan Sumahilang
- Kelurahan Kota Tinggi
- Kelurahan Kota Baru
- Kelurahan Tanah Datar
- Kelurahan Simpang Empat

PELANTIKAN CAMAT - Sekdako Pekanbaru 
H Muhammad Jamil MAg melantik camat 
dan plt camat hasil penataan kecamatan di 
Kota Pekanbaru.

Kecamatan di Kota Pekanbaru



WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) 
dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru di Kom-
pleks Perkantoran Tenayan Raya.

Adanya nota kesepahaman ini sebagai bentuk kerja sama 
di berbagai bidang. Di antaranya, tentang pendampingan 
terhadap program pembangunan dan pemerintahan. 

Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus MT menyebut tujuan 
dari penandatangan nota kesepahaman ini sebagai bentuk 
penegasan kerjasama selama ini. 

Ia menilai kerja sama ini untuk mewujudkan pemerin-
tahan bersih dengan tata kelola yang baik. “Jadi kesepaka-
tan yang tadi sebenarnya sudah dilakukan selama ini untuk 
menciptakan good government. Kami berterima kasih atas 
pendampingan dari Kejari Pekanbaru,” ujar Walikota.

Orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru 
ini mengatakan bahwa banyak kegiatan kerja sama antara 
Pemko Pekanbaru dan Kejari. Hal ini sejalan dengan para-
digma baru di Kejaksaan Agung.

Nantinya upaya pencegahan dilakukan dengan banyak 
edukasi. Cara ini efektif dalam upaya pencegahan. “Kita 
nantinya utamakan upaya pencegahan dari penindakan, 
tujuannya agar tercipta tata kelola pemerintah yang baik,” 
jelasnya.

Walikota Firdaus menjelaskan bahwa sejumlah poin 
kerja sama yakni adanya jaksa pengacara negara untuk 
pendampingan hukum. Ada juga poin lakukan pendampin-
gan pendapat hukum.

Kemudian bantuan hukum dan edukasi hukum. Edukasi 
ini tidak cuma bagi jajaran pemerintah, tapi juga untuk 
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PENANDATANGANAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT bersama Kajari Pekanbaru Andi Suharlis melakukan 
penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pendampingan 
hukum.

SAMBUTAN - Kajari Pekanbaru Andi Suharlis memberikan 
kata sambutannya pada acara penandatanganan Nota 
Kesepahaman antara Pemko Pekanbaru dengan Kejari. 

LAGU KEBANGSAAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
bersama Kajari dan Sekdako Pekanbaru menyanyikan lagu Indonesia 
Raya sebelum penandatanganan kerja sama. 

Wujudkan 
Pemerintahan 

Bersih dan Baik

Walikota Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Kejari Pekanbaru

TERIMA KASIH - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
menyampaikan 
ucapan terima kasih 
atas pendampingan 
dari Kejari Pekanbaru 
selama ini kepada 
Pemko Pekanbaru. 

SERAHKAN PLAKAT - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima 
plakat kenang-kenangan dari Kajari Pekanbaru Andi Suharlis. 

kelompok masyarakat, dunia usaha hingga lembaga 
pendidikan dari SD hingga SMP.

Di tempat yang sama, Kepala Kejari Pekanbaru Andi 
Suharlis menegaskan bahwa pendampingan ini tidak 
cuma untuk proyek pembangunan saja. Ada juga kerja 
sama terkait legal opinion atau pendapat hukum.

“Kerja sama ini tidak cuma terbatas tugas pelaksa-
naan pembangunan tapi juga edukasi. Mereka nantinya 
memberi penerangan bagi pejabat pemerintah. Ada 

juga penyuluhan hukum bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia mencontohkan, dalam proses pendampingan 

program Covid-19, Kejari melakukan pendampingan 
di BPBD, perindustrian dan lainnya guna menciptakan 
kebijakan yang baik untuk bersama. Artinya tindakan 
kejari tidak melulu tindakan hukum dikedepankan. Ada 
kalanya pencegahan dikedepankan, karena tidak mudah 
menanamkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap 
pemerintah daerah.*BERTUAH



Walikota Terima Berkas PSU 
dari Pengembang Perumahan
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BERKAS PSU - Walikota 
Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT menerima berkas PSU 

dari perwakilan pengembang 
perumahan.

Pastikan Fasum 
dan Fasos Lebih 

Terawat

tian dalam penanggungjawab fasilitas sosial dan fasilitas 
umum di lingkungan pemukiman. Fasilitas ini termasuk jalan, 
bangunan hingga ruang terbuka perumahan.

Pada kegiatan tersebut, ada tiga asosiasi pengembang 
yang menyerahkan berkas PSU. Jumlahnya mencapai ratusan 
pengembang mewakili asosiasinya masing-masing. “Tapi ma-
sih ada yang belum bergabung, kita imbau agar semuanya 
bisa terhimpun dalam organisasi,” terang walikota.

Ia tidak menampik masih ada pengembang yang belum 
menyerahkan dokumen PSU. Bahkan ada sejumlah fasilitas 
sosial dan fasilitas umum yang belum terpisah selama 15 
tahun.

“Karena belum terpisah kepemilikannya, maka tidak ada 
kepastian pihak yang bertanggungjawab untuk membenahi 
fasilitas tersebut,” ujarnya.

Wako kembali menegaskan, adanya penyerahan dokumen 

PSU mempermudah pengembang terhadap perbaikan fasilitas 
umum dan sosial di lingkungan perumahan. Ia menilai ada 
kepastian atas kepemilikan fasilitas publik tersebut.

Masyarakat pun tidak ragu lagi dengan kepemilikan fasilitas 
tersebut. Proses perbaikan tidak harus menanti siapa pemilik 
dari fasilitas itu. “Kalau belum dikeluarkan dari aset pengem-
bang, pajaknya tanggungjawab pengembang,” tukasnya. 

Penertiban PSU sudah diatur dan memiliki dasar hukum 
jelas untuk ditaati. Selain sesuai dengan Perwako No 188 
Tahun 2019, dasar hukumnya yaitu UU No 1/2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lalu Peraturan Pemer-
intah No 14/2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 
No 9/2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana 
dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah. *BER-
TUAH

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
foto bersama dengan para pengembang perumahan umum 
usai menyerahkan berkas PSU. WALIKOTA Pekanbaru Dr 

H Firdaus ST MT meng-
hadiri sekaligus menerima 
langsung berkas Prasa-

rana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) 
untuk perumahan umum dari sejumlah 
pengembang perumahan. Mereka me-
nyerahkan dokumen ini kepada Pemerintah Kota Pekanbaru 
di Aula Lantai 6 Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.   

“Nantinya diawali dengan pemisahan sertifikat tanah. 
Awalnya PSU yang ada berada di areal milik pengembang,” 
ujar walikota usai kegiatan.

Pemerintah Kota Pekanbaru, ucap walikota juga 
mendapat dukungan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
dalam pemisahan sertifikat ini. Setelah itu akan ada serah 
terima resmi untuk setiap lokasi PSU. “Jumlahnya masih 
belum kita ketahui karena masih diinvetarisir,” jelasnya.

Walikota Firdaus menyebutkan bahwa PSU ini sudah 
lama dipersiapkan. Berkas PSU ini penting diserahkan agar 
pengembang tidak terbebani pajak dari fasilitas umum di 
areal perumahan.

“Masyarakat juga bisa mengetahui kepemilikan fasilitas 
umum, agar sesuai perencanaan pembangunan. Saat di-
perlukan perawatan, nantinya bisa tahu ini tanggung jawab 
pemerintah, pengembang atau masyarakat,” tuturnya.

Walikota menambahkan, penyerahan PSU ini merupakan 
tindak lanjut dari sejumlah regulasi guna memberi kepas-

BERITA ACARA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menan-
datangani berita acara penyerahan berkas PSU dari sejumlah 
pengembang perumahan.

TERAPKAN PROKES - 
Sejumlah kepala OPD 
di lingkungan Pemko 
Pekanbaru turut 
hadir dalam kegiatan 
penyerahan PSU 
dengan menerapkan 
protokol kesehatan.

AGENDA

KOORDINASI - Walikota Pe-
kanbaru Dr H Firdaus ST MT 
berkoordinasi dengan sejumlah 
kepala OPD di Pemko Pekan-
baru terkait PSU.



WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
meresmikan Sekolah Dasar Islam Terpadu 
(SDIT) Madani di Kompleks Masjid Paripurna 
Mujahidin Kecamatan Payung Sekaki. Pada 

kesempatan itu, walikota menyebutkan bahwa Pemerin-
tah Kota Pekanbaru akan meningkatkan status Madrasah 
Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) yang ada di Masjid 
Paripurna menjadi sekolah formal. 

Menurut Walikota Firdaus, saat ini, MDTA sendiri masih 
berada di bawah naungan masjid paripurna yang ada di 
setiap kecamatan. Ke depan, semuanya akan ditingkatkan 
statusnya menjadi sekolah formal secara bertahap. 

Walikota mengatakan, sekolah madani ada tiga tipe. 
Pertama, SMP Madani sebagai induk proyek percontohan. 
“Kemudian, ada sekolah madani tingkat SD dan SMP di 
satu kecamatan. Hal itu sudah terlaksana dua tahun tera-
khir,” ungkapnya.

Saat ini, lanjut walikota, pemerintah kota tengah me-
nyiapkan sekolah madani berkerja sama dengan Masjid 
Paripurna. Jadi, MDTA yang ada di Masjid Paripurna akan 
ditingkatkan menjadi sekolah formal.

“Ada tiga tingkatan pendidikan yang akan kami jadi-
kan sekolah madani mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini 
hingga SMP,” jelas walikota.

Pertama, MDTA di Masjid Rahman akan dijadikan seb-
agai PAUD Madani. Sedangkan MDTA di Masjid Mujahidin, 
Jalan Jenderal, Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Pa-
yung Sekaki yang dijadikan SDIT Madani. “Terakhir, MDTA 
di Masjid Paripurna Nurul Iman, Jalan Lintas Timur Tenayan 
Raya, akan dijadikan SMP Madani,” tuturnya. 

Camat Payung Sekaki Fauzan SSTP mengucapkan terima 
kasih kepada pembina, ketua dan jajaran pengurus Yayasan 
Riau Cendekia Masjid Paripurna Al Mujahidin atas prakarsa 
pembangunan sekolah dasar Islam terpadu. Dia mengu-
capkan selamat atas diresmikannya SDIT oleh Walikota 
Pekanbaru. 
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Status MDTA 
akan Jadi 

Sekolah 
Formal

“Ini merupakan suatu lembaga 
untuk mempersiapkan dan mencetak 
kader-kader, anak-anak kita untuk 
menimba ilmu yang ke depannya 
akan menghasilkan generasi-genera-
si penerus yang agamis dan relijius,” 
ucapnya. 

“Tentu ini perlu dukungan semua 
pihak agar lembaga pendidikan ini bisa eksis dan bisa 
menyelenggarakan kurikulum-kurikulum pendidikan yang 
berbasis Islam, kedepan kita harapkan melalui yayasan 
pendidikan ini mulai dari TK, SD, SMP sampai SMA dapat 
menghasilkan generasi-generasi yang unggul, Insya Allah 
Indonesia akan maju,” harapnya lagi.

Sementara, Lurah Labuh Baru Timur Zulkifli menyam-

Walikota Resmikan SDIT 
Madani Payung Sekaki

SDIT MADANI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT disela-sela 
peresmian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Madani di Kompleks 
Masjid Paripurna Mujahidin Payung Sekaki.

BERBINCANG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT ber-
bincang bersama ketua MUI, kadisdik, camat Payung Sekaki, 
lurah, dan pengurus Masjid Paripurna Mujahidin.

BANGUNAN SEKOLAH - Salah satu sudut bangunan di SDIT 
Madani Payung Sekaki yang terletak di Kompleks Masjid 
Paripurna Mujahidin Payung Sekaki. 

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
foto bersama pengurus dan jamaah Masjid Paripurna Muja-
hidin Payung Sekaki.

DOA BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
berdoa bersama seusai peresmian SDIT Madani Payung 
Sekaki. 

paikan terima kasih kepada Walikota Dr H Firdaus ST MT dan 
HM Jamil MAg MSi selaku Ketua Umum Masjid Paripurna 
Kota Pekanbaru yang telah memilih lokasi pendirian SDIT 
Madani di Kelurahan LBT Masjid Paripurna Al Mujahidin. 

“Saya berharap anak usia dini dapat melanjutkan pen-
didikannya di sini. Dengan kekurangan SD di Labuh Baru 
Timur, anak-anak bisa bersekolah di sini. Kami pihak kelura-
han juga mengimbau masyarakat Labuh Baru Timur dapat 
menyekolahkan anak-anaknya di SD IT yang langsung dibina 
di bawah naungan Pemerintah Kota Pekanbaru,” ujarnya. 

