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DARI seberang laut, pandemi dan berbagai kejadian ta-
hun 2020 akhirnya mengubah banyak bagian hidup ma-
syarakat Indonesia, khususnya Kota Pekanbaru tercinta. 

Sejak Maret 2020, kehidupan masyarakat berubah. Interaksi 
langsung menjadi ancaman, segala hal virtual jadi tumpuan.

Pandemi merusak sendi kehidupan manusia, tak kenal 
harta maupun tahta. Manusia sepertinya adalah makhluk 
yang rapuh secara fisik maupun mental. Tapi, belajar dari 
sejarah, manusia bisa bangkit dari berbagai pandemi penyakit.

Tak hanya menyebabkan kematian, virus korona juga 
menggoyahkan sendi perekonomian. Kebijakan lockdown 
atau karantina wilayah membuat mobilitas manusia, terma-
suk kegiatan ekonomi, menjadi terbatas. Industri pariwisata, 
penerbangan, hotel, dan hiburan bahkan nyaris lumpuh.

Fenomena ini tak hanya terjadi bagi Kota Pekanbaru, tapi 
juga berbagai negeri lainnya. Tentu tidak ada negara yang 
siap menghadapi wabah ini. Namun, bukan berarti mereka 
pasrah dan berpangku tangan. Berbagai upaya dilaku-
kan untuk memulihkan kondisi dari keterpurukan ini.

Dalam setiap krisis, termasuk akibat pandemi 
Covid-19, senantiasa terbuka peluang. Pande-
mi, tidak menghalangi anak negeri untuk ber-
kreasi. Keterbatasan justru mendorong kita 
untuk tetap berinovasi, bertransformasi, meng-
gali potensi diri, dan menciptakan peluang.

Menghadapi situasi seperti sekarang ini ban-
yak orang yang belum siap memasuki kondisi 
buruk tersebut, sehingga kebanyakan dari mereka 
terperosok ke dalam keterpurukan ekonomi. Tahun 2020 
memang merupakan tahun berat untuk seluruh pen-
duduk dunia. Pandemi Covid-19 yang hampir setahun 
kita rasakan, mengubah wajah dunia menjadi terpuruk.

Jadi intinya adalah kita tidak boleh menyerah dalam 
keadaan apapun termasuk pada saat pandemi Covid-19 
saat ini. Pasti ada jalan keluar jika kita percaya dan beru-
saha mencari peluang lain dalam usaha dan kerja kita.

Maka untuk bertransformasi dengan kondisi 
baru mari kita semua terus berinovasi dalam banyak 
hal untuk terus menatap masa depan cemerlang. Saa-
tnya kita untuk bankgit tanpa harus meratapi keter-
purukan yang dialami sebelumnya. *TIM BERTUAH
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Kecamatan Payung Sekaki menggelar musyawarah 
perencanaan pembangunan (musrenbang) dalam 
rangka menyusun Rencana Kerja Pembangunan Dae-

rah (RKPD) Kota Pekanbaru tahun 2022.
Kegiatan Musrenbang di Aula Kantor 

Kecamatan Payung Sekaki dihadiri Wakil 
Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ginda Burnama 
beserta anggota DPRD lain. Kemudian Kabid 
Bina Marga Dinas PUPR, perwakilan Bappeda, 
Kapolsek Payung Sekaki, Danramil, ketua LPM 
kecamatan, ketua Forum RT/RW, lurah, tokoh 
masyarakat dan tokoh pemuda.

Camat Payung Sekaki Fauzan SSTP MSi 
mengatakan, pelaksanaan musrenbang merupakan keg-
iatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun untuk kebutu-
han pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.

Dia berharap usulan prioritas dalam Musrenbang Keca-
matan Payung Sekaki dapat terealisasi dengan baik pada 
tahun depan.

“Musrenbang kita lakukan dengan melibatkan dan 
mengikutsertakan berbagai pihak dalam menentukan 
prioritas kebijakan pembangunan serta berfungsi seb-
agai komunikasi untuk mencapai kesepakatan bersama. 
Jadi musrenbang ini dilakukan sesuai usulan-usulan dari 
tingkatan paling bawah RT dan RW disampaikan ke ke-
lurahan, selanjutnya aspirasi tersebut dihimpun di keca-
matan dan terakhir dibahas di tingkat kota,” jelas dia.

Dalam musrembang tersebut, camat menyampaikan 
bahwa di kecamatan yang dipimpinnya terdapat berb-
agai usulan dari setiap kelurahan yang bervariatif sesuai 
kondisi di lapangan dan kebutuhan masyarakat. Total ada 
sekitar 60-an usulan yang masuk.

“Namun yang disepakati hanya lima usulan prioritas 
setiap kelurahan. Mudah-mudahan ini dapat direalisasi-
kan dengan baik pada anggaran tahun 2022 mendatang,” 
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Mudah-Mudahan Bisa Terealisasi
sebutnya.

Untuk diketahui dalam usulan musrenbang yang sudah 
ditentukan pada tahun 2020 lalu, Camat Fauzan menye-
butkan akan dapat pengerjaan pembangunan di tahun 

2021 saat ini sebagai langkah konkret menjawab 
kebutuhan masyarakat. Di antaranya pembangu-
nan Jalan Pemuda di Kelurahan Tampan, Payung 
Sekaki.

“Kita juga berharap realisasi prioritas pemban-
gunan lainnya tahun ini seperti pembangunan ja-
lan depan Kantor Kecamatan Payung Sekaki serta 
pembangunan SD IT/SMP IT di Kelurahan Labuh 
Baru Timur dan pembangunan MDA di kompleks 

Masjid Al-Ansor Kelurahan Air Hitam,” tutur camat.
Pada pelaksanaan musrenbang tahun ini, camat men-

gatakan terdapat perbedaan dalam menyampaikan skala 
prioritas dengan tidak lagi menyebutkan keberadaan lokasi 
RT/RW yang dimaksud.

“Untuk tahun ini kita akan coba membahas prioritas 
pembangunan dengan sistem menampilkan secara visual, 
jadi kita minta apa yang menjadi harapan pembangunan 
bagi masyarakat Payung Sekaki untuk bisa divideokan, 
sehingga sama-sama dapat disaksikan ketika penyampaian 
dalam musrenbang,” ujarnya.

Fauzan melanjutkan, sesuai kebutuhan dan kemampuan 
keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru harapannya dengan 
skala prioritas pembangunan yang sudah dibahas saat ini 
dapat dianggarkan pada tahun 2022. Sehingga apa yang 
diusulkan masyarakat melalui perwakilan RT/RW, kelurahan 
hingga kecamatan bisa terealisasi.

“Apabila terealisasi, tentu masyarakat dapat menikmati 
hasil pembangunan tersebut. Tentunya dengan kebersa-
maan dari semua pihak akan lebih mudah mewujudkan 
rencana-rencana pembangunan kedepannya,” katanya. 
*BERTUAH

Kecamatan Payung Sekaki Gelar Musrembang Tingkat Kecamatan

Respons Cepat Keluhan Warga

MUSRENBANG KECAMATAN - Peserta Musrenbang Kecamatan Payung Sekaki foto bersama 
usai kegiatan. Hadir Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ginda Burnama.

BAHAS IPAL - Asisten II Setdako Pekanbaru Hj El Syabrina memimpin rakor pembahasan dampak 
proyek IPAL bagi masyarakat di Kecamatan Sukajadi.

INFO
KECAMATAN

PEMERINTAH Kecamatan Sukajadi merespons cepat 
keresahan masyarakat terkait dampak pembangunan 
pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) 

di daerah itu. Setidaknya ada tujuh kelurahan di Kecamatan 
Sukajadi yang terdampak langsung proyek pembangunan 
ini.

Warga di tujuh kecamatan ini mengeluhkan kondisi jalan 
dan drainase tertutup oleh pasir dari proyek pembangunan 
IPAL. Sehingga mengakibatkan pendangkalan drainase 
yang menyebabkan banjir pada saat hujan.

Menyikapi adanya keluhan masyarakat tersebut, Pemer-
intah Kecamatan Sukajadi lengsung menggelar rapat koor-
dinasi yang membahas dampak pembanguna IPAL.

Rakor yang dihadiri  Asisten II Hj El Syabrina, Satuan 
Kerja (Satker) Pelaksanaan dan Pemeliharaan Provinsi Riau, 
LPMU Kota Pekanbaru, UPTD Dinas PUPR Kota Pekanbaru, 
rekanan perwakilan PT Hutama Karya dan PT Wijaya Karya, 
PISC dan lurah se-Kecamatan Sukajadi digelar di Aula Kan-
tor Camat Sukajadi.

Camat Sukajadi Dra Rahmaningsih MSi menyampaikan 
bahwa rakor yang dipimpin Asisten II dilaksanakan untuk 
menjawab keresahan masyarakat terkait dampak pemban-
gunan IPAL di tujuh kelurahan yang menyebabkan kondisi 
jalan dan drainase tertutup pasir sehingga mengakibatkan 
pendangkalan drainase.

“Pihak rekanan menyampaikan progres pelaksanaan 

pembangunan IPAL dan segera akan menindaklanjuti hasil 
rapat pada periode Februari 2021 yang dimana akan di-
lakukan perbaikan dan normalisasi drainase secara berta-
hap,” katanya.

Sementara Asisten II Bidang Pembangunan dan Pereko-
nomian, Hj El Syabrina meminta agar lurah dapat memberi-
kan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sehingga 
memahami kondisi yang terjadi.

Hal ini dikarenakan proyek strategis nasional pemban-
gunan IPAL di wilayah Kecamatan Sukajadi dalam kegiatan 
pembangunannya yang sedang dalam tahap proses. Tentu 
berdampak terhadap terganggunya masyarakat dalam 
beraktivitas.

“Kepada rekanan, kami minta untuk segera menindak-
lanjuti apa yang menjadi keluhan masyarakat untuk segera 
melakukan perbaikan dan pengerukan drainase karena 
pada saat ini memasuki musim penghujan,” ujarnya.

Ke depan rapat koordinasi seperti ini akan dilakukan 
secara rutin setiap bulan. Sehingga Pemerintah Kota Pe-
kanbaru dan pihak kecamatan bisa mendapatkan laporan 
langsung dari pihak rekanan terkait tindaklanjut dari kelu-
han masyarakat tersebut.

Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan apresiasi 
kepada camat Sukajadi yang sudah berinisiatif menyeleng-
garakan rakor dampak pembangunan Instalasi Pengelolaan 
Air Limbah (IPAL). *BERTUAH

Camat Sukajadi Bahas Dampak IPAL Bersama Pihak Terkait 44-45
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BAGI sebagian orang tentu akan berpikir panjang 
ketika akan menjatuhkan pilihan bergabung sebagai 
pimpinan di PDAM Tirta Siak. Apalagi untuk orang 

yang sudah biasa bekerja di zona aman dan nyaman.
Namun hal itu tidak berlaku bagi Kemas Yuzferi, yang 

sejak delapan tahun belakangan menjadi Direktur PDAM 
Tirta Siak. Kemas justru merasa tertantang untuk mengab-
dikan diri di PDAM Tirta Siak. Walaupun memang 
sudah bukan rahasia umum lagi, kondisi PDAM 
Tirta Siak dalam kondisi tidak sehat.

“Saat saya baru bergabung di PDAM Tirta Siak 
tahun 2014 lalu bisa diibaratkan PDAM sedang 
dalam perawatan di ICU rumah sakit dengan 
jumlah pelanggan yang cenderung terus menu-
run sampai angka 12 ribu. Alhamdulilah sekarang 
sudah ada kemajuan dengan hanya rawat jalan 
dan jumlah pelanggan kembali naik diangka 14 ribu,” un-
gkap Kemas menggambarkan kondisi terkini PDAM Tirta 
Siak kepada Bertuah.

Berani menerima tanggung jawab sebagai direktur 
PDAM Tirta Siak tahun 2014 lalu, diakui Kemas sudah dip-
ikirkannya secara matang. Ia berpendapat sebagai putera 
daerah ia harus bisa memberikan apa yang ia mampu 
untuk daerah ini.

“Jika bukan kita siapa lagi. Kita sendiri yang harus bisa 
membawa PDAM ini lebih baik,” cetus Kemas yang sebel-
umnya adalah dosen di Universitas Islam Indragiri.

Kemas bertekad untuk menjadikan PDAM Tirta Siak 

Loloskan Proyek 
Ratusan Miliar 
Rupiah

Kemas Yuzferi
Direktur PDAM Tirta Siak Pekanbaru

sebagai kebanggaan bagi masyarakat sekaligus Pemerin-
tah Kota Pekanbaru. Walaupun dimasa itu, Kemas sendiri 
sebenarnya sedang berjaya memimpin PDAM Indragiri di 
Tembilahan.

Bila hampir semua PDAM dalam kondisi ‘sakit’, tidak 
demikian dengan PDAM Tirta Siak. Di bawah kepemimpi-
nan Kemas, PDAM Tirta Indragiri merupakan satu-satunya 

PDAM sehat yang ada di Riau. Dari semula hanya 
3.095 pelanggan, menjelang Kemas keluar sudah 
berkembang menjadi 17 ribu pelanggan.

Bermodal pengalamannya memimpin PDAM 
Tembilahan, ketika dipercaya bergabung di PDAM 
Tirta Siak, Kemas mulai melakukan pembenahan. 
Di antaranya adalah pembenahan internal PDAM 
Tirta Siak mulai dari personel dan pelayanan ke-
pada konsumen. Karena menurut Kemas itu adalah 

ujung tombak dari sebuah organisasi adalah pegawai.
“Saya selalu mendorong semua pegawai untuk bisa 

bekerja lebih baik jika ingin melihat PDAM berjaya ke 
depannya. Dari semula yang banyak berdiam di kantor 
sekarang sudah menyebar di enam rayon yang kita miliki. 
Semua aktif ke lapangan merespons keluhan masyarakat,” 
ungkap Kemas.

Munculnya semangat kerja dari pegawai PDAM sendiri 
juga tidak lepas dari kerja keras Kemas yang sukses melo-
loskan proyek KPBU SPAM senilai Rp 738 miliar dan proyek 
Pekanbaru Kampar senilai Rp 922 miliar.

Jika sebelumnya suntikan dana investasi di PDAM Tirta 

Siak sangat minim, adanya dua proyek besar tersebut mem-
bawa pencerahan bagi PDAM Tirta Siak.

Kemas menyebutkan, sebenarnya ada aturan yang dibuat 
pemerintah yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kerja sama 
guna peningkatan pelayanan PDAM. Peluang ini yang harus 
direbut oleh Pekanbaru. Tentunya hal ini tidak bisa dilakukan 
oleh ia sendiri namun perlu dukungan semua pihak.

Menurut Kemas lagi, untuk proyek kerja sama KPBU SPAM 
ini, Kota Pekanbaru terpilih bersama tiga kota lainnya di Indo-
nesia. Dan ini merupakan proyek strategis Nasional bidang air 
bersih.