Sebelum peresmian SDIT Madani, Walikota Pekanbaru 

Dr H Firdaus ST MT menyempatkan salat subuh berjamaah 
di Masjid Paripurna Al Mujahidin. Setelah itu, walikota dan 
jamaah masjid lainnya juga sarapan pagi bersama. 

Turut hadir bersama walikota, Sekdako HM Jamil MAg, 
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dr Ismardi Ilyas, 
Ketua MUI Provinsi Riau Prof Dr H Ilyas Husti MA, Kabag 
Kesra Sarbaini serta jajaran pengurus Yayasan Cendekia 
Riau.

Sebagai informasi dari pengurus Yayasan Cendekia Riau, 
bahwa untuk tahun ajaran 2020/2021, sudah ada 20 murid 
yang mendaftar di SDIT Madani. *BERTUAH



Walikota Panen Jagung Hibrida 
di Kelurahan Agrowisata
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PANEN JAGUNG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
ikut panen jagung pipil hibrida di kebun Koperasi RTBS 
bekerjasama KTNA Kota Pekanbaru.

Walikota Panen 
Jagung Hibrida 

di Kelurahan 
Agrowisata

PETANI jagung hibrida yang masuk dalam Kelompok Tani 
Nelayan Andalan di Kelurahan Agrowisata Kota Pekan-
baru mendapatkan apresiasi positif dari Walikota Pekan-
baru Dr H Firdaus ST MT. 

Hal tersebut disampaikan orang nomor satu di jajaran 
Pemerintah Kota Pekanbaru ini saat menghadiri acara panen ja-
gung pipil hibrida Koperasi Riau Tani Berkah Sejahtera bersama 
KTNA Kota Pekanbaru.

Panen ini merupakan program ketahanan pangan di Lahan 
Demonstrasi Plot di Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai. 

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Disketapang Kota Pek-

FOTO BERSAMA - Walikota 
Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
foto bersama pengurus Koperasi 
RTBS dan KTNA Kota Pekanbaru 
seusai panen. 

MESIN PIPIL - Wa-
likota Pekanbaru Dr H 
Firdaus ST MT mema-

sukkan jagung hasil 
panen ke dalam mesin 
pemipil atau perontok 

bulir jagung. 

BULIRAN JAGUNG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT meli-
hat langsung buliran jagung hasil panen yang telah dipisahkan dari 
batangnya oleh mesin pemipil atau perontok. 

KELILING KEBUN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyempatkan diri keliling kebun jagung yang dikelola Koperasi 
RTBS bersama KTNA Kota Pekanbaru.

abaru Alek Kurniawan MSi, perwakilan Dinas Pertanian, Dinas 
Koperasi UMKM, Dinas Pariwisata, dan Ade Daulay selaku 
Dirut PT SPM.

Walikota mengatakan, dengan menanam jagung jenis hib-
rida sangatlah menguntungkan. Karena hasil meningkat lebih 
20 persen jika dibandingkan dengan menanam jagung lokal. 
“Jika hasil panen meningkat, pendapatan dan kes-
ejahteraan petani juga meningkat,” kata walikota.

Walikota juga mengapresiasi petani jagung 
dalam meningkatkan produktivitas jagung di Kota 
Pekanbaru. “Kita perlu bersyukur panen jagung di 
Kelurahan Agrowisata ini, menjadi upaya bersama 
untuk menjaga stabilitas pangan, apalagi di masa 
fase pandemi Covid-19 saat ini,” sebut walikota.

Hal ini karena bisa menunjang ketahanan pan-
gan daerah dan menyukseskan program nasional diversifikasi 
pangan.

Tak hanya Pemko Pekanbaru, Pemerintah Provinsi Riau 
juga mengapresiasi kegiatan panen hasil jagung hibrida sel-
uas 5 hektare milik Koperasi Riau Tani Berkah Sejahtera.

Mewakili Gubernur Riau, Asisten I Setdaprov Provinsi Riau, 

Jenri Salmon Ginting mengatakan, pihaknya memuji dan men-
dukung inisiatif yang dilakukan oleh koperasi. “Ini sangat baik. 
Pemerintah Provinsi sangat mendukung. Masyarakat di sini 
dapat lebih produktif,” kata dia kepada awak media.

Pemprov Riau pun menginginkan standar dan mutu jagung 
hibrida ini semakin ditingkatkan. Terutama, terkait dengan 

siklus panen yang lebih banyak dalam kurun waktu 
satu tahun. “Kalau boleh, setahun bisa 3 kali panen 
lah,” ungkapnya.

Jenri menegaskan, Pemprov Riau akan terus 
berkomitmen memberikan dukungan kepada Koperasi 
RTBS. Sebab, dengan aktivitas penanaman jagung ini, 
produktivitas dan nilai tambah ekonomi masyarakat 
setempat akan semakin meningkat.

“Dengan adanya produksi jagung ini, pendapatan 
ekonomi masyarakat kota Pekanbaru pasti akan semakin naik 
dan meningkat,” tutur dia.

Ke depan, imbuhnya, bukan hanya jagung, tanaman ko-
moditas lainnya juga akan diwujudkan sehingga masyarakat 
benar-benar tangguh menghadapi pandemi yang tengah 
dialami saat ini. *BERTUAH
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Walikota Silaturahmi 
dengan Imam Masjid Paripurna 
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Berperan Bina Akhlak 
Generasi Muda
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tokoh agama untuk menyemangati jamaah, terutama gen-
erasi muda,” ucap Wako Firdaus. 

Disampaikan walikota juga, para imam masjid paripurna 
bertugas membangun peradaban baru dan juga memper-
siapkan pemimpin masa depan dalam melanjutkan pem-
bangunan. 

“Ini tak hanya sekadar ucapan. Implementasinya adalah 
bagaimana kita berkomitmen dengan strategi membangun 
sumber daya manusia unggul. Maka, para imam masjid ini 
adalah ujung tombak dalam membangun generasi muda 
Islam,” sebut Walikota. 

Pemerintah Kota Pekanbaru, lanjut walikota, patut 
berbangga karena mempunyai program masjid paripurna 
dimana masjid menjadi percontohan yang memerankan 
masjid sebagai hablum minallah dan hablum minannas. 

Tidak hanya itu, program masjid paripurna ini juga diter-
apkan sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 dan 
menjadi satu-satunya di Indonesia saat itu. Dalam penera-
pannya, imam masjid paripurna tidak hanya menjadi imam 
pada saat melaksanakan ibadah, melainkan punya peran 
edukasi lainnya. 

“Masjid paripurna mengusung konsep tridaya, yaitu 
membangun sumber daya manusia, ekonomi kerakyatan 
dan lingkungan yang aman dan nyaman. Untuk ekonomi 

WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
bersilaturahmi dengan para imam masjid 
paripurna yang ada di Kota Pekanbaru. 
Silaturahmi kali ini terasa berbeda karena 

digelar di luar ruangan, tepatnya di Taman Agrowisata 
Pelangi, Kelurahan Pebatuan, Kecamatan Kulim, Kota 
Pekanbaru. 

Pertemuan ini merupakan yang pertama kali dige-
lar sejak awal pandemi Corona pada awal Maret 2020. 
Biasanya, pertemuan digelar di hotel dan ruang kantor. 
Setelah sembilan bulan di masa pandemi Corona, per-
temuan inilah yang pertama kali digelar, dengan tetap 
mengedepankan protokol kesehatan. Oleh karena itu, 
kegiatan ini juga sekaligus menjadi penyegaran dengan 
para imam masjid paripurna di Kota Pekanbaru.

“Kegiatan ini adalah silaturahmi pada ulama dalam 
Forum Imam Masjid Paripurna Kota Pekanbaru. Tempat-
nya digelar di alam terbuka, Taman Agrowisata Pelangi,” 
kata walikota. 

Dalam pertemuan ini, para imam masjid paripurna 
diimbau Walikota Pekanbaru untuk tetap konsisten dan 
tegar dalam membina umat. “Saya juga menyampaikan 
agar imam masjid paripurna konsisten dan tegar dalam 
membina umat. Sebagai imam besar, mereka adalah 

TINJAU LOKASI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
didampingi Sekdako Pekanbaru M Jamil menuju lokasi 
silaturahmi.

DOA BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT doa 
bersama dengan tamu undangan dan para imam masjid untuk 
kelancaran acara. 

SAMBUTAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memberi sambutan 
sekaligus arahan saat bersilaturahmi dengan para imam masjid paripurna.

FOTO BERSAMA - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
foto bersama dengan 
para imam masjid 
paripurna seusai 
acara silaturahmi. 

DIHADIRI SEKDA 
- Sekda Kota Pekan-
baru H Muhammad 

Jamil MAg foto ber-
sama walikota, ketua 

MUI dan pejabat 
lainnya. 

kerakyatan ada koperasi syariah dalam masjid. Jadi peran 
imam di masjid paripurna tidak hanya sekadar menjadi 
imam saat beribadah, namun juga imam dalam aktivitas 
lainnya di masjid,” papar wako.

Untuk diketahui, ada tiga program yang menjadi 
sasaran pokok dalam upaya menuju Masjid Paripurna, 
yaitu idarah, imarah dan ri’ayah. Idarah adalah bagaimana 
manajemen masjid dengan meningkatkan kualitas dalam 
pengorganisasian kepengurusan masjid dan administrasi 
yang rapi, transparan, mendorong partisipasi jemaah 
sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. 

Selanjutnya imarah yaitu memakmurkan masjid. Dalam 
artinya, memakmurkan masjid dengan menjadikan masjid 
paripurna berfungsi sebagaimana mestinya. Meliputi 

fungsi sebagai sarana atau tempat beribadah, sarana atau 
tempat pembinaan dan pencerahan ummat, baik bidang 
pemahaman keberagaman, pengetahuan umum dan eko-
nomi ummat. 

Dan terakhir ri’ayah yang berarti pemeliharaan masjid di-
mana masjid akan tampak bersih, indah dan mulia sehingga 
dapat memberikan daya tarik rasa nyaman dan menyenang-
kan bagi siapa saja yang memandang, memasuki dan beriba-
dah di dalamnya.

Dengan ketiga fungsi tersebut, imam masjid paripurna 
memiliki peran yang sangat besar. Maka itu, diperlukan 
imam yang tidak hanya bisa menjadi pemimpin pada saat 
beribadah, namun juga pada aktivitas lainnya. *BERTUAH



WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT me-
mimpin rapat lanjutan koordinasi terpadu terkait 
pembahasan Jalan 70 dan Jalan 45 di Kantor 
Camat Rumbai Timur.

Rapat dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis 
seperti Dinas Pertanahan, Dinas PUPR, Dinas Pertanian dan 
Perikanan, pemerintah kecamatan dan perangkat Kelurahan 
Rumbai Timur serta tokoh masyarakat. 

Pada kesempatan itu, Walikota Firdaus menyampaikan 
bahwa Jalan 70 adalah jalan yang melewati Okura ke pintu tol 
Pekanbaru-Dumai, hingga sampai ke Jalan Yos Sudarso sepan-
jang 12,8 kilometer. 

“Progresnya saat ini untuk pembebasan lahan sudah dibuka 
tujuh kilometer. Sementara sekitar enam kilometer lagi masih 
dalam tahap pembebasan secara konsinyasi tanah atau KT,” 
ucapnya.

Sementara itu, Jalan 45 merupakan jalan yang meng-
hubungkan Jalan Teluk Lembu Ujung menuju Kawasan Industri 
Tenayan sekitar 6 kilometer. Untuk saat ini  progresnya juga 
masih sama, dalam pembahasan KT. 

Dalam pemaparannya, walikota menyebut bahwa kedua 
jalan tersebut manfaatnya sangat besar, khususnya untuk 
masyarakat sendiri. Apalagi saat ini akses jalan ke Kelurahan 
Tebing Tinggi ke Okura belum memadai. 

“Kita masih memanfaatkan Jalan Pramuka dan Jalan Raja 
Panjang yang berkapasitas hanya lima ton. Semestinya untuk 
angkutan industri standarnya delapan ton,” terangnya saat 
ditemui seusai rapat.

Padahal, lanjut walikota, minat masyarakat untuk ber-
investasi di Kecamatan Rumbai Timur sangat tinggi. Hal ini 
terbukti dengan dibukanya perusahaan pupuk di Kelurahan 

25  Bertuah Edisi Januari 202124  Bertuah Edisi Januari 2021

AGENDA

KONSOLIDASI TANAH 
- Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
melihat pemaparan 
tentang progres 
konsolidasi tanah dari 
Camat Rumbai Timur 
Syamsuddin.

PROGRES JALAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
memperhatikan gambar progres dan kondisi terkini Jalan 70 
dan Jalan 45 di Rumbai Timur.

MINTA MASUKAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
minta masukan dan penjelasan Kadis Pertanahan Dedi Gusriadi 
terkait progres pembebasan lahan untuk kedua jalan tersebut. 

Walikota Pimpin Rapat Pembahasan Jalan 70 dan Jalan 45 

PIMPIN RAPAT - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memimpin rapat lanjutan 
koordinasi terpadu terkait pembahasan Jalan 70 dan Jalan 45 di Rumbai Timur.

Akses Penghubung 
ke Jalan Tol

TAMPUNG PENDAPAT - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
mendengarkan pendapat peserta mengenai progres dan rencana 
pembangunan Jalan 70 dan Jalan 45.

Tebing Tinggi Okura.
“Kita juga menjadikan Kelurahan Tebing Tinggi Okura 

sebagai Kawasan Industri Kecil Menengah. Berbeda 
dengan KIT yang padat modal, Kawasan Industri ini hanya 
untuk industri makanan, minuman, konveksi dan lain 
sebagainya,” papar wako.

Walikota menambahkan, jika rencana ini berjalan, 
maka itu sangat menguntungkan masyarakat. “Jika akses 
jalan ada, investasi masuk. Perusahaan membuka lapan-
gan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Selain itu, harga 
tanah masyarakat sekitar Jalan 70 dan Jalan 45 juga turut 
menjadi naik,” jelasnya.

Terakhir, walikota mengucapkan terima kasih kepada 
perangkat kecamatan, kelurahan dan RT/RW yang telah 
melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pem-
bebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur jalan. 

“Kami juga berterima kasih kepada masyarakat 
pemilik lahan yang sudah terbuka cakrawalanya untuk 
paham pentingnya infrastruktur terutama jalan. Karena 
untuk pemulihan ekonomi nasional, kita harus siapkan 
infrastruktur pentingnya. Terutama akses jalan, agar 
investasi masuk dan lapangan kerja terbuka. Yang jelas 
semua untuk kemajuan percepatan ekonomi masyara-
kat,” pungkasnya. *BERTUAH



CALON Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Pekanbaru 
yang lulus seleksi tahun 2019 lalu sudah menerima 
Surat Keputusan pengangkatan. Penyerahan SK 
dilakukan oleh Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat 

Cahyadi SSi. 
Dalam sambutannya, Wakil Walikota Ayat Cahyadi mem-

berikan ucapan selamat kepada 342 CPNS yang menerima 
SK pengangkatan. Selain itu, Wawako Ayat berpesan agar 
mereka bekerja dengan memahami visi dan misi Kota Pekan-
baru.

“Selamat menjalankan dan melaksanakan tugas, pahami 
inti tentang Pemerintah Kota Pekanbaru. Jadilah contoh yang 
teladan di tengah-tengah masyarakat. Rajin belajar, dan beri-
kan pengabdian yang terbaik untuk daerah,” kata wawako.

Wakil Walikota Serahkan SK CPNS 
Formasi Umum Tahun 2019
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kat terhadap kinerja birokrasi sangat besar, dari segi 
profesionalisme, dan kinerja yang berkualitas,” ujar 
Ayat Cahyadi.

Untuk diketahui, terdapat 342 CPNS yang meneri-
ma SK tersebut. Mereka berasal dari berbagai formasi 
yakni guru, tenaga medis dan tenaga teknis. Sebel-
umnya, mereka juga sudah menjalani orientasi selama 
tiga hari. 

“Jadi para CPNS 2019 bakal menjalani orientasi 
selama tiga hari. Ini untuk mem-
beri pembekalan bagi para CPNS 
tahun 2019,” papar Kepala Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 
Kota Pekanbaru, Baharuddin.

Adapun dari 342 CPNS yang 
lulus tersebut, di antaranya for-

masi guru 235 orang. Sebanyak 166 orang di antaran-
ya guru SD dan 69 orang lainnya guru SMP. Ada juga 
tenaga kesehatan sebanyak 22 orang, dan tenaga 
teknis sebanyak 85 orang. 

Turut hadir mendampingi wawako dalam penyera-
han SK tersebut Kepala BKPSDM Kota Pekanbaru H 
Baharudin SSos MSi, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan 
dan Sumber Daya Manusia Helda Suryani, Kabid Dis-
iplin Kota Pekanbaru Fajri Adha. *BERTUAH
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Jadilah 
Teladan 

di Tengah 
Masyarakat

“Pesan saya bekerja dengan hati, kecintaan dan ke-
sungguhan. Saya ingatkan, agar pahami visi dan misi 
pemerintah kota dan juga pahami tupoksi sesuai bidang-
nya,” ujarnya.

Ia juga meminta agar para CPNS ini mampu beradap-
tasi dengan lingkungan kerjanya dan diharapkan tangkas 
dalam menyikapi berbagai regulasi yang berlaku.

“Terutama dalam masa pandemi Covid-19 ini, peruba-
han regulasi begitu cepat, maka seluruh CPNS bisa segera 
menyesuaikan diri,” tuturnya.

Wawako Ayat Cahyadi juga menaruh harapan besar ke-
pada seluruh CPNS Kota Pekanbaru agar mampu menjadi 
pendobrak memberikan warna yang positif untuk meng-
harumkan nama baik Kota Pekanbaru. “Tuntutan masyara-

AGENDA

SK PENGANGKATAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi menyerahkan Surat Keputusan pengangkatan CPNS formasi 
umum tahun 2019.

BERI ARAHAN - Para CPNS penerima SK mendengarkan dengan serius arahan 
yang disampaikan Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi. 

LAGU KEBANGSAAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam kegiatan penyerahan 
SK CPNS.   

TERAPKAN PROKES - Ratusan CPNS Pemko Pekanbaru tahun 2019 
menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dan 
menjaga jarak saat penyerahan SK pengangkatan.

FOTO BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi foto 
bersama dengan para CPNS usai penyerahan SK pengangkatan.
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Mudahkan 
Warga Berzakat 

dan Infak

tertarik dengan mendirikan sarana promosi UMKM di kan-
tor Tribun Pekanbaru. “Kemudian kita juga berencana akan 

menjadikan Sungai Sail tempat santai dan jalan-
jalan masyarakat, baik itu sore maupun pagi. Untuk 
itu kita minta bantu ke Tribun, Lazismu, empat 
camat yang dilintasi Sungai Sail yakni Bukit Raya, 
Tenayan Raya, Sail dan Lima Puluh,” ucap wawako.

Wakil walikota akan mengkoordinasikan den-
gan dinas terkait untuk mewujudkan semua itu. 
“Kalau hal ini terlaksana, tentunya Sungai Sail bisa 
dijadikan destinasi wisata Pekanbaru,” tutur Ayat.

Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Lazismu Pekan-
baru Hari Siyanto mengatakan, kantor layanan ini didirikan 
tujuannya untuk memudahkan masyarakat menyalurkan 
zakatnya.

“Untuk itu dengan berdirinya kantor layanan Tribun 
Pekanbaru ini seluruh karyawan Tribun Pekanbaru bisa 
menyalurkan zakatnya kepada Lazismu,” ucap Hari.

Kemudian masyarakat sekitar Tribun Pekanbaru juga 
bisa menyalurkan zakatnya ke Kantor Layanan Lazismu Tri-
bun Pekanbaru. “Lazismu targetnya akan mendirikan atau 
membuka 56 kantor layanan di Pekanbaru,” ulasnya. 

Untuk itu Hari mengucapkan terima kasih kepada Tri-
bun Pekanbaru yang mempercayakan penyaluran zakatnya 
ke Lazismu dan mendirikan Kantor Layanan Lazismu di 
Tribun Pekanbaru.

“Jadi dengan kerja sama bersama Tribun Pekanbaru ini 
merupakan darah dakwah baru kita. Karena peran media 
sangat penting dalam menyampaikan dakwah dan melalui 
Tribun kita bisa menyampaikan dakwah kita ke masyara-
kat,” ujar Hari.

Dalam kesempatan itu Hari juga menyampaikan, lahan 
di Kantor Tribun Pekanbaru ini cukup besar jadi bisa di-
manfaatkan terutama untuk pasar rakyat dan pasar Rama-
dhan. “Kemudian juga bisa membantu Pemerintah Kota 
Pekanbaru dalam mempromosikan UMKM dengan meng-
gelar kegiatan Sabtu dan Minggu,” ucapnya. 

Ketua Muhammadiyah Kota Pekanbaru Syafrizal Syukur 
SAg juga mengucapkan selamat atas diresmikannya kantor 
layanan Lazismu yang baru. Dikatakannya, Lazismu meru-

Wakil Walikota 
Resmikan Kantor 
Layanan Lazismu 

ke-13

BUKA TIRAI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menarik 
tali untuk membuka tirai plang nama tanda diresmikannya operasional 
kantor layanan Lazismu ke-13 di Tribun Pekanbaru.

NOTA KERJASAMA - Wakil Walikota Pe-
kanbaru H Ayat Cahyadi SSi menyaksikan 

proses penandatanganan kerja sama antara 
Lazismu dengan Tribun Pekanbaru. 

FOTO BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi foto bersama usai peresmian kantor layanan Lazismu di 
Tribun Pekanbaru.

PAKAI MASKER - Wakil Wa-
likota Pekanbaru H Ayat Ca-

hyadi SSi dan tamu undangan 
lainnya menerapkan protokol 

kesehatan saat acara peres-
mian dengan tetap memakai 

masker.

AGENDA

pakan lembaga yang dimiliki Muhammadiyah mulai dari 
pusat sampai ke ranting.

“Fungsinya adalah legalitas formal pezakat dan kita 
memudahkan pezakat untuk menghitung zakatnya dan 
dititip di Lazismu, selanjutnya Lazismu melihat orang 
yang benar-benar berhak menerima zakat,” kata Sy-
afrizal. *BERTUAH

WAKIL Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
meresmikan Kantor Layanan Lembaga Zakat, 
Infak dan Sadaqah Muhammadiyah 
(Lazismu) yang ke-13 di Kota Pekan-

baru. Kantor layanan ini terletak di Jalan Imam 
Munandar, tepatnya di kantor Tribun Pekanbaru. 

Ayat Cahyadi menyambut baik berdirinya Kan-
tor Layanan Lazismu di Tribun Pekanbaru. “Saya 
ucapkan tahniah, berkah. Kantor layanan Lazismu 
dibuka di Tribun Pekanbaru. Semakin memudah-
kan masyarakat kaum Muslimin yang ingin zakat, 
infak dan sadaqah,” ujar Ayat saat diwawancara usai acara 
peresmian.

Wawako mengharapkan, kantor layanan Lazismu ke-13 
ini juga bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi 
dalam melahirkan muzakki-muzakki yang sadar dalam 
menunaikan zakat, infak dan sadaqah.

“Selain memperbanyak kantor, Lazismu juga diharapkan 
bisa melahirkan pengusaha-pengusaha baru. Dan melahir-
kan muzakki,” ucapnya. 

Selanjutnya Ayat juga menyampaikan dirinya sangat 
SAMBUTAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi mengharapkan kantor 
layanan baru ini bisa memberikan kontribusi lebih besar dalam pengumpilan zakat. 



Pemerintah 
Kota Pekanbaru 

Komitmen 
Tanggulangi 

HIV/AIDS

AGENDA

Minimalisir 
Angka 

Kematian 
ODHA 
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Provinsi Riau juga membahas upaya penanggulangan 
HIV/AIDS di Kota Pekanbaru. Apalagi penanggulangan 
HIV AIDS masih dalam standar pelayanan minimal.

Wawako Ayat pun mendorong Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) yang ikut dalam pen-
anggulangan HIV AIDS bisa lebih optimal lagi 
bekerja. Ada sejumlah OPD terlibat di antaranya 
Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dinas Sosial 
Kota Pekanbaru dan dinas lainnya. “Kita beru-
paya menekan penyebaran HIV di kota ini,” 
jelasnya.

Ayat juga mengajak agar masyarakat tidak 
memberikan stigma negatif kepada para Orang Dengan 
HIV AIDS. Ia juga berharap nantinya kasus kematian 
ODHA bisa diminilisir dengan penanganan kesehatan. 

WAKIL Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi melakukan supervisi dan koordinasi 
dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) 
Provinsi Riau, terkait pelaksanaan 

program pencegahan penanggulangan HIV 
AIDS di Provinsi Riau. 

Dalam pertemuan yang dilakukan di Ruang 
Wakil Walikota Lantai 3 Gedung MPP, Wawako 
Pekanbaru Ayat Cahyadi menegaskan kepada 
rombongan KPA Provinsi Riau bahwa Pemerin-
tah Kota Pekanbaru berkomitmen dalam upaya 
penanggulangan kasus HIV AIDS. “Penanganan 
kasus HIV AIDS menjadi perhatian serius Pemerintah 
Kota Pekanbaru,” terangnya.