“Tahun ini untuk KPBU SPAM sudah mulai berjalan. Pekan-
baru termasuk pelaksanaan kerja sama yang berjalan lancar, 
sementara  kota lainnya banyak yang terkendala,” sebut Kemas 
yang pernah diundang Presiden RI Jokowi ke istana terkait 
proyek KPBU SPAM ini.

Berhasil mengantar PDAM Tirta Siak dalam merebut peluang 
investasi dengan nilai fantastis menurut Kemas merupakan titik 
awal bagi PDAM untuk lebih maju lagi ke depannya. Karena 
ada target setiap tahun ada penambahan minimal 15 ribu 
pelanggan baru.

Di balik suksesnya Kemas merebut investasi besar untuk 
PDAM Tirta Siak, juga terselip cerita haru yang kerap ia terima 
dari para ibu rumah tangga pelanggan PDAM Tirta Siak. Mer-
eka tak lain mengeluhkan buruknya kualitas air PDAM, selain 
juga protes karena aliran air terhenti.

“Pernah saya dibawakan air PDAM dalam satu botol air 
kemasan. Saya juga tidak mengelak memang demikianlah 
kualitas air yang bisa sampai ke masyarakat. Karena pipa yang 
ada sudah tua dan membawa pengaruh kualitas air. Ada juga 
saat saya turun tangan mengatasi persoalan air yang mati,” 
tutur Kemas.

Kendati dijelaskan penyebabnya, pelangggan yang rata-rata 
ibu rumah tangga tidak dapat menerima dan tetap marah. 
“Kalau sudah begini saya bisa bawa becanda saja untuk men-
cairkan suasana. Walaupun dalam hati terenyuh juga  dengan 
omelan dari pelanggan,” imbuh Kemas.

Lebih lanjut dalam bekerja, Kemas memiliki prinsip amanah 
dan prestasi. Keduanya menurut Kemas harus sejalan untuk 
bisa tetap bisa menunjukkan hasil yang maksimal. Karena 
amanah saja tanpa prestasi juga tidak bisa dipakai, sebaliknya 
hanya prestasi saja tapi tidak amanah juga tidak baik.

“Keduanya harus sejalan, insa Allah dimanapun kita bekerja 
tetap akan dipakai jika sudah amanah dan berprestasi,” tutup 
ayah tiga anak ini. *BERTUAH
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Kampoeng Anggur Pekanbaru
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Berwisata Sambil 
Petik Anggur

PARIWISATA
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SEBELUMNYA mungkin banyak masyarakat yang ragu bahwa 
tanaman anggur bisa tumbuh di Kota Pekanbaru. Apalagi 
dengan kondisi cuaca yang cenderung panas dan kontur ta-

nah yang keras. Kini keraguan tersebut sudah terjawab dengan 
adanya Kampoeng Anggur Pekanbaru tepatnya di Jalan Uka KM 3.

Kampoeng Anggur Pekanbaru berada di lahan seluas 500 
meter dan mulai dibuka untuk umum. Sedikitnya terdapat 150 
jenis batang tanaman anggur di Kampoeng anggur Pekanbaru.

Pada awalnya tahun 2018 hanya ada dua varietas anggur 
yaitu Ninel dan Jupiter. Saat ini Kampoeng Anggur Pekanbaru 
sudah menambah koleksi anggur varietas lain. Seperti akademik, 
transfiguration, dixon, dubosky pink, carnival, arra15 dan lain-lain.

Anggur-anggur ini merupakan jenis anggur impor dan biasa 
hanya ditemukan di pasar buah dengan harga yang lumayan mahal.

Kini untuk bisa melihat langsung tanaman anggur terse-
but, warga Pekanbaru tidak perlu lagi mesti ke luar neg-

eri. Karena di Kampoeng Anggur Pekanba-
ru, pengunjung akan disuguhkan banyaknya 
juntaian anggur hijau, merah dan juga hitam.

Selain itu pengunjung juga dapat membeli bibit 
anggur seharga Rp 125 ribu sekaligus membeli buah 
anggur yang sudah cukup matang untuk dipetik.

Keberadaan Kampoeng Anggur Pekanbaru ini 
tentunya menjadi daya tarik tersendiri di tengah 
minimnya objek wisata yang ada di Pekanbaru.

Berkunjung ke Kampoeng Anggur Pekanbaru 
selain bisa menyegarkan pandangan sekaligus 
dapat belajar langsung budidaya anggur dan 
menikmati suasana alam nan segar. *BERTUAH
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KULINER

Angkringan N’dut

ANGKIRNGAN dengan berbagai menu khas Jawa kini 
makin digemari oleh pecinta kuliner di Kota Pekanbaru. 
Tentunya selain rasa, harga makan di angkringan relatif 

terjangkau alias ramah dikantong.
Seperti halnya Angkringan N’dut yang berada di Jalan Kam-

par No 27 atau tepat di belakang PT Agung Toyota, yang mem-
bandrol semua harga semua aneka menu Rp 1.000 per potong. 
Kemudian ada juga nasi kucing dengan harga Rp 4.000 per 
porsi.

Berada di lokasi yang ramai ditempati oleh anak kos yang 
merupakan pekerja serta anak kuliah, dengan harga yang relatif 
murah tersebut setiap hari bisa dipastikan tidak ada menu Ang-
kringan N’dut yang tersisa.

Informasi dari mulut ke mulut, kendati harga aneka menu 
di Angkringan N’dut relatif murah namun soal rasa tidak kalah 
dengan angkringan lainnya di Pekanbaru. Apalagi berbagai 

bahan yang digunakan betul-betul bahan yang baru 
dan habis untuk satu hari.

Di Angkringan N’dut, tersedia menu yang paling 
laris seperti nasi kucing, aneka sate-satean, pastel isi 
daging dan bacem tahu dan tempe serta makanan 
khas Jawa lainnya.

Sementara minuman yang paling digemari pen-
gunjung selain jus buah ada juga susu jahe. Karena 
susu jahe di Angkringan N’dut diolah sendiri sehing-
ga perpaduan susu dan jahe betul-betul terasa. Ini 
juga sangat efektif untuk menghangatkan tubuh dan 
juga dipercaya bisa mengurangi masuk angin dan 
membuat tubuh kembali fit.

Nikmati SusuJahe 
Sambil Bersantai

Berbeda dengan angkringan lain, lokasi Angkringan 
N’dut berada di halaman rumah yang cukup luas. Se-
hingga dapat memuat banyak kendaraan motor atau 
juga mobil pengunjung yang akan parkir.

Untuk memberi kesan romantis, Angkringan N’dut 
dihiasi dengan lampu taman yang romantis di bawah 
pohon. Alhasil sangat menarik untuk dijadikan spot 
swafoto bagi pengunjung yang ingin mengabadikan 
momen di Angkringan N’dut.

Rata-rata Angkringan N’dut ramai dikunjungi pem-
beli pada malam hari. Karena pengunjung bisa bersan-
tai di bawah rindangnya pepohonan sekaligus menik-
mati udara malam Kota Pekanbaru. *BERTUAH

56-57

48-49
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Kecamatan Payung Sekaki Gelar 
Musrembang Tingkat Kecamatan

Mudah-Mudahan Bisa 
Terealisasi

Loloskan 
Proyek Ratusan 
Miliar Rupiah

Kemas Yuzferi
Direktur PDAM Tirta Siak Pekanbaru

Berwisata Sambil 
Petik Anggur

Kampoeng Anggur
Pekanbaru

Angkringan N’dut

Nikmati 
SusuJahe 
Sambil Bersantai
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Pemerintah Kota Pekanbaru 
Apresiasi Wajib Pajak

Gratis PBB di Bawah 
Rp 100 Ribu
PARA wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota 

Pekanbaru mendapat stimulus pembayaran tahun 
2021. Pemerintah Kota Pekanbaru membebaskan 

wajib PBB yang besaran pembayarannya di bawah Rp 
100.000.

Pembebasan kewajiban pajak tahun ini karena masih 
dalam kondisi pandemi Covid-19. Stimulus meru-
pakan insentif bagi wajib pajak masyarakat ber-
penghasilan rendah. Disamping juga merangsang 
wajib pajak untuk taat dan patuh menjalankan 
kewajibannya.

“PBB Rp 100 ribu ke bawah, kita tetap beri 
insentif seperti tahun sebelumnya,” jelas Walikota 
Pekanbaru Dr H Firdaus MT setelah membuka 
Pekan Panutan Pajak dan Peluncuran SPPT PBB P2 
tahun 2021.

Para wajib pajak tersebut kewajibannya pada tahun ini 
nol rupiah alias gratis. Pemerintah kota juga memberi in-
sentif kepada wajib pajak lainnya yang punya penghasilan 

beragam. Persentase keringanan pembayaran pajak daerah 
pun berbeda.

Walikota Firdaus mengatakan, Pemerintah Kota Pekanba-
ru mengapresiasi wajib pajak perseorangan dan wajib pajak 

PELUNCURAN SPPT - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus MT menghadiri 
kegiatan Pekan Panutan Pajak dan Peluncuran SPPT PBB P2 tahun 2021 
di Aula Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru di Tenayan Raya.

LAPORAN
UTAMA

Saya yakin, jika 
pelayanan kita cepat, 
ligat, dan akurat 
hasilnya akan baik. 
Dengan begitu, target 
pajak bisa kita lampaui

DR FIRDAUS MT
Walikota Pekanbaru

“
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PIAGAM WP - Penyerahan piagam apresiasi oleh Walikota 
Pekanbaru DR Firdaus MT kepada Wajib Pajak perorangan 
yang juga senior birokrasi yakni Tengku Khalil Jaafar yang 
tertib membayar pajak.

UNDIAN PAJAK 
- Walikota Pekan-
baru Dr H Firdaus 
MT didampingi 
Kepala Bapenda 
Pekanbaru Zulhel-
mi Arifin melaku-
kan pencabutan 
undian pemenang 
Gebyar Hadiah 
PBB tahun 2020.

gitu Insya Allah hasilnya akan lebih baik,” tutur Firdaus.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

Zulhelmi Arifin SSTP MSi menjelaskan, tahun ini pihaknya 
menyerahkan sebanyak 277.961 lembar Surat Pemberi-
tahuan Pajak Tahunan (SPPT) PBB ke seluruh warga. 
Setelah itu, SPPT PBB ini akan dibagikan ke wajib pajak 
lebih cepat.

Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 
2021 merupakan kelanjutan kebijakan tahun sebelum-
nya. Dimana dengan nilai SPPT PBB di buku satu digratis-
kan, buku dua diskon 50 persen, buku tiga 25 persen, 
buku empat 20 persen, dan buku lima 15 persen.

“Kita terus memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak. 
Saat ini pembayaran pajak bisa secara online melalui ap-
likasi Traveloka atau Bukalapak, bank dan Indomaret. Ini 
kita lakukan agar Wajib Pajak semakin cepat dalam trans-
aksi pembayaran PBB ini,” pungkas Zulhelmi. *BERTUAH

berbadan hukum yang sudah memperlihatkan kepatuhan 
pembayaran pajak daerah tepat waktu.

“Kami mengapresiasi para wajib pajak daerah, yang sudah 
memperlihatkan kepatuhan pembayaran pajak daerah tepat 
waktu,” kata walikota.

Dia mengharapkan kepada 15 camat yang diberikan SPPT 
PBB sejak awal untuk segera menyampaikan ke tangan ma-
syarakat sehingga mereka patuh membayar pajak.

“Jangan hanya sekadar share ke sini situ jadinya tidak 
sampai atau tetap dalam kardus SPPT PBB di kantor. Makan-
ya jadi delivery langsung sampai ke masyarakat. Camat dan 
lurah harus memastikan sudah membagikan ke RT dan RW 
itu sampai atau tidak ke masyarakat wajib pajak. Jadi harus 
kita kawal terus. Ini salah satu upaya kita agar masyarakat 
merasa senang dan patuh membayar pajak,” harap Walikota 
Firdaus.

Walikota juga mengingatkan kepada Bapenda, camat dan 
lurah tidak hanya membagikan SPPT PBB kepada masyara-
kat, tetapi juga menginformasikan kewajiban tersebut. 
Terlebih lagi, tahun ini jumlah kecamatan bertambah sesuai 
hasil pemekaran.

“Saya yakin, jika pelayanan kita cepat, ligat, dan akurat 
hasilnya akan baik. Dengan begitu, target pajak bisa kita 
lampaui,” terang Firdaus.

Dia mendorong agar potensi PBB sektor perkotaan bisa 
optimal pada tahun 2021. Ia mengajak Bapenda Kota Pekan-
baru bersinergi dengan camat dan lurah. Mereka bisa beker-
jasama untuk menyalurkan SPPT PBB kepada wajib pajak. 
“Jadi saya mendorong agar Bapenda bisa bersinergi dengan 
para camat dan lurah untuk menggenjot PBB,” ulasnya.

Bapenda Kota Pekanbaru juga sudah bekerjasama dengan 
Forum RTRW Kota Pekanbaru. Kerja sama ini untuk memas-
tikan SPPT PBB diterima wajib pajak. Walikota mengaku se-
lama ini banyak kendala dalam menarik PBB, salah satunya 
tidak sampainya kepada wajib pajak.

Meski dalam kondisi pandemi Covid-19, walikota opti-
mistis pendapatan PBB P2 tidak begitu terpengaruh, karena 
memang lahan tidak bertambah. Tetapi banyak yang orang 
membangun usaha pada lahan tersebut.

“Kita harus percaya, bahwa tidak ada kata yang tidak 
mungkin, asal kita kerja keras, cerdas dan ikhlas. Dengan be-
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Bayar PBB Melalui ATM
PEMERINTAH Kota Pekanbaru juga memberikan pia-

gam penghargaan kepada tiga perusahaan dan satu 
warga Wajib Pajak yang patuh membayarkan pajak 

sepanjang tahun 2020. Harapannya, warga yang 
lain dapat mencontoh perusahaan dan peroran-
gan yang taat membayar pajak.

“Dalam kegiatan pekan panutan ini, maka 
para Wajib Pajak, baik perusahaan maupun 
perorangan, kami jadikan model apresiasi. Kami 
sampaikan terima kasih kepada mereka dengan 
memberikan piagam penghargaan,” terang 
Walikota Firdaus.

Adapun mereka yang meraih penghargaan antara 

lain PT Sola Gratia Bangun Persada, PT Tiga Dua 
Delapan (Mal Living World), dan PT Angkasa Pura II. 

Serta senior birokrasi yakni Tengku Khalil 
Jaafar.

Walikota menyebutkan, penghargaan 
bagi Wajib Pajak perorangan ini harus 
dicontoh. Seperti Tengku Khalil Jaafar 
membayar PBB-P2 tepat waktu.

Sementara itu Bapenda Kota Pekanbaru 
juga terus memudahkan pembayaran pajak 
bumi dan bangunan (PBB), salah satunya 
dengan menyiapkan mesin cetak tagihan 

pajak seperti automated teller machine (ATM).

BAYAR PBB - Warga membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Mal Pelayanan Publik (PBB) Pekanbaru

LAPORAN
UTAMA
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BAYAR PAJAK - Warga melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) di loket Bapenda Kota Pekanbaru.

Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin 
mengatakan mesin khusus itu akan langsung 
mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
(SPPT). Masyarakat pun bisa langsung membayar-
kan tagihan PBB-nya pada mesin tersebut.

Zulhelmi menuturkan Bapenda akan memasang 
ATM khusus untuk PBB tersebut di beberapa titik 
publik, seperti kantor Bapenda, Mal Pelayanan 
Publik (MPP), serta pusat perbelanjaan. Dia ber-
harap ATM PBB tersebut bisa mendorong ma-
syarakat membayar pajak tepat waktu.

Menurutnya, terdapat tiga alasan masyarakat 
Pekanbaru tidak membayar pajak antara lain 
seperti pengiriman SPPT tidak sampai ke alamat 
tujuan, merasa kesulitan ketika ingin membayar 

pajak, serta memang tidak bersedia membayar 
pajak.

Zulhelmi meyakini keberadaan ATM untuk mem-
bayar PBB tersebut akan memfasilitasi masyarakat 
yang selama ini kesulitan membayar pajak.

“Harapan kami di akhir pekan, sambil bawa anak 
jalan-jalan, masyarakat bisa langsung membayar dan 
cetak SPPT sendiri. Jadi tidak ada alasan susah bayar 
lagi,” ujarnya.

Selain itu, Bapenda akan menambah 20 unit mesin 
electronic data capture atau EDC khusus untuk 
pembayaran PBB. Bapenda bekerja sama dengan BNI 
untuk pengadaan EDC tersebut agar proses pem-
bayaran PBB di kantor Bapenda lebih cepat. *BER-
TUAH



WALIKOTA Pekanbaru Firdaus mengatakan, Pemer-
intah Kota Pekanbaru menggandeng pihak ketiga 
untuk mengelola retribusi parkir se-

cara profesional untuk mencegah kebocoran 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti yang ter-
jadi selama ini. Pihak ketiga yang memenangkan 
lelang adalah PT Datama Pekanbaru.

Menurut walikota, selama ini masih banyak 
juru parkir ( jukir) ilegal di Kota Pekanbaru, yang 
menjadi satu penyebab kebocoran potensi pajak 
dari sektor parkir tersebut. “Kita berharap ke 
depan ini jauh lebih profesional,” katanya.

Kepala Dinas Pehubungan Kota Pekanbaru Yuliarso 
SSTP MSi mengatakan, lelang jasa pengelolaan parkir Kota 
Pekanbaru sudah selesai dan pemenang lelang perparkiran 
dengan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) itu 
adalah PT Datama.

Menurutnya, pengelolaan parkir saat ini model investasi 
oleh pihak ketiga. Nantinya ada bagi hasil per tahun dari 
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target yang ditentukan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dari 
hasil itu, pemerintah kota akan mendapat 30,05 persen 

dari target yang diberikan sebesar Rp 36 miliar 
per tahun kepada pihak ketiga.

“Nanti bagi hasil dari target yang diberikan. 
Kita hitung potensi ada sekitar Rp 36 miliar 
setahun. Maka kita beri target sebesar itu, 30 
persen untuk pemerintah kota,” jelasnya.

Jumlah itu berdasarkan hitungan dari po-
tensi parkir yang ada pada 88 ruas jalan Kota 
Pekanbaru yang menjadi tanggung jawab pihak 
ketiga. Mereka hanya mengelola parkir yang 

berada pada pinggir jalan atau depan toko.
Ada tiga zona parkir usai dilakukan perubahan pen-

gelolaan parkir tepi jalan umum. Dua zona dikelola oleh 
UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. 
Menurutnya, lokasi parkir setiap zona sudah dipetakan. 
Mereka bakal mengumumkan segera titik parkir tiga 
zona tersebut.

“

LAPORAN 
KHUSUS

Nanti dengan penataan parkir 
yang baru ini jukirnya dapat ber-

tanggung jawab lagi, lebih sopan, 
dan tarif sesuai yang tertera

Pengelolaan Parkir di Kota 
Pekanbaru Diserahkan ke 
Pihak Ketiga SOSIALISASI - Spanduk sosialisasi 

pengelolaan parkir oleh pihak ketiga 
terpajang di satu ruas jalan Kota 
Pekanbaru.

PENERTIBAN PARKIR - Petugas Dinas Perhubungan dan personil Satlantas 
menertibkan kawasan parkir di Jalan Sudirman Pekanbaru, belum lama ini.

Target 
Sumbangkan 
PAD Rp 11 Miliar Masa kontrak pihak ketiga ini berlangsung selama 5 tahun 

ke depan. Sementara untuk tarif parkir, masih sama seperti 
dengan yang sebelumnya yaitu sebesar Rp 1.000 untuk roda 
dua dan Rp 2.000 untuk roda empat.

“Jukir ( juru parkir) lapangan tetap diberdayakan, ada 
manajemen baru sekarang. Nanti dengan penataan parkir 
yang baru ini jukirnya dapat bertanggung jawab lagi, lebih 
sopan, dan tarif sesuai yang tertera,” tutur Yuliarso.

Pengelola parkir nantinya harus profesional dan memiliki 
manajemen yang baik. Selain juga memberikan kontribusi 
yang pasti bagi PAD. “Jadi, ada kepastian, ada profesional 
dan ada kebaikan dalam pengelolaan tersebut,” lanjut dia.

Pengelola parkir harus melengkapi sarana pendukung. 
Mereka juga harus memberi kontribusi yang meningkat dari 
sebelumnya. Ia mengaku, pada tahun 2020 Dishub Pekan-
baru hanya mampu meraup PAD sebesar Rp 3,5 miliar dari 
retribusi parkir. Jumlah itu masih jauh dari target sebesar Rp 
9 miliar.

Tidak hanya itu, Dishub juga mendorong agar pihak PT 
Datama bisa memanfaatkan sistem teknologi informasi dalam 
penarikan tarif retribusi parkir Kota Pekanbaru, dengan tujuan 
agar lebih terukur, transparan dan untuk meminimalisir kebo-
coran PAD.

Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 
Zulfahmi menambahkan, dengan pengalihan pengelolaan 
perparkiran ke pihak ketiga, dipastikan tidak ada kenaikan 
tarif parkir dalam pengelolaan oleh pihak ketiga.

Bagi pemilik kendaraan, diimbau Zulfahmi untuk membayar 
retribusi parkir sejumlah besaran yang ada. Namun bila ada 
juru parkir yang meminta biaya parkir lebih dari ketentuan, 
untuk dapat segera melaporkan ke pihak Dishub Pekanbaru 
agar dapat ditindaklanjuti.

“Dengan syarat pelapor yang merasa dirugikan oleh juru 
parkir menyertakan bukti autentik. Misal foto saat menyerah-
kan biaya parkir melebihi ketentuan,” pungkasnya.

Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani mengaku menga-
presiasi langkah yang dibuat oleh pemerintah kota untuk 
pengelolaan perparkiran profesional untuk meningkat nILai 
pendapatan daerah. Ini juga mencegah persoalan kebocoran 
PAD dari retribusi parker tersebut.

“Kami apresiasi atas terobosan ini dengan mempihak ke-
tigakan pengelolaan parkir Pekanbaru. Ini langkah maju bagi 
Pekanbaru,” kata Hamdani. PT Datama menjadi perusahaan 
yang mengambil alih pengelolaan itu untuk 10 kecamatan 
masuk zona satu, memberikan angka Rp 11 miliar untuk 
pemerintah kota sebagai PAD setiap tahunnya dengan durasi 
kontrak 5 tahun sangat menjanjikan.

“Kita berharap, tentu angkanya bisa bertambah setiap 
tahunnya, dan tidak berhenti diangka Rp 11 miliar saja. Ini kita 
melihat pertumbuhan kendaraan bermotor Kota Pekanbaru 
cukup tinggi, belum lagi kedatangan kendaraan dari daerah 
lain,” ujar Hamdani lagi.

Sebagaimana diketahui, PT Datama bakal menerapkan 
penarikan jasa layanan parkir ini tahap awal masih manual 
menuju nontunai. Ini diyakini dapat mengurangi kebocoran 
yang selama ini terjadi.

“Maka kita minta Dishub harus dapat memberikan pembi-
naan dan pengawasan, dan pastikan semua berjalan sesuai 
aturan,” papar politisi PKS ini. Hamdani juga meminta agar 
sosialisasi pengelolaan parkir oleh pihak ketiga tersebut, harus  
gencar dilakukan oleh OPD terkait. Termasuk tarif retribusi 
parkir bagi pengguna kendaraan. “Karena Perda parkir sampai 
saat ini belum berubah. Ketika berbeda, itu akan jadi masalah 
baru,” tutupnya. *BERTUAH

YULIARSO 
SSTP MSI

Kepala Dishub 
Pekanbaru

ATUR PARKIR - Seorang juru parkir 
mengatur kendaraan parkir di satu 
ruas jalan Kota Pekanbaru.
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POTENSI PAD - Sek-
tor parkir memiliki po-

tensi besar menyumpang 
Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) bagi Pemerintah 

Kota Pekanbaru jika dike-
lola secara profesional.

KAWASAN PARKIR 
- Petugas Dishub 
Kota Pekanbaru 
mengingatkan 
pengendara aga 
memarkir kendaraan 
di kawasan parkir 
pinggir jalan.

PETUGAS PARKIR - Petugas 
parkir mengatur kendaraan 
pengunjung di kawasan car 
free day, Jalan Diponegoro, 
Pekanbaru.

PAKAI ROMPI - Petugas 
mengenakan rompi 

resmi petugas parkir 
mengatur sepeda motor 
yang parkir di tepi Jalan 
Jendral Sudirman, Kota 

Pekanbaru.

Yuliarso.
Sedangkan dalam pengelolaan parkir yang dikelola 

pihak ketiga saat ini para jukir dilengkapi atribut leng-
kap. Mereka memiliki SPT dan dilengkapi tanda penge-
nal. Mereka melakukan pungutan retribusi parkir di 88 
ruas jalan di Pekanbaru. Para jukir ini masing-masing 
memiliki koordinator langsung di bawah PT Datama.

“Kemarin juga kita sudah turun. Seperti di beberapa titik 
di Jalan Sudirman. Kita tarik jukir liar nya untuk diproses,” 
ungkapnya.

Dalam penindakan, pihaknya menyerahkan jukir liar ini ke 
PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) untuk diproses. Pi-
haknya juga melibatkan aparat kepolisian dalam penindakan. 
*BERTUAHDINAS Perhubungan 

(Dishub) Kota Pekan-
baru bakal menindak 

juru parkir ( jukir) liar. Mereka 
membentuk tim yang ter-

gabung dari Dishub, TNI, 
dan Polri.

Para jukir kerap 
didapati di sejumlah 

ruas jalan melakukan pungutan retribu-
si parkir. Mereka menghambat capaian 

perparkiran.
Tim ini melakukan pengawasan 

pasca peralihan pengelolaan per-
parkiran ke pihak ketiga. Parkir tepi 

jalan umum kini dalam pengelolaan 
PT Datama sebagai rekanan dari Di-

shub Kota Pekanbaru.
“Jukir ini tidak memiliki SPT (surat 

perintah tugas). Ini yang akan ditertib-
kan,” ujar Kepala Dishub Kota Pekanbaru 

Tertibkan 
Juru Parkir 
Liar

LAPORAN 
KHUSUS



PARA tenaga kesehatan di Kota Pekanbaru kembali 
menjalani program vaksinasi Covid-19 secara massal. 
Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT meninjau lang-

sung penyuntikan vaksin yang berlangsung di areal parkir 
Rumah Sakit Daerah Madani, Jalan Garuda Sakti.

Dalam sambutannya, Walikota Dr H Firdaus ST MT men-
gatakan bahwa jumlah tenaga kesehatan (nakes) di Pekan-
baru saat ini mencapai 11 ribu orang lebih. Dari angka itu, 
sebanyak 6.900 orang tenaga kesehatan yang sudah disun-
tik vaksin Covid-19.

“Tenaga kesehatan di Riau mencapai 38 ribu lebih. Dari 
38 ribu lebih, sekitar 37 persen nakes ada di Pekanbaru. 
Sementara yang sudah divaksin 6.900 nakes,” ujar walikota 
usai melihat langsung proses vaksinasi massal kepada para 
tenaga kesehatan.

“Ada juga 2.300 ditunda pemberian vaksin karena ada 
penyakit penyerta,” jelasnya lagi. Walikota mendorong pem-
berian vaksin bagi tenaga kesehatan ini terus digesa.

Ia mengatakan bahwa ribuan tenaga kesehatan yang be-
lum divaksin bisa segera mendapat vaksin. Caranya, tenaga 
medis datang ke layanan kesehatan yang membuka vaksi-
nasi. “Kita targetkan tenaga medis yang tersisa bisa disuntik 
vaksin,” terangnya.

Walikota menyebut, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui 
Satgas Covid-19 terus melakukan percepatan vaksinasi Co-
vid-19 terhadap tenaga kesehatan ini. Salah satunya dengan 
melakukan penyuntikan vaksin Covid-19 secara massal ini.  

Penerima vaksin, ujar wako, merupakan nakes yang 
bertugas di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun 
swasta.
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AGENDA

BERBINCANG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
berbincang dengan seorang tenaga kesehatan yang akan 
menjalani proses vaksinasi Covid-19 di RSD Madani.

SAPA PETUGAS - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyapa petugas kesehatan dari Satgas Covid-19 yang akan 
melakukan proses vaksinasi bagi para tenaga kesehatan.

PANTAU VAKSINASI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memantau langsung 
proses vaksinasi massal bagi tenaga kesehatan di RSD Madani Pekanbaru.

21 Puskesmas 
Layani Vaksin 

Nakes

Walikota Tinjau Vaksinasi Covid-19 di RSD Madani

SUNTIKAN VAKSIN 
– Seorang tenaga 
kesehatan mendapat-
kan suntikan awal 
vaksin Covid-19 dari 
petugas kesehatan 
yang bertugas.

LAGU KEBANGSAAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyanyikan 
lagu Indonesia Raya dalam kegiatan vaksinasi massal bagi tenaga kesehatan 
di Kota Pekanbaru.

“Percepatan proses vaksinasi ini sangat diperlukan. 
Satgas siap memberikan pelayanan vaksin di beberapa 
rumah sakit dan puskesmas,” tuturnya.  

Pelayanan vaksin ini, dikatakan Walikota Firdaus, 
tersedia di 31 rumah sakit dan 21 puskesmas yang ada 
di Pekanbaru. Sedangkan untuk sentral vaksinasi berada 
di RSD Madani Pekanbaru.