Wakil walikota menjelaskan, pertemuan dengan KPA 

PENANGGULANGAN AIDS 
- Wakil Walikota Pekanbaru 
H Ayat Cahyadi SSi memba-
has upaya penanggulangan 
HIV AIDS di Kota Pekanbaru 
dengan rombongan dari 
KPA Provinsi Riau. 
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KOORDINASI KPA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi melakukan 
supervisi dan koordinasi dengan KPA Provinsi Riau di Ruang Wakil Walikota 
Gedung MPP.

RENCANA KERJA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi menyerahkan draft rencana kerja KPA Kota Pekanbaru 
kepada perwakilan KPA Provinsi Riau. 

CATAT MASUKAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi mencatat semua masukan yang diberikan oleh rombongan 
dari KPA Provinsi Riau saat pertemuan supervisi dan koordi-
nasi.

“Kita mengajak semua pihak bisa bekerjasama dalam 
menanggulangi penyebaran HIV AIDS,” ujarnya.

Selain itu, lanjut wawako, para ODHA juga harus men-
gubah perilaku lebih positif. Mereka bisa ikut mencegah 
penyebaran HIV AIDS. “Dukungan keluarga dan lingkun-
gan juga dibutuhkan,” terangnya.

Diskusi itu juga membahas upaya penanggulangan 

HIV AIDS di Kota Pekanbaru. Apalagi penanggulangan 
HIV AIDS masih dalam standar pelayanan minimal. 
“Jadi kita terus berbenah dengan adanya saran dari 
KPA Provinsi Riau, agar bisa kita tindaklanjuti serta ber-
sinergi dalam penanggulangan HIV AIDS,” paparnya. 
*BERTUAH

FOTO BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
foto bersama dengan rombongan dari KPA Provinsi Riau.
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SEKRETARIS Daerah Kota Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi melantik dan mengukuhkan pejabat 
administrator dan pengawas di lingkungan Pemerin-
tah Kota Pekanbaru.

Pada pelantikan kali ini sekdako turut didampingi Kepala 
BKPSDM Pekanbaru Baharuddin dan Kepala Balitbang 
Masykur Tarmizi, serta dihadiri rohaniwan dan para tamu 
undangan. 

Dalam sambutannya, sekdako meminta agar seluruh 
pejabat yang telah dilantik dan dikukuhkan dapat bekerja 
lebih maksimal dan semangat. Tak hanya itu, Sekda Jamil 
juga menyebutkan para pejabat yang dilantik dan dikuku-
hkan merupakan pejabat yang dinilai baik kinerjanya oleh 
Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT.

“Mari bersama-sama memulai pekerjaan yang baru di 
tahun yang baru. Saya ucapkan selamat karena bapak dan 
ibu merupakan pejabat pilihan, harapan pimpinan semoga 
bisa bekerja dengan baik dan apa yang diinginkan pimpi-
nan bisa berjalan dengan baik,” ujar Jamil.

Jamil menyebutkan, sehubungan adanya Struktur Organ-
isasi Tata Kerja (SOTK) yang baru, maka untuk tahun ini ada 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dihilangkan dan 
muncul kembali.

“Contohnya Bagian Humas tidak ada lagi tahun ini. Maka 
tugasnya ada yang dipindahkan ke Diskominfo dan Bagian 
Komunikasi Pimpinan. Sama seperti Bagian Pemberdayaan 
yang kita alihkan ke Bagian SDA,” jelasnya.

Sebelumnya, Sekdako Pekanbaru juga telah melantik 
dan mengukuhkan pejabat administrator di lingkungan 
Pemerintah Kota Pekanbaru. Pada saat itu selain melantik 
12 camat, sekda juga memberikan amanah kepada tiga 
sekretaris camat merangkap pelaksana tugas (plt) camat.

“Pelantikan merupakan hal yang biasa, apalagi kita 
sudah sah kan perda 15 Kecamatan. Makanya ada pengu-
kuhan dan pelantikan,” kata Jamil. *BERTUAH

Sekdako Pekanbaru Lantik 
Pejabat Adminstrator 

dan Pengawas

Pejabat Diminta 
Bekerja Lebih 

Maksimal

LANTIK PEJABAT - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi melantik dan mengukuhkan pejabat 
administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah 
Kota Pekanbaru.

MENANDATANGANI - Sekdako Pekanbaru H Muham-
mad Jamil MAg MSi menandatangani berita acara 
pelantikan pejabat. 

FOTO BERSAMA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi foto bersama dengan sejumlah pejabat 
yang baru dikukuhkan. 

BERITA ACARA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi menyaksikan penandatanganan berita 
acara pelantikan dari perwakilan pejabat yang diku-
kuhkan. 

BERI ARAHAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi memberi sambutan sekaligus arahan 
kepada pejabat yang baru dilantik. 

AGENDA

Pejabat yang dilantik 
Eselon II

Azwan - (Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)
El Syabrina - (Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan)
Masykur Tarmizi - (Plt Asisten Bidang Administrasi Umum)
Neng Elida - (Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik)
Masriah - (Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan)
Helda Suryani - (Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia)
Firmansyah Eka Putra - (Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)

Eselon IIIa

Tri Sepnasaputra - (Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)
Syafrian Tommy - (Kepala Bagian Tata Pemerintahan)
Sarbaini - (Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat)
Hazli Fendriyanto - (Kepala Bagian Kerjasama)
Helmi - (Kepala Bagian Hukum)
Mus Alimin - (Kepala Bagian Perekonomian) 
Kendi Harahap - (Kepala Bagian Administrasi Pembangunan)
Hadi Firmansyah - (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)
Erna Juita - (Kepala Bagian Sumber Daya Alam)
Basri - (Kepala Bagian Umum)
Rizal - (Kepala Bagian Organisasi)
Akmal Khairi - (Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan)
Riski Amelia - (Pelaksana Tugas, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan)

Eselon IIIb

Mawardi - (Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo)
Deni Hidayat - (Kabid Statistik Diskominfo)
Roni Mahendra - (Kabid Persandian Aplikasi dan Tata Kelola SPBE Diskominfo)

Eselon IV

Novin Karmila - (Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum)
Iwandri - (Kasubag Perlengkapan Bagian Umum)
Kartika Suryani - (Kasub Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Bagian Umum)
Reni Astina - (Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi)
Sania Armen - (Kasubag Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi)
Rian Juniawan - (Kasubag Protokol Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan)
Kevin Okta Saputra - (Kasubag Dokumentasi Pimpinan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan)
Raja Airin Susana - (Kasubag Keuangan Bagian Perencanaan dan Keuangan)
Angga Mandala Putra - (Kasubag Pelaporan Bagian Perencanaan dan Keuangan)
Susetia Panca Utama - (Kasubid Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan Bidang Akuntansi BPKAD)
Junaidi Pebrianda - (Kasubid Akuntasi dan Pelaporan Belanja Bidang Akuntansi BPKAD)
Elfita Yenni - (Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Bidang Akuntasi BPKAD)
Noor Kamala - (Kasubid Inventarisir dan Penghapusan Aset Bidang Pengelolaan Aset BPKAD)
Abdul Rahman - (Kasubag Administrasi Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan)
Furqon Dasrin - (Kasubag Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan)
Ahmad Fikri Nasrun - (Kasubag Administrasi Kewilayahan Bagian Tata Pemerintahan)
Agus Hatorangan - (Kasub Bina Mental Spiritual Bagian Kesejahteraan Rakyat)
Erwan Candra - (Kasub Kesejahteraan Rakyat Bagian Kesejahteraan Rakyat)
Surya Ananda - (Kasubag Kesejahteraan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat)
Riski Yanto - (Kasubag SDA Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Bagian Sumber Daya Alam)
Adriyani - (Kasubag SDA Energi dan Air Bagian Sumber Daya Alam)
Novryarni - (Kasubag SDA Energi dan Air Bagian Sumber Daya Alam)
Mifta Nurawati Matin - (Kasub Perundang-undangan Bagian Hukum)
Dina Rusiana - (Kasubag Bantuan Hukum, Bagian Hukum)
Bobby Syarkani - (Kepala Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Bagian Hukum)
Nasrullah - (Kasub Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri Bagian Kerjasama)
Ardan Yospiokta Pahrevi - (Kasub Evaluasi Kerjasama Bagian Kerjasama)
Ismail - (Kasubag Pengendalian dan Distribusi Ekonomi)
Eddy Lazuardi - (Kasubag Pembinaan BUMD dan BLUD Bagian Perekonomian)
Fairuzzanaady - (Kasub Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Bagian Perekonomian)
Ade Candra - (Kasubag Perencanaan dan Keuangan Bagian Perencanaan dan Keuangan)
Rezki Eka Putra - (Kasubag Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan)
Kanastasia - (Kasubag Evaluasi Pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan)
Cihe Aprilia Bintang - (Kasubag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)
Purwito - (Kasubag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)
Yohansyah - (Kasubag Umum Diskominfo)
Renny Mayasari - (Kasubag Keuangan Diskominfo)
Shanti Rahmayanti - (Kasi Pengembangan Multimedia dan Kehumasan Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo)
Andriano - (Kasi Kemitraan Informasi Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo)
Fauzan Azmi - (Kasi Statistik Sosial Bidang Statistik Diskominfo)
Irfan Augusti Salim - (Kasi Statistik Ekonomi Bidang Statistik Diskominfo)
Rahmila Mirna Gemala - (Kasi Statistik SDA dan Infrastruktur Bidang Statistik Diskominfo)
Prarezeki Indra Muda - (Kasi Tata Kelola SPBE dan Persandian Bidang Persandian, Aplikasi dan Tata Kelola SPBE Diskominfo)
Fakhrizal - (Kasi Operasional Persandian dan Pengamanan Bidang Persandian Aplikasi dan Tata Kelola SPBE Diskominfo)



PERSOALAN tumpukan sampah di beberapa titik di 
Kota Pekanbaru direspons dengan cepat oleh Sek-
retaris Daerah Kota Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi. Bersama dengan jajaran BEM Universitas 

Lancang Kuning, sekdako menggelar gerakan bakti sosial 
yang dipusatkan di Kecamatan Rumbai. 

Bertempat di Jalan Utama Rumbai Pekanbaru, BEM 
Unilak bersama sekdako dan pihak DLHK Pekanbaru 
bergotong royong membersihkan kawasan tersebut. Pada 
kegiatan itu juga hadir Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup 
dan Kebersihan Azhar dan Kepala Bidang Persampahan 
DLHK Kota Pekanbaru Hendra Afriadi SH MSi serta Presma 
Unilak, Cep Premana Galih.

Mereka turut membersihkan Kota Pekanbaru dari 
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AGENDA

Bersihkan 
Tumpukan 

Sampah 
di TPS

tumpukan sampah yang dibuang 
masyarakat ke Tempat Penampungan 
Sementara (TPS) untuk diangkut ke 
Tempat Pembuangan Akhir Muara 
Fajar. “Terima kasih saya ucapkan ke-
pada teman-teman mahasiswa BEM 
Unilak atas kepeduliannya dalam 
permasalahan sampah ini,” ujar Sek-
dako Pekanbaru.

Sekdako mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk 
menjaga kebersihan, keindahan dan kesehatan di lingkun-
gan Kota Pekanbaru. Selain itu, untuk menjawab beberapa 
keluhan warga masyarakat atas banyaknya sampah yang 
berserakan dan menumpuk sampai memakan badan jalan.

“Kita melakukan kegiatan kerja bakti bersama adek-ad-
ek dari mahasiswa yang diwakili oleh BEM Unilak. Dimana 
kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi kota 
Pekanbaru dari bersih sampah dan menjaga keindahan 
serta kesehatan di lingkungan Pekanbaru,” jelasnya. 

Jamil menambahkan, peran mahasiswa dalam masalah 
sosial khususnya persoalan sampah ini dapat memberikan 
edukasi kepada masyarakat untuk dapat lebih menjaga 
kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang 
telah disediakan.

Sekdako mengakui, kondisi permasalahan sampah di 
Kota Pekanbaru belum normal seperti biasanya. Hal itu 
disebabkan saat ini masih masa transisi pasca kontrak pen-
gelola angkutan sampah berakhir pada akhir tahun 2020 
lalu. 

Selain keterbatasan personel, hal lainnya adalah karena 
keterbatasan armada angkutan sampah. Saat ini DLHK 
Pekanbaru terpaksa menambah armada dengan menyewa 
kendaraan pengangkut sampah. 

Sementara Kepala Bidang Persampahan DLHK Hendra 
Afriadi SH MSi menyatakan kegiatan bakti sosial ini dilaku-
kan untuk membersihkan sampah yang sudah menggu-
nung di setiap sudut Kota Pekanbaru yang tengah menjadi 

Sekdako Gotong 
Royong Bersama 

Mahasiswa di 
Kecamatan Rumbai

BAKTI SOSIAL - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
bersama jajaran BEM Universitas Lancang Kuning menggelar ger-
akan bakti sosial membersihkan sampah. 

BERSIHKAN SAMPAH - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi bersemangat memasukkan sampah yang 
telah menggunung ke dalam tong untuk kemudian dibawa 
ke TPA Muara Fajar.

FOTO BERSAMA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
didampingi Sekretaris DLHK Azhar foto bersama dengan mahasiswa 

Unilak yang membantu membersihkan sampah. 

DISKUSI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
berdiskusi dengan perwakilan BEM Unilak tentang langkah-
langkah penanganan masalah sampah di Kota Pekanbaru.  

ARAHAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi memberi arahan kepada mahasiswa yang akan turun 
membersihkan sampah berserakan di Rumbai.

polemik di masyarakat.
“Kita mengerahkan 31 unit kendaraan pengangkut 

sampah terdiri dari 16 unit milik DLHK dan 15 unit kenda-
raan sewa untuk mengangkut sampah yang menumpuk 
di Kota Pekanbaru,” kata dia.

Selain itu, DLHK juga menggandeng mahasiswa untuk 
mendukung kegiatan Pekanbaru yang bebas sampah dan 
juga menurunkan pasukan kuning. 

Ia juga mengharapkan masyarakat untuk lebih mencintai 
lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya 
demi menjaga keindahan dan kebersihan serta kesehatan 
lingkungan di Kota Pekanbaru kita tercinta. 

“Karena hal ini, bukan hanya tugas DLHK saja tapi se-
luruh lapisan masyarakat yang juga memiliki peran pent-
ing dalam menjaga Kota Pekanbaru bebas dari sampah,” 
tandasnya. *BERTUAH



ANGKUT SAMPAH - Petugas kebersihan mengangkut sampah ke truk di Pasar 
Palapa, Kota Pekanbaru, beberapa waktu lalu. Dewan mengajak warga terlibat 
dalam mengatasi persoalan sampah.
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AWAL tahun ini sampah rumah 
tangga nampak berserakan 
di beberapa titik ruas jalan 
Kota Pekanbaru. 

Masalah sampah tidak bisa 
sepenuhnya dibebankan 
tanggung jawab kepada 
pemerintah daerah saja, tapi 
juga peran dari masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kota 
Pekanbaru Tengku Azwendi 
Fajri menyarankan beber-
apa cara teknis untuk mengatasi 
berkaitan dengan percepatan pro-
gram pengangkutan sampah ini.

“Mungkin salah satu contoh mis-
alkan bulan Januari dan Februari 
kita tahu itu proses tender, ten-
tu ini diperbolehkan secara aturan 
untuk Januari dan Februari bisa 
PL (penunjukkan langsung). Kare-
na ini berkaitan dengan anggaran, 
dan waktu,” kata Tengku Azwendi.

Dia melanjutkan, tidak mungkin 
pekerjaan tersebut harus menunggu 
proses tender lelang selesai yang 
memakan waktu cukup panjang. 
Semestinya organisasi perangkat 
daerah terkait bisa membuat kebi-
jakan, karena ini sifatnya darurat. 
“Buktinya kita biarkan beberapa hari 
sudah menumpuk,” papar Azwendi.

Politisi Partai Demokrat ini ber-
harap, kondisi saat ini dapat dijadikan 
pembelajaran sehingga tahun-tahun 
ke depan tak terulang kembali. Dia 
meminta kepala Dinas Lingkungan 
Hidup dan Kebersihan (DLHK) un-

WAKIL Ketua DPRD Kota 
Pekanbaru Ginda Bur-
n a m a  S T  m e n e r i m a 
penghargaan Indonesia 

Most Inspiring Professional Legisla-
tor (MIPL) Award 2021 dari Indonesia 
Award Magazine pada penyerahan 
penghargaan yang berlangsung di 
The Trans Luxury Hotel-Bandung.

Ginda Burnama dinobatkan meraih 
penghargaan Indonesia Award Maga-
zine tahun 2021, untuk kategori The 
Most Inspiring Profesional Legislator.

“Saya ucapkan terima kasih atas 

KONDISI jalan di Pekanbaru diketahui 
banyak yang mengalami kerusakan. 
Kondisi ini tentu harus menjadi aten-
si Pemerintah Kota (Pemko) Pekan-

baru untuk segera melakukan perbaikan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekan-

baru Sigit Yuwono mengatakan, soal 
jalan-jalan yang rusak ini baik ringan, 
sedang maupun berat sudah sering 
dibahas saat hearing dan memang ha-
rus menjadi prioritas perbaikan tahun ini.

“Dari data Dinas PUPR ada ratusan 
titik jalan yang rusak, ini tentu harapan 
kami segera diperbaiki tahun ini. Dan 
harus membuat skala prioritas dilihat 
dari kerusakannya,” ungkap Sigit Yuwono.

Untuk tahun 2021 ini anggaran perbai-
kan jalan rusak tersebut sudah disiapkan 
sebesar Rp 16 miliar. Anggaran tersebut 
masih sangat kurang untuk bisa menyele-
saikan perbaikan seluruh jalan yang rusak. 
“Kami minta dari sekarang PUPR mulai ker-
ja. Kan anggarannya sudah ada,” pinta Sigit.

Sigit menyarankan kepada warga juga 
supaya aktif membantu mendata dan 
melaporkan ke Dinas PUPR supaya ti-
dak tertinggal saat perbaikan. “Warga 
bisa melapor ke Dinas PUPR di mana 
jalan rusak. Tapi jangan main-main, pas-
tikan memang jalan tersebut tanggung 
jawab Pemko Pekanbaru. Dinas PUPR 

Ajak Warga Goro Atasi Masalah Sampah

Ginda: Motivasi untuk Tetap Amanah

Laporkan Kondisi Jalan Rusak

AGENDA
LEGISLATIF

tuk dapat mengambil kebijakan.
Ia memberikan contoh kebijakan 

seperti tenaga security rumah sakit, 
dimana diketahui untuk 
Januari dan Februari dilaku-
kan PL. “Contohnya tenaga 
security rumah sakit, itukan 
PL kan. Dan nanti bulan 
selanjutnya mereka sudah 
masuk proses lelang dan 
tender, menurut saya itu 
dibenarkan,” jelas Azwendi.

Azwendi mengatakan, berkaitan 
dengan sampah ini, dimana kondisi 
yang harus dihadapi seperti saat 
sekarang, dirinya berharap peran 
serta seluruh masyarakat Pekanbaru.

“Ya kami juga minta peran ma-
syarakat, kemarin ada kita turun 
ke lapangan bahwasannya kita 
temui tokoh masyarakat RT dan 

DPRD Pekanbaru Dukung Kebijakan Darurat DLHK

Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Raih Anugerah MIPL Award

Dinas PUPR Kota Pekanbaru Diminta Mulai Bekerja

“Ayo berbuat baik untuk masyarakat,” ajak 
Ginda yang aktif di berbagai organisasi.

Pimpinan Indonesia Award Magazine, 
Rafanara Paramudya mengatakan, penilaian 
yang sudah dilakukan dengan sangat sele-
ktif, untuk memilih siapa yang dianggap 
pantas mendapatkan penghargaan ini. 

Indonesia Award Magazine meru-
p a k a n  ke g i a t a n  y a n g  d i s e l e n g -
garakan untuk meningkatkan moti-
vasi para pengusaha, birokrat, poli-
tisi, akademisi, profesional dan lainnya.

“Kami berharap dengan adanya pro-
gram tahunan ini, dapat meningkat-
kan lagi daya saing anak-anak bang-
sa. Dan membawa bangsa ini ke arah 
yang lebih baik lagi,” papar Rafanara.

Indonesia Award Magazine meru-
p a k a n  ke g i a t a n  y a n g  d i s e l e n g -
garakan untuk meningkatkan moti-
vasi para pengusaha, birokrat, poli-
tisi, akademisi, profesional dan lainnya. 

PENGHARGAAN - Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ginda Burnama ST 
menerima penghargaan Indonesia Most Inspiring Professional Legislator 
(MIPL) Award 2021 dari Indonesia Award Magazine.

TAMBAL JALAN - Sejumlah pekerja melakukan tambal sulam di satu ruas Jalan 
Kulim, Kota Pekanbaru beberapa waktu lalu. Warga diminta laporkan kondisi 
jalan rusak supaya diperbaiki.

RW di tingkat kelurahan. Mereka harus 
melakukan swadaya sendiri untuk bisa 
mengantisipasi kondisi penumpukan 
sampah lingkungan,” sebut Azwendi.

Contohnya masyarakat bisa ber-
gotong royong untuk mengerjakan 
pengangkutan sampah dengan me-
nyewa mobil secara pribadi, ataupun 
dari swadaya. “Kesadaran masyarakat 
saat ini sangat dibutuhkan. Karena 
kalau menunggu pemerintah, tentu 
ini cukup membahayakan bagi kita 
karena ini limbah,” terang Azwendi.

Harapan ke depan, hal ini tidak 
terulang kembali. Hal yang sama beber-
apa tahun yang lalu juga terjadi seperti 
kondisi seperti saat ini. “Jadi harus dibuat 
formulasi baru, terobosan baru yang 
kira-kira itu tidak melanggar hukum na-
mun bisa mengatasi permasalahan yang 
akan timbul,” pungkasnya. *BERTUAH

awards ini. Bagi saya, momentum ini 
adalah sebagai pengingat sekaligus 
menjadi pemicu bagi saya untuk 
terus melakukan hal-hal terbaik yang 
harus saya lakukan sebagai legislator, 
sebagai wakil rakyat,” ungkapnya.

Ginda mengatakan, dengan seman-
gat perubahan yang dinamis sebagai 
pimpinan DPRD saat ini dia akan terus 
memperjuangkan kepentingan rakyat 
bersama teman-teman DPRD Kota Pe-
kanbaru lainnya. “Terkhusus bersama 
teman-teman dari Partai Gerindra 
yang saya banggakan,” imbuhnya.

Dengan raihan penghargaan ini, poli-
tisi jebolan Universitas Trisakti tersebut 
berjanji akan terus setia berjuang dan 
bekerja nyata bersama masyarakat.

“Ini kado awal tahun 2021 untuk 
masyarakat Kota Pekanbaru, umumnya 
Provinsi Riau. Insya Allah ini menjadi 
motivasi untuk tetap amanah. Saya 
akan berbuat untuk warga Pekan-
baru,” janji anggota dewan 27 tahun ini.

Secara pribadi, Ginda berharap award 
ini bukan saja menjadi sebuah kebang-
gaan bagi dirinya. Tapi juga bagi gen-
erasi muda lainnya di Kota Pekanbaru. 

membuat jalan cepat rusak,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR 

Indra Pomi sudah menyampaikan 
pihaknya dalam proses survei jalan 
yang akan dilakukan perbaikan. Den-
gan anggaran disiapkan tahun 2021 
sebesar Rp16 miliar. “Awal tahun ini 
kita lagi survei titik mana saja yang 
bakal diperbaiki,” katanya. *BERTUAH

juga harus menyiapkan nomor pen-
gaduan untuk warga ini,” tegasnya.

Agar kondisinya maksimal, saat per-
baikan jalan itu sebaiknya bersamaan 
dengan perbaikan drainase atau parit 
yang diakui dinas juga banyak yang 
harus dibenahi untuk mengaliri air. 
“Terutama pada musim hujan. Jika air 
terlalu lama tergenang, hal itu lah yang 

Sebelumnya penilaian telah dilaku-
kan secara selektif untuk memilih sosok 
yang dianggap pantas mendapatkan 

penghargaan tersebut. Terdapat 22 
tokoh yang menerima penghargaan 
dari berbagai institusi. *BERTUAH
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RAPAT VAKSINASI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memimpin rapat 
tindak lanjut instruksi gubernur Riau dan pembentukan tim persiapan penyeleng-
garaan vaksinasi Covid-19 di Kompleks Perkantoran Walikota.

GALERI KEGIATAN
WALIKOTA 

PEKANBARU 
DR H FIRDAUS ST MT

PEMBICARA DIGITAL - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT men-
jadi pembicara dalam Opening Linimuda Digitali Fest dengan Tema 
Grab Your Future in The Digital Industry melalui zoom meeting.

WAWANCARA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT melakukan 
wawancara dengan TVRI terkait vaksinasi Covid-19 di Kota Pekanbaru, 
bertempat di Lantai 5 Perkantoran Tenayan Raya.  

KAJIAN HUKUM - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memimpin 
rapat tentang paparan kajian hukum pembangunan Sukaramai Trade 
Center Tempat Ruang Rapat Lantai Perkantoran Tenayan Raya. 