Ia berharap agar vaksinasi tahap awal bagi nakes 
ini dapat segera tuntas pada Februari 2021. “Pelayanan 
vaksin kita juga libatkan beberapa rumah sakit dan 
puskesmas di Pekanbaru untuk percepatan,” tegasnya.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan 
Kota Pekanbaru, Muhammad Noer MBS. Ia menyebut, 
pihaknya melibatkan beberapa rumah sakit dan 21 
puskesmas dalam percepatan vaksinasi.

“Jadi, di puskesmas juga bisa nakes yang bertugas 
di fasilitas kesehatan swasta untuk penyuntikan vaksin. 
Karena puskesmas tidak hanya melayani penyuntikan 
vaksin untuk internal dia saja,” terang Noer.

Menurutnya, puskesmas sebelumnya hanya melayani 
penyuntikan vaksin bagi internal saja atau bertanggung 
jawab melakukan vaksinasi bagi nakes yang bertugas di 
sana. Namun dengan adanya percepatan ini, pelayanan 
juga dibuka untuk nakes yang bertugas di tempat lain-
nya.

Diskes Kota Pekanbaru lanjutnya, sudah membuat 
edaran bagi 21 puskesmas untuk mempercepat penyun-
tikan vaksin jenis Sinovac ini. “Ini sesuai arahan Bapak 
Walikota untuk melakukan percepatan vaksinasi ini. 
Maka terus kita gesa,” tutupnya. *BERTUAH



Pertanian Dukung Tiga Sektor 
Unggulan di Kota Pekanbaru
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PANEN CABAI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
memanen cabai di lahan Kelompok Tani Palas Mandiri yang 
berada di Jalan Sejahtera, Kelurahan Agrowisata, Kecamatan 
Rumbai Barat.

Panen Cabai 
Varietas Baru

bukan petani, tetapi pelaku usaha di bidang pertanian,” ucap 
walikota.

Dikatakannya, kebutuhan masyarakat Pekanbaru akan ba-
han pangan, seperti sayur mayur, saat ini sudah bisa dipenuhi 
sebanyak 80 persen. Luar biasanya, sayur mayur ini ditanam 
di dataran rendah.

“Tapi, buah-buahan masih minim. Seperti jagung manis, 
Pekanbaru masih menghasilkan sekitar 20 hingga 25 persen. 
Kami belum merasa puas karena peluang ekonominya sangat 
besar,” ungkap Firdaus.

Makanya, lanjut wako, Pemerintah Kota Pekanbaru mesti 
duduk bersama lagi dengan semua pihak guna menginven-
tarisir semua potensi lahan yang dimiliki. Kemudian, lahan 
yang berpotensi menjadi lahan pertanian dipetakan.

“Setelah dipetakan, kami bersinergi dengan perguruan 
tinggi, BUMN, dan perusahaan swasta, penyedia pupuk, 
penyedia bibit, demi meningkatkan produksi pertanian,” 
imbuhnya.

Kebun cabai Kelompok Tani Palas Mandiri ini merupakan 
kerja sama Universitas Riau, CECT Universitas Trisakti, dan 
PT Chevron Pacific Indonesia, yang terangkum dalam Pro-
gram Chevron untuk Riau Sehat dan Sejahtera atau Cherish. 
Program yang digagas oleh perusahaan perminyakan ini 

memang menitikberatkan pada bidang ketahanan pangan.  
Menurut GM Corporate Affairs Asset PT CPI Sukamto Tam-

rin, Kelompok Tani Palas Mandiri yang mengelola lahan seluas 
sekitar tujuh hektar, menjadi salah satu penerima bantuan 
dalam program Cherish dan berhasil menuai panen cabe dan 
jagung. “Panen bersama ini merupakan bukti keberhasilan dari 
kolaborasi kita bersama,” ungkap Sukamto.

Sukamto memaparkan bahwa program ini sengaja digagas 
untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdam-
pak pandemi Covid-19. “PT CPI berinisiatif untuk mendukung 
program pemerintah untuk memperkuat kestabilan penyedi-
aan pangan dan membantu pemulihan ekonomi masyarakat, 
khususnya bidang pertanian masyarakat,” ulasnya.

Selain panen cabai, pada acara kali ini juga dilakukan 
peluncuran website PetaniRiau.id, yang akan menjadi platform 
digital bagi pemasaran produk-produk petani Riau.

Tak hanya itu, acara dilanjutkan pula dengan penyerahan 
sertifikat tanda daftar varietas lokal dari Pusat Perlindungan 
Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Perta-
nian atau P2VTP Kementan.

Sertifikat ini diberikan untuk tiga varietas lokal yang per-
nah diajukan Pemko Pekanbaru, yakni Matoa Madani, Matoa 
Berkah dan Matoa Tobek Godang. *BERTUAH

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT foto bersama dengan Rektor Unri, 
GM Corporate PT CPI, Pjs Kepala SKK Migas Sumbagut, utusan CECT Universitas Trisakti, dan 
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

WALIKOTA Pekanbaru Dr H 
Firdaus ST MT melakukan 
panen cabai di lahan Kelom-

pok Tani Palas Mandiri yang berada di 
Jalan Sejahtera, Kelurahan Agrowisata, 
Kecamatan Rumbai Barat. Cabai yang 
dipanen ini merupakan jenis baru, hasil 
dari budidaya beberapa generasi.

Panen cabai dilakukan walikota bersama Rektor Univer-
sitas Riau Profesor Aras Mulyadi, utusan CECT Universitas 
Trisakti, Rio Zakaria, General Manager Corporate PT Chev-
ron Pacific Indonesia, Sukamto Thamrin, Pejabat Sementara 
Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Haryanto Syafri 
dan Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikul-
tura Provinsi Riau, Syahfalefi.

“Terima kasih kepada Unri, UIN Suska, Universitas Trisakti, 
SKK Migas, dan Chevron. Pekanbaru didukung sektor perta-
nian di samping sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata,” 
ujar Walikota Firdaus usai panen cabai.

Dia mengapresiasi cabai yang baru saja dipanen karena 
sudah dibudidayakan dalam beberapa generasi. Apalagi 
hak paten cabai ini sudah diurus sebagai milik masyarakat 
Pekanbaru.

Walikota menyebut, Kota Pekanbaru merupakan kota 
dunia usaha. Maka dari itu pemerintah dan masyarakatnya 
mesti mempunyai jiwa pengusaha. “Sektor pertanian seb-
agai pendukung tiga sektor unggulan. Kami menyebutnya 

HASIL PANEN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memperli-
hatkan cabai hasil panen yang dilakukan bersama Rektor Unri, GM 
Corporate PT CPI dan Pjs Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut.

LAHAN KERJASAMA 
- Walikota Pekan-
baru Dr H Firdaus 
ST MT foto bersama 
di lahan cabai yang 
merupakan kerja 
sama dalam program 
ketahanan pangan di 
masa pandemi.

AGENDA

SERTIFIKAT - Walikota 
Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT menerima sertifikat 
tanda daftar varietas lokal 
dari Pusat Perlindungan 
Varietas Tanaman dan 
Perizinan Pertanian Kemen-
terian Pertanian.



WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT me-
mimpin serah terima jabatan Kepala Satpol PP 
Kota Pekanbaru dari Burhan Gurning selaku 
pelaksana tugas kepada Iwan Samuel Parlind-

ungan Simatupang.
Sertijab melalui upacara ini dipusatkan di halaman Mal 

Pelayanan Publik Pekanbaru dengan dihadiri Forkopimda 
dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Serah terima jabatan ditandai dengan penyerahan ben-
dera dan tongkat komando Satpol PP dari Burhan Gurning 
ke walikota kemudian diserahkan kembali oleh walikota 
kepada Iwan Samuel Parlindungan Simatupang sebagai 
Kepala Satpol PP definitif.

“Selamat saya ucapkan kepada pimpinan Satpol PP 
baru,” ujar walikota saat memberikan pengarahan.

Di bawah kepemimpinan Iwan Simatupang, walikota 
mengingatkan tentang tugas menegakkan Peraturan Dae-
rah Kota Pekanbaru yang sampai kini belum tuntas. Satpol 
PP diminta menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara 
maksimal.

Di tengah kepadatan tugas mengawasi penerapan 
peraturan daerah, Wako Firdaus juga berharap Satpol PP 
bisa terus berbenah guna meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat.

“Satpol PP dengan kepemimpinan yang baru ini kita 
harapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pelay-
anan, baik tugas-tugas rutin dan ditambah tugas-tugas 
tambahan,” harapnya.

Tugas tambahan yang dimaksud walikota di antaranya 
mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan dalam segala 
aktivitas masyarakat dan mensukseskan program vaksinasi 
Covid-19.

“Karena vaksinasi harus selesai tahun ini sesuai instruksi 
Bapak Presiden RI guna melakukan pencegahan dan me-
nyelamatkan jiwa dan nyawa masyarakat dari virus Covid,” 
ucapnya.

19  Bertuah Edisi Februari 202118  Bertuah Edisi Februari 2021

AGENDA

Walikota: 
Tingkatkan 

Kualitas 
Pelayanan

Di Kota Pekanbaru, lanjut wa-
likota, vaksinasi saat ini masih fokus 
kepada tenaga kesehatan. Dari total 
12.800 tenaga kesehatan yang ter-
daftar sebagai penerima vaksin, baru 
sekitar 9.600 di antaranya yang telah 
disuntik vaksin.

“Jadi dari evaluasi yang dilakukan 
Kementerian Kesehatan, vaksinasi di Kota Pekanbaru belum 
mencapai target. Karena itu, Pak Gubernur Riau kemarin 
menelpon saya dan memerintahkan agar vaksinasi tenaga 
kesehatan bisa dituntaskan,” ungkapnya.

Untuk itu guna melakukan percepatan, Walikota 
memerintahkan kepada Satgas Covid khususnya yang 
membidangi kesehatan yakni Dinas Kesehatan supaya 

Pimpin Apel Sertijab 
Kepala Satpol PP Kota 

Pekanbaru

BERITA ACARA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyaksikan 
penandatanganan berita acara sertijab kepala Satpol PP.

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
foto bersama dua pejabat sertijab, Burhan Gurning dan Iwan 
Simatupang.

BERSAMA FORKOPIMDA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT didampingi kepala Satpol PP foto bersama Forkopimda.

PENGARAHAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
memberikan pengarahan kepada personel Satpol PP untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

TONGKAT KOMANDO - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT menyerahkan tongkat kepemimpinan kepala Satpol PP 
Kota Pekanbaru kepada Iwan Simatupang.

dapat menggesa proses vaksinasi di lapangan.
Sementara kepada bidang pengamanan seperti TNI, 

Polri dan Satpol PP bisa membantu percepatan vaksinasi. 
Walikota pun memerintahkan kepada Satpol PP agar terus 
menjalin komunikasi dan meningkatkan koordinasi bersama 
TNI maupun Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab tersebut.
“Dengan bersinergi bersama TNI Polri, maka Satpol PP 

bisa menjadi tim Satgas yang bertanggung jawab dalam 
bidang pengamanan dan pengawasan terhadap penyeleng-
garaan strategi pengamanan penerapan protokol kesehatan 
dan vaksinasi,” tutup walikota. *BERTUAH



Walikota Pekanbaru Tinjau Proses 
Belajar Tatap Muka
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TINJAU SEKOLAH - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
meninjau proses belajar tatap muka di SMPN 23 dan SMPN 
40 Pekanbaru.

Pastikan Sekolah 
Terapkan Prokes

WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT meninjau 
proses belajar tatap muka di SMPN 23 Pekanbaru dan 
SMPN 40 Pekanbaru. Walikota memastikan sekolah 

sudah menerapkan protokol kesehatan atau prokes dalam 
upaya mencegah Covid-19.

Orang nomor satu di jajran Pemerintah Kota Pekanbaru ini 
melihat langsung penerapan prokes dan SOP belajar tatap 
muka masa pandemi Covid-19. Proses pengaturannya mulai 
dari masuk gerbang sekolah, saat pembelajaran tatap muka, 
hingga saat siswa pulang sehabis belajar.

“Selesai belajar, pulang juga diatur, maka kita tinjau terakhir 

BERBINCANG - Walikota Pekan-
baru Dr H Firdaus ST MT berbin-
cang dengan seorang guru saat 
belajar tatap muka di kelas.

PROSES BELAJAR - Wa-
likota Pekanbaru Dr H 
Firdaus ST MT didam-

pingi kepala Dinas Pen-
didikan Kota Pekanbaru 

melihat langsung belajar 
mengajar di kelas.

PENGARAHAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memberi 
pengarahan kepada kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan 
kepala sekolah. 

CUCI TANGAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT mencuci 
tangan di wastafel di gerbang sekolah sebagai bagian penerapan 
protokol kesehatan. 

tadi,” terangnya usai meninjau penerapan belajar tatap muka.
Pada peninjauan tersebut Wako Firdaus mendatangi se-

jumlah kelas yang tengah melaksanakan proses belajar tatap 
muka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Untuk diketahui, peserta didik di sekolah itu belajar di 18 
ruang kelas. Mereka merupakan peserta didik dari kelas IX.

Satu kelas ada 20 orang peserta didik. Sehingga 
total jumlah peserta didik mencapai 360 orang 
yang belajar di sekolah itu. “Jadi yang belajar di sini 
hanya kelas IX saja,” walikota Pekanbaru.

Dikatakan wako, jumlah peserta didik yang bela-
jar ini cukup banyak. Sehingga mereka berpotensi 
berkerumun apabila tidak diatur alur masuknya, 
dalam kelas hingga keluar sekolah.

Sekolah juga mengatur peserta didik jelang 
pulang sekolah. Mereka yang berdomisili dekat sekolah bisa 
langsung pulang.

“Bagi anak yang dijemput, nanti bisa menunggu jempu-
tan. Antri keluar pun sudah diatur jarak, posisi agar tidak 
bergerombol,” jelasnya.

Walikota bersyukur belajar tatap muka sudah bergulir. 
Ia menyebut belajar tatap muka guna mendukung belajar 

online selama ini.
Sementara itu dari hasil pemantauan yang dilakukan, Dinas 

Pendidikan Kota Pekanbaru menyatakan bahwa pelaksanaan 
belajar tatap muka di Kota Pekanbaru sejauh ini masih berjalan 
lancar.

“Kita memantau secara acak pelaksanaannya. Alhamdulillah, 
kita tidak menemukan kelalaian-kelalaian dari pihak 
sekolah. Pelaksanaan berjalan lancar sesuai yang di-
harapkan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekan-
baru, Ismardi Ilyas.

Disampaikannya, saat ini terdapat sebanyak 87 SD 
negeri dan 36 SMP negeri yang telah melaksanakan 
uji coba belajar tatap muka. Jumlah itu masih 50 
persen dari total SD negeri dan SMP negeri yang ada 
di Kota Bertuah. “Kalau 14 hari ke depan tetap lancar, 

kita buka yang 50 persen lagi,” ucapnya.
Seluruh sekolah yang melaksanakan uji coba belajar tatap 

muka, sebut Ismardi, berada di zona kuning sebaran wabah 
Covid-19. “Tapi itu belum semua, masih ada sebenarnya seko-
lah di zona kuning yang belum kita buka karena kan kita buka 
secara bertahap. Saat ini prioritas juga masih kelas VI SD dan 
kelas IX,” tutupnya. *BERTUAH

AGENDA



Bank Riau Kepri Buka Kantor Kas 
di Perkantoran Tenayan
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Dukung Program 
Smart Ekonomi
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Keberadaan Bank Riau Kepri nantinya juga diharapkan 
mendukung pelaku UMKM dan pengembangan ekonomi 
syariah. Mereka juga bisa mendukung sektor manufaktur, 
bisnis, perdagangan dan wisata.

Sementara itu Direktur Utama Bank Riau Kepri Andri 
Buchari menyebut bahwa kehadiran kantor kas ini untuk 
memperluas akses kantor. Selain itu juga untuk meningkat-
kan layanan bagi masyarakat.

“Kantor kas ini tentunya sebagai perluasan jaringan 
layanan BRK. Ini juga merupakan bagian layanan kami bagi 
para Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota 
Pekanbaru,” ujarnya.

Hal tersebut juga sejalan dengan rencana BRK untuk 
terus memperluas baik jaringan fisik maupun nonfisik. Un-
tuk di Pekanbaru, pihaknya juga akan memperluas jaringan 
hingga ke kelurahan-kelurahan.

“Kami juga terus memperluas Layanan Keuangan Tanpa 
Kantor atau Laku Pandai yang bisa menjangkau hingga ke 
kelurahan atau titik-titik yang paling kecil yang dekat den-
gan perumahan atau pemukiman warga,” tuturnya.

Apalagi Bank Riau Kepri segera konversi menjadi Bank 
Syariah. Proses konversi ini sesuai amanat dari pemegang 
saham pada tahun 2019. Andri menyebut layanan syariah 
ini mendukung visi dan misi pemerintah yang menjadikan 

WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT meres-
mikan Kantor Kas Bank Riau Kepri yang terletak 
di Lantai G Gedung Utama Kompleks Perkan-

toran Pemko Pekanbaru. Peresmian ini dilakukan dengan 
penandatanganan prasasti sebagai tanda beroperasinya 
kantor kas tersebut.

Dalam sambutannya, walikota mengatakan dengan 
adanya kantor kas di kompleks Perkantoran Pemko Pe-
kanbaru, Bank Riau Kepri akan sangat membantu dalam 
hal pelayanan perbankan. “Jadi pelayanan semakin dekat 
dengan ASN. Tentunya harapan kami dengan adanya 
layanan kantor kas BRK,” katanya.

Pada kesempatan itu walikota juga mengajak Bank 
Riau Kepri untuk terus bersinergi dengan Pemerin-
tah Kota Pekanbaru. Apalagi potensi ekonomi di Kota 
Pekanbaru saat ini terus berkembang. “Kita berharap 
ada sinergi dalam upaya pengembangan ekonomi serta 
inovasi,” paparnya usai peresmian.

Walikota Firdaus menyebut bahwa keberadaan Bank 
Riau Kepri bisa mendukung program smart economy. 
Program ini turut mendukung terwujudnya Smart City 
Madani. “Kota Pekanbaru punya peluang menjadi pusat 
ekonomi di Pulau Sumatera pada 2045, maka perlu sin-
ergi dengan kalangan perbankan,” jelasnya.

DRAF KERJASAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT bersama Direktur Utama Bank Riau Kepri memperlihat-
kan draf kerja sama antara Pemko Pekanbaru dengan PT 
Bank Riau Kepri.

PRASASTI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menan-
datangani prasasti tanda beroperasinya Kantor Kas Bank 
Riau Kepri di Kompleks Perkantoran Pemko Pekanbaru.

SERAHKAN CSR - Direktur Utama Bank Riau Kepri Andri Bucha-
ri menyerahkan CSR sebesar Rp 250 juta untuk renovasi gedung 
mahligai masjid kepada Pemerintah Kota Pekanbaru.

LAYANAN PERBANKAN - Pemko Pekanbaru melakukan kerja 
sama dengan PT Bank Riau Kepri dalam hal pelayanan per-
bankan.

GUNTING PITA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menggunting pita peresmian 
Kantor Kas Bank Riau Kepri di Gedung Utama Kompleks Perkantoran Pemko Pekanbaru.

FOTO BERSAMA - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
foto bersama Dirut 
Bank Riau Kepri di 
depan Kantor Kas 
Bank Riau Kepri 
Kompleks Perkan-
toran Pemko Pekan-
baru.

Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah.
Di sisi lain konversi Bank Riau Kepri seiring dengan 

rencana mewujudkan halal tourism yang digagas walikota 
Pekanbaru. Maka dari itu ia berharap dukungan agar bisa 
terus memberi layanan perbankan terbaik bagi masyara-

kat.
Selain meresmikan kantor kas, saat itu PT BRK juga me-

nyerahkan CSR sebesar Rp 250 juta untuk renovasi gedung 
mahligai masjid kepada Pemerintah Kota Pekanbaru. *BER-
TUAH



WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menguku-
hkan pengurus Pekanbaru Creative City Network 
(PCCN). Kegiatan di Aula Lantai 6 Perkantoran 

Tenayan Raya ini dalam suasana khidmat dan penuh keakra-
ban.

Dalam sambutannya, Walikota Dr H Firdaus ST MT 
mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru akan 
menggandeng PCCN dalam rangka pengembangan ekonomi 
kreatif.

“Kita kembangkan ekonomi kreatif dalam upaya pen-
ingkatan ekonomi masyarakat, terutama di masa pandemi 
Covid-19,” terang Walikota Pekanbaru Firdaus.

Untuk itu, walikota mendorong pengurus PCCN saling 
bersinergi dalam peningkatan ekonomi kreatif, khususnya di 
sektor industri pariwisata. Ia menilai kerja sama yang terpadu 
antara pemerintah dan PCCN dapat menggesa pemulihan 
sektor ekonomi.

Kukuhkan Pengurus Pekanbaru 
Creative City Network (PCCN)
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Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, PCCN menjalin kerja 
sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Pekanbaru.

Kerja sama yang tertuang dalam nota kesepaha-
man ini, ucap Rahmansyah, sebagai upaya pengem-
bangan ekosistem ekonomi kreatif. Rahmansyah 
yakin, ekonomi kreatif di Kota Pekanbaru nantinya 
akan semakin berkembang dengan hadirnya PCCN.

Dia menyebut kalau PCCN memiliki kelembagaan 
dalam pengembangan eko-
nomi kreatif. Mereka membantu 
pemerintah dalam meningkatkan 
ekosistem ekonomi kreatif.

Ia tidak menampik bahwa 
banyak dari pelaku ekonomi kre-
atif punya masalah pengurusan 
perizinan. Mereka bisa membantu 

mendukung agar pelaku ekonomi kreatif bisa memi-
liki izin.

Rahmansyah pun berharap Pemerintah Kota 
Pekanbaru, melalui Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat 
memberikan bantuan kepada pelaku usaha kreatif 
dalam mengurus izin yang dibutuhkan. *BERTUAH
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Walikota Ajak 
Kembangkan 

Ekonomi 
Kreatif

Dikatakan walikota, Kota Pekanbaru sekarang ini sudah 
menjadi kota tujuan Meetings, Incentives, Conferencing, 
Exhibitions (MICE). Dengan adanya PCCN, walikota opti-
mistis akan semakin memperkuat pencapaian tujuan ini.

“Sektor wisata bisa jadi penyumbang pendapatan dae-
rah, maka geliat ekonomi kreatif harus terus dikembang-
kan,” paparnya.

Pemerintah Kota Pekanbaru, tetap mempersilahkan ma-
syarakat untuk tetap produktif. Karena langkah produktif 
inilah yang dapat membuat ekonomi tetap bergeliat meski 
kondisi saat ini berada di tengah pandemi Covid-19.

Apalagi sekarang banyak pelaku ekonomi kreatif 
bermunculan. Wako pun mengimbau mereka untuk tetap 
bangkit di tengah masa sulit. “Pandemi ini jangan dijadikan 
halangan dalam pengembangan ekonomi kreatif,” jelasnya.

Sementara Ketua PCCN MS Rahmansyah menyebutkan 
saat ini PCCN perlu dukungan langsung dari Pemerintah 

AGENDA

KUKUHKAN PENGURUS - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
mengukuhkan pengurus Pekanbaru Creative City Network (PCCN) 
di Aula Lantai 6 Perkantoran Tenayan Raya.

LAGU KEBANGSAAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT dan tamu undangan menyanyikan 
lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum pengukuhan pengurus PCCN.

NOTA KERJASAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT bersama Kepala Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata serta ketua PCCN, memperlihatkan nota kerja sama.

TANDA TANGAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyaksikan penandatanganan kerja sama PCCN dengan Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.

DIKALUNGKAN SONGKET - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT dikalungkan kain songket oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Nurfaisal.
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Dampingi 
Warga 

Beternak 
Bebek

gan warga dan melindungi lingkungan sekitar Kelurahan 
Tanjung Rhu dan Limbungan.

“Warga diajarkan budi daya lele, budi daya be-
bek petelur, pelatihan bagi kelompok bekam dan 
akupuntur, serta penghijauan,” kata wawako saat 
memberi sambutan di acara penyerahan bantuan 
CSR Pertamina tersebut.

Kepada Human Initiative Riau, wawako ber-
pesan agar memberikan pendampingan ke ma-
syarakat yang mendapat bantuan program CSR 
Pertamina ini. Supaya warga memiliki pengetahuan 

yang baik tentang budidaya lele dan bebek petelur.
Program CSR di tengah pandemi ini, lanjut Wawako 

Ayat sangat berarti bagi masyarakat. Sehingga dengan 
program CSR ini, masyarakat terbantu untuk merintis 
usaha-usaha baru. “Sekali lagi saya sangat berterima kasih 
kepada PT Pertamina dan pihak terkait, yang atas kontri-
businya melalui program CSR memberikan bantuan kepada 
masyarakat kurang mampu,” ungkapnya.

“Tentunya kita sebagai masyarakat menerima dengan 
bijak dan mencintai program ini selama proses pember-
dayaan dan pembinaan ke depannya. Kalau sudah mencin-
tai, tentunya setiap yang kita lakukan akan terasa ringan 
dan merasa lebih bermanfaat,” ujar Ayat Cahyadi lagi.

Namun demikian, Ayat mengharapkan hasil budi daya 
itu juga harus dibantu pemasarannya. Hasil budi daya ha-
rus bisa diolah menjadi produk lain seperti abon lele atau 
telur asin. Nilainya akan berbeda jika dijual. “Saya harap, 
program CSR ini harus terus ditingkatkan,” harap wawako.

Wakil walikota menambahkan apa yang dilakukan oleh 
PT Pertamina Fuel Terminal Sei Siak ini sangat membantu 
program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan 
untuk mewujudkan Pekanbaru menjadi Kota Smart City 
yang Madani dengan masyarakat yang sejahtera.

Sementara itu Operation Head PT Pertamina Fuel 
Terminal Sungai Siak Ahmed Syarif, dalam kesempatan itu 
mengungkapkan harapannya agar program CSR dapat 
bermanfaat bagi masyarakat sekitar.  

“Sebagai bentuk bagian dari tanggung jawab Pertamina 

Wakil Walikota 
Launching Program 

CSR PT Pertamina

BANTUAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menyerahkan 
secara simbolis bantuan CSR berupa budidaya bebek betelur kepada per-
wakilan penerima. 

ALAT BEKAM - Operation Head PT Pertamina Fuel Terminal Sungai 
Siak, Ahmed Syarif, menyerahkan bantuan secara simbolis untuk 
warga penerima kelompok bekam dan akupresur.

PENGHIJAUAN - Sekcam Lima Puluh Pondri Wandri me-
nyerahkan secara simbolis bantuan penghijauan dari PT 
Pertamina Fuel Terminal Sei Siak kepada warga.

PENDAMPING - Wakil Wa-
likota Pekanbaru H Ayat 

Cahyadi SSi foto bersama 
tenaga pendamping dari 

Human Initiative Riau 
seusai acara. 

AGENDA

kepada lingkungannya, maka PT Pertamina Fuel Termi-
nal Sungai Siak memberikan bantuan berupa pember-
dayaan ekonomi masyarakat,” terangnya.

Kepala Cabang Human Initiative Riau Nofri Satriawati 
mengungkapkan, sebelum launching program, mereka 
telah melalui berbagai macam mekanisme dalam me-
nentukan orang yang betul-betul pantas untuk men-
jalankan program ini atau penerima manfaat. “Seperti 
assessment, lihat potensi daerah, proses wawancara dan 
lain sebagainya,” ujarnya.

“Dalam proses tersebut, kami juga melibatkan lurah, 
RW dan RT setempat untuk merekomendasikan warga-
warga yang membutuhkan program ini. Jadi bukan HI 
atau Pertamina saja yang menentukan calon penerima 
manfaat. Semua lembaga yang ada di kelurahan pro-
gram CSR Pertamina kami libatkan,” tegasnya. *BER-
TUAH

WAKIL Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
memberi sambutan sekaligus meluncurkan Pro-
gram CSR PT Pertamina Fuel Terminal 

Sei Siak bersama Human Initiative Riau. Acara 
dipusatkan di Balai Pertemuan Jalan Sumbersari 
Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, 
Pekanbaru.

“Saya mengapresiasi PT Pertamina atas 
program CSR yang memberdayakan masyarakat 
sekitar. Bantuan CSR ini sangat berarti bagi warga 
Tanjung Rhu, khususnya saat pandemi saat ini,” 
tutur wawako.

Pada kesempatan itu PT Pertamina Fuel Terminal Sungai 
Siak menyalurkan bantuan CSR atau tanggung jawab sosial 
perusahaan terhadap warga sekitar di Kelurahan Tanjung 
Rhu, Kecamatan Limapuluh dan Kelurahan Limbungan yang 
berdekatan atau Ring 1 PT Pertamina Fuel Terminal Sungai 
Siak.

Wujud kepedulian ini dikemas dalam bentuk program 
pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan capaian Sus-
tainable Development Goals guna meminimalisir kesenjan-

FOTO BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi foto bersama pihak 
PT Pertamina Fuel Terminal Sei Siak, Forkopimda, dan penerima bantuan.



Wakil Walikota 
Apresiasi Bazar 

UMKM di Toptel 
Pekanbaru

AGENDA

Sarana 
Promosi 
Produk 
UMKM
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pada panitia maupun para peserta kegiatan untuk tetap 
menerapkan protokol kesehatan saat kegiatan bazar aksi 
sosial ini. “Jangan kendor. Karena, masih dalam suasana 

pandemi Covid-19,” ucap Ayat.
Protokol kesehatan yang ketat, dinilai wakil 

walikota sangat penting diterapkan dalam berb-
agai kegiatan, termasuk pada kegiatan donor da-
rah. Wawako mengatakan kegiatan donor darah 
ini merupakan langkah yang sangat bagus sekali, 
sebagai gambaran membiasakan budaya tolong 
menolong dan kepedulian antar sesama.