FGD KUB - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menjadi narasumber 
pada kegiatan FGD Kerukunan Umat Beragama di Kota Pekanbaru di 
Gedung Mubaligh Center IKMI Provinsi Riau.

KUNKER PARIAMAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima 
kunjungan kerja dari Pemerintah Kota Pariaman di Ruang Kerja Lantai 5 
Perkantoran Tenayan Raya.

ARAHAN PRESIDEN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT mengi-
kuti rakor bersama Forkopimda dan bupati/walikota se-Riau terkait 
informasi dan arahan dari Presiden RI di Lantai 5 Perkantoran Tenayan 
Raya. 

AUDIENSI SKK MIGAS - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menerima audiensi dengan GM Policy, Government and Public Affairs 
Assets SKK Migas PT CPI beserta rombongan.

SILATURAHMI PKS - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima kun-
jungan silaturahmi Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Pekanbaru 
periode 2020-2025 di Gedung Utama Perkantoran Walikota. 

WEBINAR APBD - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT mengikuti 
webinar tentang percepatan pelaksanaan APBD 2021 dan kemudahan 
investasi di Perkantoran Tenayan Raya. 

BANTUAN KESEHATAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima 
secara simbolis bantuan sarana kesehatan dari PT CPI kepada masyarakat.

KUNJUNGAN IMIGRASI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menerima kunjungan kepala Imigrasi Kota Pekanbaru di Ruang Kerja 
Walikota Lantai 5 Perkantoran Tenayan Raya.

SAKSI NIKAH - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menjadi saksi 
nikah Ayu Permata Sari dengan Adji Gusman Hafizd bertempat di 
Gedung PWI Riau Jalan Arifin Ahmad. 

KUNJUNGAN LAM - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima 
kunjungan Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Datuk Seri Syahril 
Abu Bakar di Perkantoran Tenayan Raya. 

IZIN BELAJAR - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memimpin 
rapat koordinasi pemberian izin pembelajaran tatap muka bagi peserta 
didik sekolah.
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BERSAMA WALIKOTA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
berbincang dengan Walikota Dr H Firdaus ST MT di sela-sela rapat tindak 
lanjut instruksi gubernur Riau.

SEMINAR VIRTUAL - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menjadi 
keynote speech seminar Nasional virtual 2021 yang ditaja Sekolah Tinggi 
Ilmu Ekonomi Dharma Putra Pekanbaru.

AUDIENSI LIRA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menyambut 
kunjungan dan audiensi Pengurus DPD LIRA Kota Pekanbaru di Kompleks 
Perkantoran Tenayan raya.

PELANTIKAN IKADI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi mem-
berikan sambutan dalam pelantikan pengurus Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) 
periode 2020-2025.

SERAHKAN BINGKISAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi me-
nyerahkan bingkisan kepada Marsma TNI Ronny Irianto Moningka ST MM 
saat Malam Pengantar Tugas Danlanud Roesmin Nurjadin. 

DANLANUD BARU - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menghadiri Malam Pengantar Tugas Danlanud Roesmin Nurjadin, 
Marsma TNI Ronny Irianto Moningka ST MM.

RAKOR FORKOPIMDA - Wakil 
Walikota Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi mendampingi 
Walikota Pekanbaru mengikuti 
Rakor bersama Forkopimda 
dan bupati/walikota se-Riau di 
Lantai 5 Perkantoran Tenayan 
Raya.

BAGIKAN SEMBAKO - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi di-
dampingi istri menyerahkan paket sembako untuk kaum dhuafa di Masjid 
Paripurna Nurul Islam Jalan Kulim, Senapelan.

SILATURAHMI PEGADAIAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menerima silaturahmi Pimpinan Pegadaian Kanwil Pekanbaru di Lantai 3 
MPP Jalan Jenderal Sudirman.

BATU PERTAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi melakukan 
peletakan batu pertama pembangunan Musala Al Ikhlas Perumahan Graha 
Rumbai Sentosa Kelurahan Limbungan, Rumbai.

ENTRY MEETING - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi didam-
pingi sekdako, Asisten III, kepala OPD dan seluruh Kasubbag Keuangan 
OPD mengikuti Entry Meeting dengan BPK RI. 

PLANG LAZISMU - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi membuka 
tirai di plang tanda diresmikannya Kantor Layanan Lazismu ke-14 di SMK 
Muhammadiyah I Pekanbaru.

KUNJUNGAN PKS - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
mendampingi Walikota Dr Firdaus MT menerima kunjungan ketua DPD 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2020-2025. 

PELANTIKAN BEM - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi meneri-
ma plakat kenang-kenangan saat menghadiri pelantikan pengurusan BEM 
Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. 

PERSIAPAN KAFILAH - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi meng-
hadiri rapat Badan Pengurus Harian LPTQ terkait persiapan kafilah Kota 
Pekanbaru untuk MTQ Tingkat Provinsi Riau Tahun 2021.

GALERI KEGIATAN 
WAKIL 

WALIKOTA 
PEKANBARU 

H AYAT CAHYADI SSI
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SOFT OPENING 
- Sekdako Pekan-
baru H Muhammad 
Jamil MAg MSi 
menerima suapan 
nasi tumpeng saat 
menghadiri soft 
opening Taman 
Agrowisata Pelangi 
di Jalan Pasiran Ke-
lurahan Mentangor, 
Kecamatan Kulim.

PERSIAPAN VAKSINASI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi memimpin rapat checking akhir tim persiapan vaksinasi 
Covid-19.

RAKOR MUSRENBANG - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi Membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang 
Kecamatan Tahun 2021.

TIM RKPD - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
memimpin Rapat Tim Persiapan Penyusunan Dokumentasi 
RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2022 dan Persiapan Rakor Musren-
bang Kecamatan.

TINJAU RUANGAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi meninjau ruangan yang akan digunakan peserta Pe-
nyusunan Analisis Kebutuhan Diklat Pemerintah Kota Pekanbaru 
Tahun 2021.

RAPAT BPK - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
mewakili Walikota Pekanbaru mengikuti rapat yang ditaja oleh 
BPK RI Wilayah Riau secara virtual.

BAHAS DIKLAT - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
menghadiri Rapat Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat Pemerin-
tah Kota Pekanbaru Tahun 2021.

BERITA ACARA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
menandatangani berita acara pelantikan pejabat administrator, 
pejabat pengawas dan kepala sekolah di lingkungan Pemerintah 
Kota Pekanbaru.

TINJAU VAKSIN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi melakukan peninjauan ruang penyimpanan vaksin Covid-19 
yang telah sampai di gudang UPT Instalasi Farmasi dan Logistik 
Kesehatan.

GOTONG ROYONG - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi memimpin pelaksanaan gotong royong membersihkan 
gedung baru Kompleks Perkantoran Walikota di Tenayan Raya. 

AUDIENSI HMI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
menerima audiensi Panitia Pelaksana Intermediate Training dan 
Latihan Khusus Kohati yang ditaja oleh HMI Kota Pekanbaru.

RAKOR FORSEDASI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi mengikuti rapat koordinasi dan silaturahmi DPP Forsedasi den-
gan anggota Forsedasi secara virtual.

BAHAS SAMPAH - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi mengadakan pertemuan dengan penanggung jawab pen-
gangkutan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. 

SEPEDA SANTAI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi mengikuti sepeda santai dalam rangka Hari Amal Bakti Kemen-
terian Agama ke-75 di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. 

LANTIK PEJABAT - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi melantik dan mengukuhkan Pejabat Administrator di ling-
kungan Pemerintah Kota Pekanbaru. 

Galeri Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru H. Muhammad Jamil M.Ag M.Si
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CAMAT Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Fauzan 
SSTP MSi mengingatkan kepada masyarakat agar 
tidak membuang sampah sembarangan. Imba-
huan ini disampaikan oleh Camat Fauzan mengin-

gat persoalan sampah saat ini sedang menjadi 
sorotan publik. Sebab di sejumlah lokasi sudah 
banyak tumpukan sampah.

Bahkan menurut Camat Fauzan ada sejum-
lah tempat yang bukan tempat pembuangan 
sampah saat ini dijadikan tempat pembuangan 
sampah oleh warga. Seperti yang terpantau di 
seputaran Pasar Pagi Palapa. 

Meski di lokasi ini bukan tempat pembun-
gan sampah, namun banyak warga yang membuang sam-
pah. Akibatnya lingkungan di sekitar pasar Palapa menjadi 
kumuh dan kotor.

Guna mencegah agar persoalan sampah di lokasi ini 
tidak berkepanjangan, pihaknya sudah berkoordinasi den-
gan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota 
Pekanbaru dan memastikan bahwa lokasi tersebut bukan 
tempat pembuangan sampah sementara (TPS). 

Selain itu, pihak kecamatan melalui ketua RT dan RW 
turut memantau warga yang masih membandel, mem-
buang sampah sembarangan.

“Di Pasar Pagi Palapa itu dulunya dijadikan TPS, namun 
sekarang kita sudah koordinasi dengan DLHK. Karena dis-
ampingnya itu masjid, rumah ibadah. Kita kemaren sudah 
sepakat dengan DLHK, lokasi itu tidak dijadikan TPS lagi. 
Karena selama ini yang buang sampah ke situ warga dari 
Labuh Baru Timur dan warga Sukajadi,” kata Fuzan.

Menurut Fauzan, dibanding beberapa waktu lalu, saat 
ini penumpukan sampah di Kecamatan Payung Sekaki su-
dah jauh berkurang. Hal ini tidak terlepas dari kerja sama 
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Libatkan Ketua RT Awasi Sampah
semua pihak, termasuk aparat RT, RW, dan warga setempat. 
Namun demikian ditegaskannya, pihaknya berupaya maksi-
mal dalam mengatasi persoalan sampah.

“Sampah diangkut langsung ke TPA yang dikoordinir 
oleh RT dan RW. Makanya kita selalu ingatkan 
agar RT RW untuk sama-sama mengajak warganya 
menjaga lingkunganya masing-masing agar tetap 
bersih dengan cara tidak membuang sampah sem-
barangan. Buanglah sampah di lokasi TPS yang 
sudah ditetapkan,” tutur camat.

Selain berkoordinasi dengan DLHK, RT dan RW, 
disampaikan Fauzan, pihaknya juga memasang 
spanduk dilokasi yang sebelumnya dijadikan TPS.

“Spanduknya sudah kita buat. Kita harapkan juga kesada-
ran masyarakat kita terhadap kebersihan lingkungan. Dan 
jangalah membuang sampah disembarang tempat,” katanya.

Fauzan mengakui masih ada warga yang masih mem-
bandel dan membuang sampah disembarang tidak pada 
tempatnya. Namum pihaknya terus merbagai upaya agar 
masyarakat sadar akan pentingnya menjaga kebersihan 
lingkungan. 

Sebab kata Fauzan, untuk mengatasi persoalan sampah 
ini tak hanya tugas pemerintah, namun seluruh elemen 
masyarakat. Dan masyarakat diharapkan sadar, tidak mem-
buang sampah disembarang tempat, serta buanglah sam-
pah pada jam yang telah ditentukan.

“Kalau terkait masyarakat yang membuang sampah, 
terus ada juga warga yang sudah mengingatkan masyarakat 
tidak membuang sampah sembarangan. Tapi kalau masih 
juga membandel, saya minta difoto saja orangnya, kemudi-
an foto KTP, nanti kita akan koordinasi dengan Babinkamtib-
mas dan Babinsa agar menindaklanjuti laporan masyarakat 
ini,” ujar Fauzan. *BERTUAH

Camat Payung Sekaki Ingatkan Warga Buang 
Sampah Pada Tempatnya

Olah Sampah Menjadi Pupuk Kompos

TINJAU SAMPAH - Camat Payung Sekaki Fauzan SSTP MSi meninjau lokasi pembuangan sampah sembarangan 
oleh warga. Camat melibatkan ketua RT dan RW mengawasi sampah di sekitarnya.

GANDENG PERUSAHAAN - Camat Tenayan Raya Indah Vidya Astuti S.STP menggandeng 
perusahaan PJB PLTU Tenayan dalam mengatasi persoalan sampah di wilayah itu.

INFO
KECAMATAN

BERBAGAI upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Pe-
kanbaru untuk mengatasi persoalan sampah di Kota 
Pekanbaru. Seperti yang dilakukan oleh jajaran Keca-
matan Tenayan Raya Pekanbaru. Dengan menggan-

deng PT PJB PLTU Tenayan persoalan sampah yang banyak 
dikeluhkan warga saat ini perlahan mulai bisa diatasi.

Camat Tenayan Raya Indah Vidya Astuti S.STP yang juga 
menjabat Plt Camat Kulim mengatakan, pihak kecamatan 
bersinergi dengan PT PJB PLTU Tenayan melalui bantuan 
CSR Gerakan Tenayan Raya Bersih terus melakukan pen-
gangkutan sampah yang menumpuk di sejumlah titik di 
Kecamatan Tenayan Raya dan sekitar.