Selain itu, lanjut Ayat, perlu kiranya diberikan 
pengertian kepada para pendonor, karena saat ini masih 
terjadi pandemi. “Warga maupun pelaku UMKM yang 
mendonorkan darahnya harus mengikuti persyaratan,” 
ujarnya.

WAKIL Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
mengapresiasi kegiatan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) yang digelar di Top Kuliner 

Food Park atau kawasan Toptel Pekanbaru. 
Apalagi kegiatan ini dibarengi pula dengan se-
jumlah kegiatan sosial seperti donor darah dan 
pemberian bantuan bagi kaum dhuafa.

Apresiasi itu disampaikan Wawako Ayat usai 
meninjau kios UMKM dan kegiatan donor da-
rah di Top Kuliner Food Park yang berada Jalan 
Musyawarah, Kelurahan Labuh Baru Timur, 
Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru.

“Saya sudah meninjau bazar UMKM dan kegiatan do-
nor darah di Toptel Pekanbaru. Dan saya sangat menga-
presiasi kegiatan ini,” ujar Wawako Ayat.  

Namun demikian, wakil walikota juga meminta ke-

DONOR DARAH - Wakil 
Walikota Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi menyaksikan 
kegiatan donor darah yang 
menjadi satu kegiatan di 
Toptel Pekanbaru.
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SANTUNAN - Wakil Walikota Pekanbaru 
H Ayat Cahyadi SSi menyerahkan santu-
nan dan bingkisan kepada seorang anak 
kaum dhuafa.

CICIP MAKANAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi mencicipi makanan ringan satu produk 
UMKM yang mengikuti bazar di Toptel Pekanbaru.

BELI PRODUK - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
membeli salah satu produk UMKM yang dijual pada bazar 
tersebut.

Sedangkan bazar UMKM ini, papar Ayat, bisa menjadi 
satu sarana untuk mempromosikan produk-produk yang 
dimiliki oleh pengusaha UMKM. Terlebih Pemerintah 
Kota Pekanbaru sudah mendukung UMKM melalui per-
aturan daerah.

“Pada periode pertama Firdaus-Ayat, Kota Pekanbaru 
ada sebanyak 58 kelurahan. Dengan dana bagi hasil dari 
Pemerintah Provinsi Riau, kami menyalurkan dana Rp 
500 juta ke masing-masing kelurahan,” ungkap Ayat.

Untuk promosi UMKM tersebut Pemerintah Kota 
Pekanbaru juga sudah menyediakan beberapa tempat. 
Bahkan dulunya sempat ada tempat khusus oleh-oleh 
yang berada di depan kampus Universitas Islam Negeri 
(UIN) Sultan Syarif Kasim.

“Karena ada perluasan jalan tak kami fungsikan lagi. 
Namun ada beberapa kios yang belum dimaksimalkan,” 

sebut Ayat.
Wawako menambahkan, dalam dua tahun terakhir 

ini, pemerintah kota juga sudah menyiapkan pabrik 
kemasan untuk produk UMKM, yang dinamakan pro-
gram rumah kemasan. Rumah kemasan ini berasal dari 
bantuan APBN.

Melalui program ini pelaku UMKM dapat bantuan 
kemasan yang baik agar produknya menjadi menarik. 
“Kalau kemasan sudah bagus, orang pasti tertarik,” 
tutur Ayat.

Selain berkeliling melihat bazar yang diselenggara-
kan, Wawako Ayat juga berkesempatan menyalurkan 
bantuan kepada para kaum dhuafa dan anak yatim. 
Selain itu, Ayat juga melihat langsung kegiatan donor 
darah yang banyak diikuti oleh sejumlah relawan dan 
masyarakat Kota Pekanbaru. *BERTUAH

PRODUK MASKER - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
memperlihatkan masker kain yang dijual oleh gerai produk-produk 
kesehatan di arena bazar.
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WAKIL Walikota Pekanbaru 
H Ayat Cahyadi SSi meres-
mikan Kantor Layanan 

Lazismu Masjid Nur Annas di Jalan 
Simpang Jengkol, Kelurahan Sialang 
Sakti, Kecamatan Tenayan Raya. Pada 
kesempatan itu, Wawako Ayat men-
dorong zakat yang terhimpun dapat 
membantu upaya pengembangan 
ekonomi produktif.

“Untuk langkah awal tentu pengurus Lazismu harus 
memetakan terlebih dahulu potensi masyarakat di sekitar 
masjid itu. Semoga juga dapat bekerjasama dengan kelura-
han dan kecamatan setempat,” ucap Ayat dalam sambutan-
nya di acara peresmian.

Dalam pemaparannya, wawako menyampaikan bahwa 
infak dan sedekah dalam sunnahnya diamanahkan kepada 
amil. Dan Lazizmu adalah salah satu kantor layanan amil 
resmi yang ada di Indonesia.

“Undang-undang kita juga mengatur tentang zakat, 
infak dan sedekah. Ini sesuai Undang Undang Nomor 23 
tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Pemer-
intah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri 
Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara 
Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagu-
naan Zakat untuk Usaha Produktif,” paparnya.

Wawako berharap dengan adanya layanan Lazizmu ini 
dapat membangkitkan perekonomian di Kelurahan Sialang 
Sakti. Keberadaan kantor ini, lanjut Ayat, tidak menghim-
pun zakat atau tempat mensucikan harta saja. “Namun 
juga bisa mendukung dalam upaya pengembangan potensi 
ekonomi di kawasan itu,” katanya.

Harapan yang sama juga disampaikan Direktur Lazismu 
Pekanbaru Agung Pramuryantyo Sfil. Ia berharap dibu-

Wakil Walikota Resmikan 
Kantor Lazismu 

Masjid Nur Annas

Bangkitkan 
Ekonomi Warga 

Sekitar

BUKA TIRAI - Wakil Walikota 
Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
membuka tirai plang tanda 
diresmikannya Kantor Layanan 
Lazismu Masjid Nur Annas Kelu-
rahan Sialang Sakti.

SAMBUTAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
memberikan kata sambutan saat peresmian Kantor Layanan 
Lazismu di Masjid Nur Annas.

SANTUNAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi menyerahkan santunan kepada anak yatim yang ada di 
sekitar lokasi Masjid Annas.

DIWAWANCARAI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi diwawancarai kru Lazismu TV usai peresmian 
Kantor Layanan Lazismu di Masjid Nur Annas.

FOTO BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi dan rombongan foto bersama dengan 
pengurus masjid dan Forkopimcam Tenayan Raya.

AGENDA

kanya Kantor Layanan Lazismu di Masjid Nur Annas bisa 
memberikan kemudahan dan yang terpenting ada manfaat 
bagi masyarakat.

“Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi 
masyarakat di kawasan perumahan ini. Artinya memudah-
kan bagi mereka yang ingin menunaikan kewajiban zakat, 
infak dan sedekahnya. Nantinya dana ini juga akan disal-
urkan kepada masyarakat di kawasan Masjid Nur Annas,” 
jelasnya.

Sementara itu Camat Tenayan Raya Indah Vidya As-
tuti SSTP berharap dengan dibentuknya kantor layanan 
tersebut bisa membuat penyaluran zakat jadi lebih tepat 
sasaran.

“Penyaluran zakat ini diharapkan lebih tepat sasaran, 
karena kita melihat kondisi masyarakat yang ada di seki-
tar sini ada di perumahan dan di luar perumahan. Namun 
rata-rata berada di garis kemiskinan,” ungkapnya.

Keberadaan Kantor Layanan Lazismu ini juga disambut 
baik oleh Ketua Masjid Nur Annas Samsuri. Ia menjelaskan 
bahwa tujuan dibentuknya kantor layanan ini di Masjid Nur 
Annas agar penerimaan dan pengelolaan dana zakat infak 
dan sedekah bisa legal, sesuai dengan peraturan undang-
undang.

“Kami ingin di Masjid Nur Annas ini amilnya itu ditun-
juk oleh lembaga zakat, dan itu ada SK-nya dan berbadan 
hukum,” pungkasnya. *BERTUAH



serta Muzailis sebagai sekretaris Di-
nas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Jabatan lain yang juga dilan-
tik dan dikukuhkan adalah kepala 
bidang dan kepala seksi di dinas ling-
kungan Pemerintah Kota Pekanbaru. 

Disamping itu, camat defeni-
tif juga jalani pelantikan yakni Edi 
Suherman sebagai camat Bina Widya. 
Serta sejumlah sekretaris camat dan lurah yang ada di Kota 
Pekanbaru.

Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, H Muhammad Jamil 
MAg MSi mewakili walikota dalam sambutannya men-
gatakan bahwa mereka yang menjalani pelantikan sudah 
mengikuti assesment dan evaluasi.

Sekda menyebut bahwa pelantikan dan pengukuhan 
tersebut adalah amanah bagi para pejabat. Ia berharap ti-
dak melanggar sumpah dan janji jabatan. “Bekerja dengan 
baik, jangan sampai kedepankan kepentingan pribadi,” 
ulasnya usai pelantikan.

Kepada para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota 
Pekanbaru, sekdako juga mengingatkan untuk tidak 
menunggu perintah baru bekerja. “Jangan tunggu ditokok 
dulu baru bekerja,” ujarnya.

Menurut sekdako, mereka yang tidak menjalani tugas 
dengan baik nantinya harus siap-siap masuk radar evalu-
asi. Karena menurutnya, pejabat yang bertugas itu haruslah 
bekerja lebih keras. “Kita juga harus punya inovasi, agar 
bisa lebih kreatif dalam bertugas,” ujarnya.

Dalam melaksanakan tugas, sebut Jamil, para pejabat 
juga tidak mesti hanya berpatokan pada tugas pokok dan 
fungsi semata. “Jangan hanya tupoksi saja, tapi harus bisa 
lebih, sehingga ada prestasi,” pintanya.

Khusus kepada pejabat yang baru dilantik dan diam-
bil sumpah jabatannya, Sekda Jamil mengingatkan agar 

SEKRETARIS Daerah Kota Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi mewakili walikota melantik dan men-
gukuhkan 149 pejabat struktural di Aula Lantai VI Kan-

tor Pemko Pekanbaru, Tenayan Raya.
Para pejabat yang dilantik merupakan pejabat eselon II 

hingga eselon IV. Seorang pejabat yang dilantik yakni Iwan 
Simatupang. Ia menjadi pejabat defenitif kepala Satpol PP 
Kota Pekanbaru. Sebelumnya Iwan menjabat sebagai kepala 
Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Kota Pekanbaru.

Selain itu dikukuhkan Muhammad Zulfikri sebagai 
kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru, serta 
dilantik pula sejumlah pejabat lain. 

Di antaranya Edwar Riansyah sebagai sekretaris Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru 

33  Bertuah Edisi Februari 202132  Bertuah Edisi Februari 2021

AGENDA

Sekdako 
Lantik dan 
Kukuhkan 

149 Pejabat 
Struktural LANTIK PEJABAT - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 

MSi melantik dan mengukuhkan 149 orang pejabat struktural di 
lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

BERITA ACARA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi menyaksikan penandatanganan berita acara pelan-
tikan oleh Iwan Simatupang mewakili pejabat Eselon II.

SK PELANTIKAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi memberikan secara simbolis SK pelantikan kepada perwakilan 

pejabat yang dilantik.

PASANG PANGKAT - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi memasangkan tanda pangkat kepada camat 
yang dilantik.

UCAPAN SELAMAT - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi memberi ucapan selamat kepada salah 
seorang pejabat yang baru saja dilantik.

bekerja secara ikhlas dan penuh tanggung jawab. “Jadi 
jangan dimain-mainkan amanah yang diberi. Setelah di-
beri amanah, bekerjalah dengan ikhlas. Kalau kinerja tidak 
sesuai janji dan sumpah, maka akan dievaluasi,” ucapnya.

Terakhir, kepada pejabat yang dilantik mulai dari lurah, 
camat hingga kepala Organisasi Perangkat Daerah, Sek-
dako menyinggung masalah penyelesaian laporan keuan-

gan dan aset. Ia meminta, pejabat yang baru saja dilantik 
menyelesaikan persoalan-persoalan itu.

“Kepada OPD yang belum menyelesaikan laporan aset 
dan laporan keuangan kita ingatkan untuk segera, kalau 
terlambat, nantinya juga akan mengganggu yang lain-
nya. Oleh karena itu, tolong segera menyelesaikan laporan 
keuangan OPD,” tegas sekdako. *BERTUAH



SEKRETARIS Daerah Kota Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi memimpin apel penutupan aksi bumbung 
kemanusiaan yang dilakukan oleh Kwartir Cabang Ger-

akan Pramuka Kota Pekanbaru.
Aksi yang bertujuan untuk membantu korban bencana 

banjir di Provinsi Kalimantan Selatan dan korban gempa 
bumi Provinsi Sulawesi Barat itu ditutup di halaman Perkan-
toran Walikota Pekanbaru, Tenayan Raya.

Sebagaimana diketahui, awal tahun 2021 beberapa 
daerah di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan tertimpa 
bencana alam yang cukup parah. Ratusan jiwa masyarakat 
terdampak dan memerlukan uluran bantuan. Hal tersebut 
mengetuk Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Pekan-
baru untuk berpartisipasi membantu masyarakat yang kena 
musibah.

Sejak 21 Januari 2021, Kwarcab Pramuka Pekanbaru mulai 
menggelar aksi bumbung kemanusiaan di Kota Pekanbaru. 

Sekdako Pimpin Apel Penutupan 
Aksi Bumbung Kemanusiaan
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Makanya kita sebut ini bumbung kemanusiaan. Kare-
na hasilnya nanti disalurkan untuk membantu korban 
bencana di Sulbar dan Kalsel,” ujar Masykur Tarmizi.

Masykur juga mengajak seluruh anggota Pramuka 
dan masyarakat secara umum, untuk tidak ragu-ragu 
dalam membantu korban bencana alam lewat bum-
bung kemanusiaan ini. Masyarakat bisa menyum-
bangkan berapa pun jumlah dananya.

“Aksi ini juga merupakan implementasi dari salah 
satu Dasa Darma Pramuka, yaitu 
cinta alam dan kasih sayang 
sesama manusia,” katanya me-
nambahkan.

Masykur menambahkan, 
hingga 2 Februari 2021, Kwartir 
Cabang Pramuka Pekanbaru telah 
mengumpulkan donasi sebesar 

Rp 62.700.000 lebih. Dana ini akan disalurkan melalui 
Kwarda Pramuka Riau dan Kwarcab Pekanbaru.