“Sampah menumpuk ini dikarenakan proses lelang yang 
belum selesai di DLHK. Sementara menunggu itu selain 
swadaya dari camat juga menggandeng Dinas PUPR untuk 
armada dan alhamdulillah dibantu PT PJB PLTU Tenayan,” 
kata Camat Indah.

Pihaknya meminta agar warga bersabar jika di sekitar 
tempat tinggalnya masih ada tumpukan sampah yang be-
lum diangkut. Saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru bersama 
semua lapisan masyarakat, TNI, Polri dan berbagai kalan-
gan tengah melakukan upaya untuk menangani persoalan 
sampah.

Diakuinya memang di beberapa titik masih ada tumpu-
kan sampah yang belum sempat diangkut. Pasalnya saat ini 

pihaknya masih terkedala armada yang digunakan tengah 
berproses mengangkut sampah ke TPA yang jumlahnya 
masih terbatas. Sehingga harus menunggu giliran.

“Karena jarak jauh dengan TPA Muara Fajar, dan di sana 
juga antre. Dalam sehari pengambilan sampah dilaku-
kan pagi hari dan malam di beberapa titik. Jangan hanya 
menyalahkan pemerintah, mari mulai ubah kebiasaan dari 
diri sendiri. Pilah sampahmu yang organik diolah menjadi 
kompos, yang anorganik dijual di bank sampah terdekat,” 
tutur Indah.

Namun menurut Camat Indah yang tidak kalah pent-
ing adalah bagimana menumbuhkan kesadaran masyara-
kat agar peduli terhadap kebersihan lingkungan tempat 
tinggalnya masing-masing. Di antaranya dengan mengu-
rangi penggunaan kantong plastik.

Selain itu, pihaknya juga mengimbau agar masyarakat 
bisa mengolah sampah menjadi barang yang punya man-
faat dan nilai ekonomi. Di antaranya dengan cara memilah 
sampah organik dan anorganik. Sehingga sampah tersebut 
bisa dimafaatkan untuk pupuk kompos.

“Mulailah tidak menggunakan plastik. Kami juga tidak 
bisa sendiri menangani, perlu kesadaran masyarakat untuk 
meminimalisir sampah. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, 
tetangga. Sehingga tercipta Tenayan Raya yang bersih,” 
kata Indah. *BERTUAH

Camat Tenayan Raya Gandeng PJB PLTU 
Tenayan Atasi Persoalan Sampah
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SOSOK Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota 
Pekanbaru Adrizal SE bisa dikatakan sebagai sosok 
tangguh dan memiliki motivasi kuat untuk berhasil 
dalam meraih cita-cita. Bisa disebut Adrizal juga 

seorang anak kampung yang sukses merantau di Kota 
Pekanbaru.

Berasal dari keluarga petani, tidak pernah membuat 
Adrizal berkecil hati namun justeru kian terpacu untuk 
mewujudkan mimpinya bekerja di bidang perpajakan.

“Saya anak ke tujuh dari delapan bersaudara. Orangtua 
kami keduanya petani. Saya merantau ke Pekanbaru den-
gan modal semangat untuk bisa mendapatkan pendidikan 
yang lebih tinggi,” kenang Adrizal yang pernah tinggal di 
Masjid Muawanah, Jalan Thamrin sebagai guru mengaji 
selama satu tahun.

Bagi Adrizal, tidak ada kata gengsi atau malu dalam 
hidupnya. Sekarang sudah mendapat kepercayaan seb-
agai salah seorang pejabat eselon 3 dilingkungan Badan 
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Adrizal juga tidak se-

Utamakan 
Komunikasi 
dengan Staf

ADRIZAL SE
Sekretaris Bapenda Kota Pekanbaru

gan untuk bertanya kepada bawahan jika memang ia tidak 
paham atau tidak ketahui.

“Tidak perlu malu bertanya kalau memang tidak tahu. 
Meskipun tempat bertanya itu staf kita. Karena tidak 
semuanya kita bisa tahu sebagai atasan,” sambung ayah 
tiga anak ini.

Menurut Adrizal membangun komunikasi yang baik den-
gan lingkungan sekitar akan sangat membantu meringank-
an pekerjaan. Tidak hanya kepimpinan namun juga  jajaran 
kiri kanan dan bawah, internal maupun eksternal.Karena 
lancarnya kita bekerja berkat dukungan semua pihak.

Karena itu pula Adrizal tidak merasa terbebani ketika 
diamanahkan untuk menduduki jabatan Sekretaris Bapenda 
yang merupakan OPD strategis di lingkungan Pemerintah 

Kota Pekanbaru.
“Saya tidak dapat bekerja sendiri, karena banyak hal yang 

mesti diselesaikan kadang dalam waktu segera dan bersamaan. 
Karena itu perlunya membangun komunikasi yang baik dengan 
sekitar. Seperti arahan Bapak Walikota,  kita harus bekerjasama 
atau supertim . Karena kalau bekerja sendiri, pastinya kita 
punya keterbatasan,” cetus Adrizal yang juga hobi berolahraga 
tenis meja serta memasak.

Dalam perjalanan karier sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) 
di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, lebih dari 11 tahun 
Adrizal mengabdi di kecamatan. Baru kemudian mendapat 
kepercayaan di Bappeda dan kini Bapenda.

Dikatakan Adrizal, baginya ditempatkan dimana saja oleh 
pimpinan tidak ada masalah. Sebagai ASN ia akan siap ditem-
patkan dimana saja. Tapi karena lama berkecimpung dalam 
pelayanan dikantor kecamatan diakui Adrizal menjadi nilai leb-
ih baginya ketika dipindahkan ke Bappeda atau juga Bapenda.

Dia menilai beban tugas yang dikerjakan selalu ada benang 
merahnya dan tidak jauh dari latar belakang pendidikan di-
masa kuliah dulu.

“Alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala dalam men-
jalankan tugas dimanapun ditempatkan pimpinan, karena 
jabatannya selalu ada keterkaitan. Bedanya mungkin ketika 
dikecamatan kita langsung berhadapan dengan masyarakat,” 
tambah Adrizal yang merupakan lulusan perpajakan.

Suksesnya Adrizal menapaki karier sebagai Aparatur Sipil 
Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru tentunya 
juga tidak lepas dari dukungan dan doa keluarga. Terutama 
dari kedua orangtua dan istri tercinta, Valin Yulia Sari. Karena 
alasan itu pula Adrizal selalu meluangkan waktu untuk keluarga 
di akhir pekan.

“Minimal ada waktu khusus untuk keluarga diakhir pekan , 
karena dihari lain saya sudah sibuk dengan urusan kantor,” kata 
Adrizal yang kerap membawa anak-anaknya untuk bermain ke 
pusat perbelanjaan atau sekadar pergi makan di luar rumah. 
*BERTUAH

PROFIL
ASN
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BIOFILE
Nama : Adrizal SE
Tempat/Tanggal Lahir : Pokobuk, 4 Maret 1978
Istri : Valin Yunita Sari

Anak : 
- Arif Fauzan Adlin
- Ilham Fauzan Adlin
- Nafis Fauzan Adlin

Pendidikan : 
- SD N 019 Rokan
- MTsn Bangkinang
- MAN Bangkinang
- D3 Perpajakan
- S1 Ekonomi

Riwayat Jabatan :
- Staf Dinas Pertanian dan Perternakan Kota Pekanbaru
- Staff Kecamatan Bukit Raya
- Kasubag Program di Kecamatan Bukit Raya
- Kasi Pemerintahan diKecamatan Bukit Raya
- Plt Lurah Tangkerang Labuai
- Kabid PBB dan BPHTB Bapenda Pekanbaru
- Kabid Perekonomian dan Pemerintahan Bappeda Pekanbaru
- Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Bappeda Pekanbaru
- Sekretaris Bapenda Pekanbaru



Taman Agrowisata Tenayan Raya
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Nikmati Alam Pedesaan 
Bersama Keluarga

PARIWISATA
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TAMAN Agrowisata Tenayan Raya berada sekitar 10 ki-
lometer dari pusat Kota Pekanbaru. Dapat ditempuh 
dengan berkendara sekitar 30 menit melalui Jalan Imam 
Munandar dan Jalan Lintas Sumatera, sesuai arus lalu lintas.

Taman Agrowisata Tenayan Raya terletak di Kecamatan Tenayan 
Raya, Pekanbaru dengan area seluas 6 hektare. Tepatnya di Jalan 
Pasiran Lintas Timur, Kelurahan Mentangor Kecamatan Kulim.

Taman in i  d ibangun untuk tu juan member i-
kan spot wisata alternatif dengan konsep agro-edu-
kasi dan menawarkan suasana hangat pedesaan.

Di Taman Agrowisata Pelangi, pengunjung juga bisa menge-
tahui lebih banyak cara bertanam sayuran atau buah-buahan. 
Ada beragam jenis sayuran ditanam di area agrowisata ini. Sep-
erti bayam, sawi, seledri dan sayuran lainnya. Begitu juga buah-
buahan ada jeruk, pepaya, lengkeng, strawbery dan banyak lagi.

Taman ini juga sangat sempurna untuk menghabiskan akhir pekan 

bersama keluarga dan menghilangkan stress dari 
aktivitas sehari-hari. Selain rekreasi, di sini anak 
dapat juga dapat berinteraksi dengan hewan 
ternak, berkebun, menangkap ikan di sawah, dan 
banyak lagi dengan biaya mulai dari Rp 50 ribu.

Bagi Anda yang suka posting foto di sosial 
media juga sangat cocok menjadikan Taman 
Agrowisata sebagai lokasi berfoto. Karena 
banyak spot foto yang disediakan dan ten-
tunya sesuai namanya Agrowisata Pelangi, 
setiap spot dihiasi dengan warna warni pelangi.

Tidak hanya hi jau oleh tumbu-
han, pohon-pohon yang ada juga di-
cat sedemikian rupa sehingga menimbul-
kan perpaduan warna  menarik di kamera.

Tertarik untuk berkunjung ke  agrowisata 
pelangi? Akan lebih seru kalau kita membawa 
bekal dari rumah kemudian santai bersama-
sama di bawah teduhnya pepohonan. Semilir 
angin yang menyapa sepoi-sepoi tentu akan 
mendatangkan sensasi berbeda dan mem-
buat kita menyatu dengan alam. *BERTUAH
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Tempat  Menginap 
Ideal Bagi Bisnisman

HOTEL Swiss-Belinn SKA Pekanbaru merupakan 
hotel bintang 3 bertaraf internasional. Terletak di 
lokasi yang strategis dalam lingkungan Mal Ska, 
sebuah pusat perbelanjaan terkemuka di Kota Pe-

kanbaru. Posisinya juga tidak jauh dari pusat perbelanjaan 
lain seperti Living Wordl dan Transmart yang bisa ditempuh 
dengan berjalan kaki.

Posisi Hotel Swiss-Belinn juga hanya 10 menit dari Ban-
dar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. 
Tentunya ini memberikan kemudahan akses menuju pusat 
bisnis maupun pemerintahan bagi pengunjung hotel.

Hotel Swiss-Belinn SKA Pekanbaru menawarkan akomo-
dasi yang terjangkau dengan fasilitas dan pelayanan yang 
lengkap. Terletak di dalam kompleks pusat perbelanjaan 

Hotel Swiss-Belinn Pekanbaru

HOTEL

terkemuka, Mal Ska, Swiss-Belinn menyediakan ragam hiburan, fasilitas 
belanja dan pilihan restoran.

Terdiri dari 107 kamar dengan disain kontemporer termasuk kamar bebas 
asap rokok dan kamar dengan fasilitas khusus, siap menyambut para pelaku 
bisnis dan wisatawan di Kota Pekanbaru. 

Untuk pengalaman bersantap, nikmati ragam menu yang disajikan dalam 
kombinasi bar, restoran dan lounge yang nyaman didisain untuk mencip-
takan suasana yang hangat dan ramah.

Hotel Swiss-Belinn SKA Pekanbaru merupakan pilihan yang ideal bagi 
para pelaku bisnis. Memiliki enam ruang pertemuan yang dilengkapi den-
gan fasilitas lengkap. 

Tersedia juga berbagai fasilitas bersantai untuk kenyamanan para wisa-
tawan seperti  fitness centre, kolam renang yang terletak di lantai teratas 
dan spa.

Swiss-Belinn SKA Pekanbaru terletak dekat dengan SKA Convention & 
Exhibition Center, tempat pertemuan terbesar di Kota Pekanbaru, yang 
dirancang ideal untuk pertemuan bisnis skala regional, nasional dan inter-
nasional serta pameran. *BERTUAH
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UKMKENDATI produk pabrikan men-
guasai pasar, namun hasil olahan 
tangan ternyata masih diminati 
banyak konsumen. Tentu saja 

karena olahan tangan memiliki ciri khas 
tersendiri dan tidak sama dengan yang 
lainnya.

Hal ini jugalah yang menjadi motivasi bagi Yuliawati 
terus berkreasi dalam mengolah bahan bekas menjadi 
lebih bernilai guna. Kepada Bertuah Yuliawati mengaku 
awal mula tertarik mengolah bahan bekas hanya coba-
coba saja. 

“Begitu barangnya jadi, banyak yang suka akhirnya saya 
coba buat lagi dalam bentuk lain. Karena banyak yang 
tertarik untuk membeli ya keterusan sampai sekarang,” 
ungkap Yuliawati yang sudah sejak tahun 2011 lalu men-
golah bahan bekas.

Saat ini banyak produk yang sudah dihasilkan Yuliawati 
dari bahan bekas. Seperti tas, tempat tisu, celemek serta 
juga lainnya.

“Semua terbuat dari bekas kemasan minyak, deterjen 
atau juga dari kemasan minuman,” sebut Yuliawati yang 
kadang mendapat ide produk yang akan dibuat dari kon-
sumen.

Untuk harga berbagai produk yang dibuat oleh Yuliawa-
ti juga beragam dan ramah di kantong. Seperti gantungan 
kunci harganya sekitar Rp 10 ribu-Rp 15 ribu. Tempat tisu 
dan minuman gelas Rp 200 ribu serta bross jilbab mulai 
dari harga Rp 5 ribu.
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Terkait harga menurut Yuliawati disesuai-
kan dari cara membuatnya. Semakin rumit 
tentu harganya juga lebih mahal. Sebab semua 
produknya diolah secara manual dan perlu 
kecermatan dan ketelitian supaya barang yang 
dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.

Mengenai pemasaran produk olahan tan-
gannya, Yuliawati menuturkan memanfaatkan 
kemajuan teknologi saat ini yakni media sosial. 
Hal ini menurutnya jauh lebih menguntungkan 
karena bisa menjangkau konsumen dari jauh.

Disamping itu Yuliawati juga sering mengi-
kuti kegiatan bazar atau juga ekspo yang kerap 
digelar oleh instansi pemerintah atau swasta.

“Karena saya tergabung dalam ikatan per-
satuan UMKM Provinsi Riau jadi sering diajak 
pameran dan ikut misi dagang dan bazar expo. 
Ini cukup membantu untuk pemasaran produk 
rumahan seperti saya,” kata Yuliawati sembari 
menyebut produknya sudah sampai ke Sumbar, 
Medan dan Bengkulu.

Dari beragam kerajinan tangan yang dibuat 
oleh Yuliawati, paling laris adalah gantungan 
kunci dan bross jilbab.

Bagi yang suka barang kerajinan tangan dan 
tertarik mengoleksi hasil karya Yuliawati bisa 
langsung order via Facebook yuliawati wati atau 
WA 081276226160. Bisa juga datang langsung 
ke galerinya di Perum Bukit Mutiara Permai Blok 
A 29 Jalan Melon Gading Marpoyan, Pekanbaru. 
*BERTUAH

Kerajinan 
Bahan 

Bekas Harga 
Terjangkau

Muthia Souvenir
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Olahan Koki 
Hotel Bintang 
Lima

Nasi Goreng 
Kerang Sumatera

BERADA di Jalan Lintas Pekanbaru-Teratak 
Buluh tepatnya Simpang Kubang, Keca-
matan Siak Hulu, Warung Nasi Goreng Su-
matera kini menjadi alternatif wisata kuliner 

bagi warga Kota Pekanbaru dan sekitar.
Di Warung Nasi Goreng Sumatera pengunjung 

akan dimanjakan dengan olahan seafood sebagai 
campuran nasi goreng ataupun mie goreng. Soal 
rasa tidak perlu diragukan lagi karena menu di 
Warung Nasi Goreng Sumatera langsung dimasak 
oleh chef handal dan sudah berpengalaman seb-
agai koki hotel bintang lima.

“Alhamdulillah sejak dibuka menjelang akhir 
tahun lalu, pengunjung mulai berangsur ramai. 
Apalagi kawasan simpang Kubang ini cukup ban-
yak perumahan dan jalan lintas menuju Talukkuan-
tan,” ungkap Owner Warung Nasi Goreng Kerang 
Sumatera, Tri Hardiansyah Zubair, kepada Bertuah.

Dengan menu andalan nasi goreng kerang dan 
mie kepiting, Tri Hardiansyah memberikan jaminan 

rasa yang tidak kalah dengan masakan restoran. 
Karena memang dimasak dan diolah oleh koki 
berpengalaman di restoran.

Di Warung Nasi Goreng Kerang Sumatera juga 
tersedia berbagai menu makanan lain yang tak 
kalah menggoda selera dan dapat menjadi pilihan 
pengunjung. Seperti mie tiaw, ayam penyet, pecel 
lele dan indomie dengan paduan varian makanan 
laut yang segar. Harganya juga sangat terjangkau, 
rata-rata hanya Rp 15 ribu saja.

“Warung kami buka mulai pukul 16.00 sore 
hingga tengah malam. Bahan yang digunakan 
juga dijamin fresh dan kualitas super. Bagi kami 
kepuasan konsumen lebih diutamakan supaya 
nanti bisa berulang kembali datang ke sini,” lanjut 
Tri.

Nah, bagi kamu yang penasaran dengan nik-
matnya nasi goreng dengan aneka seafood bisa 
langsung datang ke Warung Nasi Goreng Kerang 
Sumatera di Simpang Kubang. *BERTUAH

KULINER
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Sensasi Mie Ayam 
di Atas Kerupuk 

KULINER

Mie Pangsit Ayam Gumik
BAGI Anda yang suka dengan sajian 

makanan hangat, Mie Pangsit Ayam Gumik 
mungkin bisa menjadi alternatif pilihan 
kuliner. Apalagi saat musim hujan atau 

ketika sore rehat dari kegiatan rutin yang 
melelahkan.

Mie Pangsit Ayam Gumik terletak di Ja-
lan Sumatera, Pekanbaru. Buka mulai pagi 
mulai pulul 07.00 WIB hingga 12.00 WIB. 
Kemudian dilanjutkan pukul 14.00 WIB 
hingga 20.00 WIB. Tempat makan ini juga 
buka setiap harinya.

Seperti namanya, mie pangsit ayam memang 
menjadi menu andalan di Gumik. Khas mie pang-
sit ayam ada di kerupuk pangsitnya yang dibuat 
seperti mangkok. Kalau di tempat lain wadah mie 
ayam langsung dituang ke mangkok, di Gumik 
justru mie ayam dituang di atas kerupuk pangsit 
yang renyah dan ukuran lebih besar dari mang-
kok. 

Hal ini tentu memberi sensasi berbeda ketika 
kita mulai menyantap mie ayamnya. Selain juga 
sajian ayam dalam mie sangat empuk dan bum-
bunya yang meresap ke daging.

Menurut penuturan si penjual, seluruh hidan-
gan di sini juga disajikan tanpa menggunakan 
MSG. Sehingga makanannya relatif lebih sehat 
dibanding yang menggunakan MSG.

Selain mie ayam pangsit, di Gumik juga terse-
dia bakso yang tidak kalah lezatnya. Daging 
baksonya lembut dan kuah bening bisa membuat 
penikmatnya ketagihan. Disamping juga ada ber-
bagai makanan ringan pendamping seperti sate 
kerang, kerupuk dan juga kue talam.

Untuk harga mie ayam pangsit dan bakso yang 

paling laris di sini hanya dibandrol dengan harga 
Rp 18 ribu untuk varian biasa sampai Rp 24 
ribu untuk yang spesial. Sementara sate kerang 
dibanderol Rp 3 ribu per tusuk.

Pengunjung juga tidak perlu khawatir 
dengan penerapan protokol kesehatan di 
Mie Ayam Pangsit Gumik. Karena tempat 
duduk berjarak dan juga tersedia tempat 
mencuci tangan. 

Pengunjung juga bisa memilih tempat 
duduk yang langsung berada di pinggir 

Jalan Sumatera sambil mengamati lalu lalang 
kendaraan di ruang jalan tersebut. *BERTUAH



KELURAHAN Labuh Baru Timur (LBT), Kecamatan 
Payung Sekaki menggelar Musyawarah Perenca-
naan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelu-
rahan. Musrenbang diadakan guna menetapkan 

rencana dan prioritas pembangunan di Kelurahan Labuh 
Baru Timur.

Musrenbang tingkat Kelurahan Labuh Baru 
Timur yang digelar di aula kelurahan dibuka 
langsung Camat Payung Sekaki Fauzan SSTP MSi. 
Selain camat turut hadir ketua Forum RT/RW 
Kecamatan, Lurah Labuh Baru Timur, Ketua Forum 
RT/RW Kelurahan, ketua LPM Kelurahan, Babinsa, 
Bhabinkamtibmas, PKK, kader Posyandu dan RW 
se-kelurahan Labuh Baru Timur.

Dalam sambutannya, Camat Fauzan menyatakan pent-
ingnya musrenbang sebelum dimulainya proses pemban-
gunan. Dimana musrenbang dilakukan secara berjenjang. 
Fauzan berharap dengan adanya musrembang ini semua 
perecanaan yang sudah dibahas bisa terlaksana secara 
baik.

“Inilah forum yang dijadikan sebagai dasar mengusul-
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INFO
KELURAHAN

Kelurahan Labuh Baru Timur Gelar Musrembang

MUSRENBANG - Kelurahan Labuh Baru Timur menggelar musrenbang di aula 
kelurahan yang dibuka oleh Camatan Payung Sekaki Fauzan SSTP MSi.

Warga Sampaikan Empat Usulan
kan pembangunan. Semoga semua bisa berjalan lancar 
sesuai rencana. Mohon kerja samanya yang baik agar 
nanti kita dapat membangun daerah kecamatan kita ini, 
khususnya Kelurahan Labuh Baru Timur,” kata Fauzan.

Sementara Lurah Labuh Baru Timur Zulkifli menga-
presiasi semua pihak, mulai dari phak Keca-
matan Payung Sekaki, Forum RT/RW dan LPM 
kelurahan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, PKK, 
kader Posyandu dan RW se-kelurahan dan 
seluruh masyarakat Labuh Baru Timur.

Melalui Musrembang ini, dirumuskan dan 
disepakati empat usulan prioritas yang disam-
paikan 12 RW di Labuh Baru Timur. Di antaran-

ya adalah pembangunan SD IT kota, pembangunan box 
culvert Jalan Soekarno Hatta, Pelebaran Jalan Durian 
dan pembuatan drainase Jalan Arjuna serta sejumlah 
usulan lainnya.

“Kita mengharapkan musrenbang tahun 2021 teri-
alisasi segala usulan yang disampaikan warga melalui 
RT dan RW pada musrenbang tingkat kelurahan,” kata 
Zulkifli. *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 2017-2022 , 

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

“Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”

Smart City : Kota Pintar atau Kota Cerdas, yaitu sebuah tatanan kota yang menggunakan sistem teknologi informasi sehingga memu-
dahkan di dalam pengelolaan kota dan pelayanan warganya.  Smart City ini meliputi 6 (enam) pilar, yaitu Smart Government (pemerintah-
an pintar), Smart Economy (ekonomi pintar), Smart Mobility (mobilitas pintar), Smart People (masyarakat pintar), Smart Living (lingkungan 

pintar), dan Smart Live (Hidup pintar).

Madani : Kota yang memiliki akhlak mulia, peradaban maju, modern, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, 
dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum  yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya Melayu, 

aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggungjawab serta berlandaskan iman dan taqwa.

“dalam menciptakan masyarakat yang madani, tangguh, dan berdaya saing, diperlukan revolusi mental sebagai gerakan perubahan 
melalui peningkatan akhlak, pembentukan karakter, dan kualitas masyarakat atau gerakan menciptakan masyarakat madani.”

Ciri-ciri Masyarakat Madani:
1. Disiplin.

2. Taat dan Patuh Kepada Pemimpin dan Aturan/hukum.
3. Toleran.

4. Sehat Jasmani & Rohani.
5. Cerdas ( Berpendidikan, Terampil, Menguasai Teknologi yang Berperadaban).

6. Berakhlak Mulia dan Cinta Kepada Budaya Bangsa. 

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

Pertama : Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi.
Kedua : Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu.

Ketiga :  Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik.
Keempat :  Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasiskan Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat  Modal, pada 

Tiga Sektor Unggulan yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE).
Kelima :  Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City).

VISI DAN MISI 
KOTA PEKANBARU 2021
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