Terakhir, ia pun menyampaikan ucapan terima ka-
sih kepada masyarakat, pengurus, Pemko Pekanbaru 
dan semua pihak yang telah melancarkan kegiatan 
ini. “Semoga dibalas oleh Allah SWT. Dan Pramuka 
Pekanbaru siap menjadi supporting Pemko Pekan-
baru,” pungkasnya. *BERTUAH
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Apresiasi 
Kepedulian 

Pramuka 
Pekanbaru

Aksi Bumbung adalah cara unik Pramuka menggalang 
dana kepedulian untuk sebuah tujuan tertentu. Dahulu, 
aksi ini biasanya menggunakan media bambu untuk me-
nampung dana yang dikumpulkan.

Sekdako Pekanbaru dalam amanatnya memberikan 
apresiasi kepada pengurus Kwartir Cabang Gerakan 
Pramuka Kota Pekanbaru. 

“Terima kasih kepada Ketua Kwarcab Pekanbaru Bapak 
Masykur Tarmizi, dimana sejak kepemimpinan beliau kerja 
nyata sudah nampak. Sinergi antara pemerintah kota dan 
Gerakan Pramuka kami harap terus berjalan ke depannya,” 
sampainya.

Di tempat yang sama, Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka 
Kota Pekanbaru Masykur Tarmizi menyebutkan pihaknya 
siap bersinergi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam 
bidang apapun.

“Setiap anggota Pramuka memiliki rasa kepedulian. 

AGENDA

APEL PENUTUPAN- Sekdako H Muhammad Jamil MAg MSi 
memimpin apel penutupan aksi bumbung kemanusiaan Kwartir 
Cabang Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru.

FOTO BERSAMA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi foto bersama Pengurus 
Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru.

PENGHARGAAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi menyerahkan 
sertifikat penghargaan kepada pengurus Kwarcab Gerakan Pramuka.

BUMBUNG KEMANUSIAAN - Masykur Tarmizi menyerahkan bum-
bung kemanusiaan Kwarcab Gerakan Pramuka kepada Sekdako 
Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi.

BONGKAR BUMBUNG - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi membongkar bumbung dana sumbangan yang dikum-
pulkan untuk disalurkan kepada korban bencana alam di Kalsel 
dan Sulbar.



MUSRENBANG - 
Ketua DPRD Kota 
Pekanbaru Hamdani 
bersama Camat Ju-
naedi mengikuti rapat 
Musrenbang Kecamatan 
Marpoyan Damai tahun 
2021.
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KETUA DPRD Kota Pekanbaru Ham-
dani MS SIP turut menghadiri keg-
iatan Musyawarah Ren-

cana Pembangunan (Musren-
bang) Kecamatan Marpoyan 
Damai tahun anggaran 2022. 

Dalam kegiatan itu turut 
hadir anggota DPRD lain-
nya yakni Kartini dari Fraksi 
PKS dan Tarmizi Muham-
mad dar i  F raks i  Go lka r.

Hamdani yang juga politisi 
PKS ini menyampaikan bahwa 
musrenbang adalah sebagai amanah 
undang-undang. Sehingga hasil musren-
bang harus menjadi salah satu landasan 

PEMERINTAH Kota Pekanbaru mu-
lai memberlakukan pembelaja-
ran tatap muka terbatas. Wakil 

Ketua DPRD Kota Pekanbaru Nofrizal 
mendukung kebijakan tersebut ber-
dasarkan Surat Keputusan Bersama 
(SKB) empat menteri, yakni Menteri 
Kesehatan, Menteri Pendidikan, Men-
teri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

“Dalam penerapan pembelajaran tatap 
muka terbatas itu berjenjang. Berjenjang 
itu ada namanya izin yang harus dikeluar-
kan oleh pemerintah daerah seperti kes-
ediaan orangtua dan penerapan protokol 
kesehatan oleh Dinas Kesehatan,” katanya.

RANCANGAN Peraturan Daerah (Ran-
perda) Perlindungan Masyarakat 
dari Penyebaran dan Dampak Co-

vid-19 Kota Pekanbaru segera rampung 
dan akan disahkan melalui rapat pari-
purna menjadi peraturan daerah (perda).

Ranperda Covid-19 ini merupakan 
inisiatif langsung diusulkan oleh DPRD 
Kota Pekanbaru. Karena penerapan 
sanksi bagi pelanggar protokol kes-
ehatan tidak bisa diatur hanya me-
lalui peraturan walikota (perwako).

“Ranperda inisiatif ini sedang kita lakukan 
pembahasan sesuai dengan tahapan. Saat 
ini ranperda yang terdiri 12 pasal dan 22 
bab sedang diverifikasi oleh gubernur Riau. 
Setelah keluar hasil verifikasi dan jika tidak 
ada perubahan akan diusulkan di Banmus 
untuk dijadwalkan paripurna pengesahan,” 
ujar Ketua Pansus Raperda Perlindungan 

WARGA Kelurahan Meranti Pandak 
Kecamatan Rumbai menyam-
paikan aspirasinya kepada Ang-

gota DPRD Kota Pekanbaru Aidil Amri 
SSos dan perangkat Kecamatan Rumbai 
terkait tidak adanya Sekolah Menengah 
Pertama Negeri (SMPN) di daerah itu.

Aspirasi tersebut diutarakan saat ke-
giatan musrenbang Kecamatan. Sep-
erti diketahui, Kelurahan Meranti Pandak 
sampai saat ini tidak ada bangunan 
SMPN untuk menampung siswa-siswi 
yang tamat SD. Kelurahan ini juga tidak 
masuk dalam sistem zonasi untuk SMPN. 
Sehingga tamatan SD, terpaksa melan-
jutkan pendidikan ke sekolah swasta.

“Ya, saya dengar langsung permin-
taan warga ini. Harus kita ketahui bahwa 
pembangunan sekolah ini tanggung 
jawab Disdik Pekanbaru. Seharusnya ini 
sudah ada perencanaan Disdik untuk 
membangun SMPN,” kata Ketua Fraksi 
Demokrat DPRD Kota Pekanbaru Aidil Amri.

Ia mengatakan, bahwa pembangunan 
SMPN harus segera direalisasikan demi me-
nampung anak-anak tempatan bisa melan-

Hamdani Janji Kawal Hasil Musrenbang

Tanpa Paksaan Bagi Orantua

Payung Hukum Penerapan Prokes

Usulkan Bangunan Kosong Digabung SD
AGENDA

LEGISLATIF

dalam melaksanakan kegiatan pemer-
intah ke depan. Sehingga tidak lagi 

diplesetkan sebagai musy-
awarah mengambang.

“Setelah kita berjuang 
bersama stakeholder, ada 
peningkatan realisasi APBD 
dari hasil musrenbang. 
Pada tahun sebelumnya 
hanya delapan persen 
tereal isasi ,  meningkat 
menjadi 32 persen pada 
APBD 2021,” ujar Hamdani.

Dia menegaskan DPRD Kota Pekan-
baru akan mengawal maksimal hasil 
musrenbang ini sesuai kemampuan 

Realisasi Musrenbang di APBD Pekanbaru Terus Meningkat

DPRD Pekanbaru Dukung Kebijakan Sekolah Tatap Muka

Ranperda Covid-19 Kota Pekanbaru Segera Disahkan

Disdik Pekanbaru Diminta Bangun SMP Negeri di Meranti Pandak

keuangan daerah dan kewenangan yang 
diatur undang-undang. “Sesuai skala pri-
oritas tentunya dengan target yang lebih 
tinggi dari tahun 2021,” lanjut Hamdani.

Sementara Camat Marpoyan Damai 
Junaedi SSos MS pada kesempatan itu 
mengapresiasi jalannya pelaksanaan 
musrenbang yang berlangsung lancar.

“Kami berterima kasih atas ke-
hadiran ketua DPRD Kota Pekanbaru 
dan anggota dewan lainnya. Tentu 
ini akan menjadi peluang tersendiri 
bagi Kecamatan Marpoyan Dam-
ai untuk mendapatkan perhatian 
lebih dalam pembangunan ke de-
pan,” pungkas Junaedi. *BERTUAH

Politisi Partai Amanat Nasional 
(PAN) ini mengatakan, pembelaja-

ran tatap muka ini harus ada regu-
lasinya. Tapi hingga saat ini, be-
lum ada karena masih menunggu 
keputusan satuan tugas (satgas).

“Kalau saya katakan, keputusan 
satgas yang kita tunggu itu kan ran-
cu, seharusnya keputusan walikota 
yang merujuk dari pada masukan 
satgas. Karena menteri saja mem-
buat keputusan bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut Nofrizal mengung-
kapkan,  dengan di lakukannya 
pembelajaran tatap muka mem-
buat wali murid khawatir. Pasal-
nya, mereka harus menandatangani 

masyarakat dari Covid-19. Selain itu 
upaya peningkatan kesadaran ma-
syarakat dan kepatuhan masyarakat 
dalam menjalankan protokol kesehatan.

“Memberikan perlindungan dan 
jaminan sosial bagi masyarakat dari 
dampak pandemi Covid-19, termasuk 
memberi perlindungan dan kepastian 
hukum bagi petugas dan aparat pelak-
sana penanganan Covid-19. Untuk itu, 
pansus berkomitmen tujuan tersebut 
bisa segera terealisasi dengan disah-
kannya ranperda tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut politisi Partai Amanat Na-
sional (PAN) ini menjelaskan ranperda ini 
secepatnya disahkan. Begitu selesai div-
erifikasi dan penyempurnaan maka akan 
segera dimasukan ke Banmus melalui 
pimpinan DPRD untuk segera dijadwalkan 
paripurna pengesahannya. *BERTUAH

sekolah baru. Karena itu, Aidil menawar-
kan solusi dengan memanfaatkan fasili-
tas yang ada untuk merger menjadi SMP.

Di Kelurahan Meranti Pandak saat 
ini ada bangunan SDN 120 Jalan Pesisir 
Ujung dan satu bangunan kosong. “Ini 
kami usulkan untuk dijadikan SMPN 
merger. Cobalah Disdik upayakan ini, 
karena di masa ekonomi warga yang 
serba susah tidak mungkin anaknya 
semua masuk sekolah swasta,” pintanya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekan-
baru Ismardi Ilyas menegaskan bahwa 
untuk tahun 2021 tidak ada pemban-
gunan SMPN di Meranti Pandak atau di 
Kecamatan Rumbai. “Mungkin pemban-
gunan bisa tahun 2022 nanti,” jelasnya.

Dalam program kerja Disdik tahun 
2021, pembangunan SMPN hanya 
untuk empat kecamatan. Sebenarnya, 
kekurangan bangunan SMPN itu ada di 
Kecamatan Tuah Madani dan Bina Widya 
(Kecamatan Tampan), Marpoyan Da-
mai, Bukit Raya dan Tenayan Raya yang 
menjadi prioritas tahun ini. “Ini menjadi 
prioritas kita,” katanya. *BERTUAH

Masyarakat dari Penyebaran dan Dampak 
Covid-19 Kota Pekanbaru, Roni Pasla.

Tujuan dibentuknya Perda Cov-
id-19 sebagai upaya untuk melindungi 

jutkan pendidikan. Apalagi memang 
urusan pendidikan ini menjadi suatu ke-
wajiban dan diamanatkan dalam UUD 45.

“Disdik seharusnya sudah masuk-
kan ini dalam program kerja. War-
ga  sudah  mengusu lkan  dua  ta-
hun belakangan ini, namun belum 
ada respons dari Disdik ,” sebutnya.

Untuk tahun ini, Aidil sangat maklum 
dengan kondisi keuangan daerah. Tentu 
akan sangat terbatas untuk membangun 

NOFRIZAL
Wakil Ketua DPRD Pekanbaru

RONI PASLA
Ketua Pansus Raperda Perlindungan 

Masyarakat dari Penyebaran dan Dampak 
Covid-19 Kota Pekanbaru

AIDIL AMRI
Ketua Fraksi Demokrat DPRD 

Kota Pekanbaru

kesediaan segala sesuatu yang berkai-
tan dengan kondisi kesehatan anak ti-
dak menjadi tanggung jawab sekolah.

“Secara prinsip pemerintah harus 
menyampaikan kepada wali murid, bagi 
wali murid yang keberatan agar tidak 

menjadi masalah dan tidak ada sanksi. 
Namanya pembelajaran tatap muka 
terbatas,” pungkasnya. *BERTUAH
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KUNJUNGAN TASPEN - WaliKota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima 
kunjungan silaturahmi kepala Cabang Taspen di Kompleks Perkantoran 
Walikota Tenayan Raya.

GALERI KEGIATAN
WALIKOTA 

PEKANBARU 
DR H FIRDAUS ST MT

RAKOR KARHUTLA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT mengi-
kuti rakor dan penetapan status siaga darurat karhutla di Riau secara 
virtual bersama Gubernur Riau.  

KAJATI BARU - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyapa Kajati 
Riau yang baru Dr Jaja Subagja SH MH saat malam pisah sambut di 
Kediaman Gubernur Riau.

IMAM MASJID - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyerahkan 
Surat Keputusan bagi para imam masjid paripurna di Taman Refi, Keca-
matan Kulim.

TERIMA ASET - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menandatangani 
berita acara serah terima aset milik negara dari Kementerian PUPR.

KERJASAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menunjukkan draf 
kerja sama Pemko Pekanbaru dengan Politeknik Negeri Bengkalis terkait 
pengembangan sumber daya manusia.

LPPM UNILAK - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT foto bersama 
jajaran LPPM Unilak usai audiensi di Kompleks Perkantoran Walikota 
Tenayan Raya.

TERIMA KUNJUNGAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menerima kunjungan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III di 
Ruang Walikota.

SILATURAHMI KPU - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT foto bersama 
komisioner KPU Kota Pekanbaru usai bersilaturahmi di ruang kerja walikota.

SEMBURAN GAS - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT melaku-
kan peninjauan lokasi semburan gas di areal pesantren Kecamatan 
Tenayan Raya.

PENGHARGAAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyerahkan 
piagam penghargaan kepada perwakilan perusahaan yang patuh membayar 
pajak tahun 2020.

PASANG MASKER - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT me-
masangkan masker kepada seorang anak saat mengikuti kegiatan 
peduli masyarakat pembagian masker dan beras bersama Forkopimda 
Provinsi Riau.

AUDIENSI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima audiensi 
Pengurus Yayasan Aksi Cepat Tanggap Riau di ruang kerja walikota.

ZERO ODOL - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memotong 
kendaraan Over Dimensi Over Loading (ODOL) bersama Dirjen Hubdar 
Kementerian Perhubungan.

SILATURAHMI BULOG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT silatur-
ahmi dengan Bulog Riau dan rombongan di ruang kerja walikota.
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KUNJUNGAN ASTRA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menerima kunjungan silaturahmi Astra Group Pekanbaru di Gedung MPP.

GURU TAHFIZ - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menyambut 
kedatangan rombongan guru Rumah Tahfiz Ash Shaff di Gedung MPP.

KUNJUNGAN HMI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi mener-
ima kunjungan dan audiensi HMI Kota Pekanbaru di Perkantoran Tenayan 
Raya.

TERIMA PIAGAM - Wakil 
Walikota Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi menerima 
piagam cinderamata dalam 
sosialisasi Whole Brain 
Activation Speed Reading di 
Hotel Pangeran.

AUDIENSI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menerima 
audiensi rombongan Forum Pekanbaru Kota Bertuah Gedung MPP.

STUDI TIRU - Wakil Walikota 
Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
melaksanakan kunjungan studi 
tiru ke Komisi Penanggulangan 
AIDS Kota Cirebon.

PUPUK ORGANIK - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi meneri-
ma bingkisan pupuk organik usai diskusi bersama pakar urban farming di 
Cibeureum Peuntas, Bogor.

SERIKAT TANI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi memimpin 
rapat koordinasi pertama Serikat Tani Islam Indonesia Provinsi Riau.

SAKSI NIKAH - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menjadi saksi 
nikah M Novriananda dengan Fika Filia Cani di Perumahan Putri Tujuh, 
Sidomulyo Barat.

RAKOR KARHUTLA - 
Wakil Walikota Pekan-

baru H Ayat Cahyadi 
SSi mendampingi wa-
likota mengikuti rakor 
pengendalian karhutla 
bersama Presiden Joko 
Widodo secara virtual.

FOTO BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi foto 
bersama usai bersilaturahmi bersama Komunitas Jejak Sejarah Pariwisata 
Pekanbaru di Gedung MPP.

PEMATERI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menjadi pemateri 
dalam pelatihan sukses bupati dan kaderisasi di Ruang Micro Teaching FKIP 
Unri.

TERIMA SYAL - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menerima 
syal usai dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Wilayah Serikat Tani Islam 
Indonesia Provinsi Riau.

GALERI KEGIATAN 
WAKIL 

WALIKOTA 
PEKANBARU 

H AYAT CAHYADI SSI
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MUSDA REI - 
Sekdako Pekan-
baru H Muham-
mad Jamil MAg 
MSi menghad-
iri pembukaan 
Musda XII DPD 
REI yang dibuka 
wakil gubernur 
Riau di Hotel 
Pangeran .

PEMBEKALAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
membuka acara Pembekalan Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penye-
suaian Ijazah PNS Kota Pekanbaru.

DAMPINGI WAKO - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi mendampingi walikota saat menghadiri 
penyerahan SK imam masjid paripurna di Taman Refi.

FOTO BERSAMA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi bersama walikota foto bersama mantan Kajati Riau Dr Mia 
Amiati SH MH saat menghadiri malam pisah sambut di Kediaman 
Gubernur Riau.

TINJAU SEKOLAH - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi duduk bersama Kepala Dinas Pendidikan Ismardi Ilyas usai 
meninjau proses belajar tatap muka di SMPN 23 dan SMPN 40.

VAKSINASI COVID - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi dan Sekretaris Dinas Kesehatan dr Zainy Rizaldy menyimak 
arahan walikota saat vaksinasi Covid-19 di RSD Madani.

LAPORAN KEUANGAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi memimpin rakor percepatan penyusunan laporan keuan-
gan 2020. 

AUDIENSI VETERAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi audiensi dengan DPC Legiun Veteran Kota Pekanbaru di 
Perkantoran Tenayan Raya.

PISAH SAMBUT - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
mendampingi Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menghadiri 
malam pisah sambut Kajati Riau di Kediaman Gubernur Riau. 

PERSIAPAN MTQ - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi memimpin Rapat Persiapan MTQ Tingkat Kota Pekanbaru ke-
53 Tahun 2021.

KUNJUNGAN TAEKWONDO - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi memberikan arahan saat bersilaturahmi dengan tim 
taekwondo di Gedung Pepabri, Kelurahan Delima.

POSKO TANGGUH - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi memimpin Rakor Pembentukan Posko Tangguh Co-
vid-19 Tingkat Kelurahan.

Galeri Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru H. Muhammad Jamil M.Ag M.Si
AUDIENSI DIRLANTAS - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi mendampingi walikota menerima audiensi Direktur 
Lalu Lintas Polda Riau di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.
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Kecamatan Payung Sekaki menggelar musyawarah 
perencanaan pembangunan (musrenbang) dalam 
rangka menyusun Rencana Kerja Pembangunan Dae-

rah (RKPD) Kota Pekanbaru tahun 2022.
Kegiatan Musrenbang di Aula Kantor 

Kecamatan Payung Sekaki dihadiri Wakil 
Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ginda Burnama 
beserta anggota DPRD lain. Kemudian Kabid 
Bina Marga Dinas PUPR, perwakilan Bappeda, 
Kapolsek Payung Sekaki, Danramil, ketua LPM 
kecamatan, ketua Forum RT/RW, lurah, tokoh 
masyarakat dan tokoh pemuda.

Camat Payung Sekaki Fauzan SSTP MSi 
mengatakan, pelaksanaan musrenbang merupakan keg-
iatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun untuk kebutu-
han pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.

Dia berharap usulan prioritas dalam Musrenbang Keca-
matan Payung Sekaki dapat terealisasi dengan baik pada 
tahun depan.

“Musrenbang kita lakukan dengan melibatkan dan 
mengikutsertakan berbagai pihak dalam menentukan 
prioritas kebijakan pembangunan serta berfungsi seb-
agai komunikasi untuk mencapai kesepakatan bersama. 
Jadi musrenbang ini dilakukan sesuai usulan-usulan dari 
tingkatan paling bawah RT dan RW disampaikan ke ke-
lurahan, selanjutnya aspirasi tersebut dihimpun di keca-
matan dan terakhir dibahas di tingkat kota,” jelas dia.

Dalam musrembang tersebut, camat menyampaikan 
bahwa di kecamatan yang dipimpinnya terdapat berb-
agai usulan dari setiap kelurahan yang bervariatif sesuai 
kondisi di lapangan dan kebutuhan masyarakat. Total ada 
sekitar 60-an usulan yang masuk.

“Namun yang disepakati hanya lima usulan prioritas 
setiap kelurahan. Mudah-mudahan ini dapat direalisasi-
kan dengan baik pada anggaran tahun 2022 mendatang,” 
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Mudah-Mudahan Bisa Terealisasi
sebutnya.

Untuk diketahui dalam usulan musrenbang yang sudah 
ditentukan pada tahun 2020 lalu, Camat Fauzan menye-
butkan akan dapat pengerjaan pembangunan di tahun 

2021 saat ini sebagai langkah konkret menjawab 
kebutuhan masyarakat. Di antaranya pembangu-
nan Jalan Pemuda di Kelurahan Tampan, Payung 
Sekaki.

“Kita juga berharap realisasi prioritas pemban-
gunan lainnya tahun ini seperti pembangunan ja-
lan depan Kantor Kecamatan Payung Sekaki serta 
pembangunan SD IT/SMP IT di Kelurahan Labuh 
Baru Timur dan pembangunan MDA di kompleks 

Masjid Al-Ansor Kelurahan Air Hitam,” tutur camat.
Pada pelaksanaan musrenbang tahun ini, camat men-

gatakan terdapat perbedaan dalam menyampaikan skala 
prioritas dengan tidak lagi menyebutkan keberadaan lokasi 
RT/RW yang dimaksud.

“Untuk tahun ini kita akan coba membahas prioritas 
pembangunan dengan sistem menampilkan secara visual, 
jadi kita minta apa yang menjadi harapan pembangunan 
bagi masyarakat Payung Sekaki untuk bisa divideokan, 
sehingga sama-sama dapat disaksikan ketika penyampaian 
dalam musrenbang,” ujarnya.

Fauzan melanjutkan, sesuai kebutuhan dan kemampuan 
keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru harapannya dengan 
skala prioritas pembangunan yang sudah dibahas saat ini 
dapat dianggarkan pada tahun 2022. Sehingga apa yang 
diusulkan masyarakat melalui perwakilan RT/RW, kelurahan 
hingga kecamatan bisa terealisasi.

“Apabila terealisasi, tentu masyarakat dapat menikmati 
hasil pembangunan tersebut. Tentunya dengan kebersa-
maan dari semua pihak akan lebih mudah mewujudkan 
rencana-rencana pembangunan kedepannya,” katanya. 
*BERTUAH

Kecamatan Payung Sekaki Gelar Musrembang Tingkat Kecamatan

Respons Cepat Keluhan Warga

MUSRENBANG KECAMATAN - Peserta Musrenbang Kecamatan Payung Sekaki foto bersama 
usai kegiatan. Hadir Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ginda Burnama.

BAHAS IPAL - Asisten II Setdako Pekanbaru Hj El Syabrina memimpin rakor pembahasan dampak 
proyek IPAL bagi masyarakat di Kecamatan Sukajadi.

INFO
KECAMATAN

PEMERINTAH Kecamatan Sukajadi merespons cepat 
keresahan masyarakat terkait dampak pembangunan 
pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) 

di daerah itu. Setidaknya ada tujuh kelurahan di Kecamatan 
Sukajadi yang terdampak langsung proyek pembangunan 
ini.

Warga di tujuh kecamatan ini mengeluhkan kondisi jalan 
dan drainase tertutup oleh pasir dari proyek pembangunan 
IPAL. Sehingga mengakibatkan pendangkalan drainase 
yang menyebabkan banjir pada saat hujan.

Menyikapi adanya keluhan masyarakat tersebut, Pemer-
intah Kecamatan Sukajadi lengsung menggelar rapat koor-
dinasi yang membahas dampak pembanguna IPAL.

Rakor yang dihadiri  Asisten II Hj El Syabrina, Satuan 
Kerja (Satker) Pelaksanaan dan Pemeliharaan Provinsi Riau, 
LPMU Kota Pekanbaru, UPTD Dinas PUPR Kota Pekanbaru, 
rekanan perwakilan PT Hutama Karya dan PT Wijaya Karya, 
PISC dan lurah se-Kecamatan Sukajadi digelar di Aula Kan-
tor Camat Sukajadi.

Camat Sukajadi Dra Rahmaningsih MSi menyampaikan 
bahwa rakor yang dipimpin Asisten II dilaksanakan untuk 
menjawab keresahan masyarakat terkait dampak pemban-
gunan IPAL di tujuh kelurahan yang menyebabkan kondisi 
jalan dan drainase tertutup pasir sehingga mengakibatkan 
pendangkalan drainase.

“Pihak rekanan menyampaikan progres pelaksanaan 

pembangunan IPAL dan segera akan menindaklanjuti hasil 
rapat pada periode Februari 2021 yang dimana akan di-
lakukan perbaikan dan normalisasi drainase secara berta-
hap,” katanya.

Sementara Asisten II Bidang Pembangunan dan Pereko-
nomian, Hj El Syabrina meminta agar lurah dapat memberi-
kan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sehingga 
memahami kondisi yang terjadi.

Hal ini dikarenakan proyek strategis nasional pemban-
gunan IPAL di wilayah Kecamatan Sukajadi dalam kegiatan 
pembangunannya yang sedang dalam tahap proses. Tentu 
berdampak terhadap terganggunya masyarakat dalam 
beraktivitas.

“Kepada rekanan, kami minta untuk segera menindak-
lanjuti apa yang menjadi keluhan masyarakat untuk segera 
melakukan perbaikan dan pengerukan drainase karena 
pada saat ini memasuki musim penghujan,” ujarnya.

Ke depan rapat koordinasi seperti ini akan dilakukan 
secara rutin setiap bulan. Sehingga Pemerintah Kota Pe-
kanbaru dan pihak kecamatan bisa mendapatkan laporan 
langsung dari pihak rekanan terkait tindaklanjut dari kelu-
han masyarakat tersebut.

Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan apresiasi 
kepada camat Sukajadi yang sudah berinisiatif menyeleng-
garakan rakor dampak pembangunan Instalasi Pengelolaan 
Air Limbah (IPAL). *BERTUAH

Camat Sukajadi Bahas Dampak IPAL Bersama Pihak Terkait
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BAGI sebagian orang tentu akan berpikir panjang 
ketika akan menjatuhkan pilihan bergabung sebagai 
pimpinan di PDAM Tirta Siak. Apalagi untuk orang 

yang sudah biasa bekerja di zona aman dan nyaman.
Namun hal itu tidak berlaku bagi Kemas Yuzferi, yang 

sejak delapan tahun belakangan menjadi Direktur PDAM 
Tirta Siak. Kemas justru merasa tertantang untuk mengab-
dikan diri di PDAM Tirta Siak. Walaupun memang 
sudah bukan rahasia umum lagi, kondisi PDAM 
Tirta Siak dalam kondisi tidak sehat.

“Saat saya baru bergabung di PDAM Tirta Siak 
tahun 2014 lalu bisa diibaratkan PDAM sedang 
dalam perawatan di ICU rumah sakit dengan 
jumlah pelanggan yang cenderung terus menu-
run sampai angka 12 ribu. Alhamdulilah sekarang 
sudah ada kemajuan dengan hanya rawat jalan 
dan jumlah pelanggan kembali naik diangka 14 ribu,” un-
gkap Kemas menggambarkan kondisi terkini PDAM Tirta 
Siak kepada Bertuah.

Berani menerima tanggung jawab sebagai direktur 
PDAM Tirta Siak tahun 2014 lalu, diakui Kemas sudah dip-
ikirkannya secara matang. Ia berpendapat sebagai putera 
daerah ia harus bisa memberikan apa yang ia mampu 
untuk daerah ini.

“Jika bukan kita siapa lagi. Kita sendiri yang harus bisa 
membawa PDAM ini lebih baik,” cetus Kemas yang sebel-
umnya adalah dosen di Universitas Islam Indragiri.

Kemas bertekad untuk menjadikan PDAM Tirta Siak 

Loloskan Proyek 
Ratusan Miliar 
Rupiah

Kemas Yuzferi
Direktur PDAM Tirta Siak Pekanbaru

sebagai kebanggaan bagi masyarakat sekaligus Pemerin-
tah Kota Pekanbaru. Walaupun dimasa itu, Kemas sendiri 
sebenarnya sedang berjaya memimpin PDAM Indragiri di 
Tembilahan.

Bila hampir semua PDAM dalam kondisi ‘sakit’, tidak 
demikian dengan PDAM Tirta Siak. Di bawah kepemimpi-
nan Kemas, PDAM Tirta Indragiri merupakan satu-satunya 

PDAM sehat yang ada di Riau. Dari semula hanya 
3.095 pelanggan, menjelang Kemas keluar sudah 
berkembang menjadi 17 ribu pelanggan.

Bermodal pengalamannya memimpin PDAM 
Tembilahan, ketika dipercaya bergabung di PDAM 
Tirta Siak, Kemas mulai melakukan pembenahan. 
Di antaranya adalah pembenahan internal PDAM 
Tirta Siak mulai dari personel dan pelayanan ke-
pada konsumen. Karena menurut Kemas itu adalah 

ujung tombak dari sebuah organisasi adalah pegawai.
“Saya selalu mendorong semua pegawai untuk bisa 

bekerja lebih baik jika ingin melihat PDAM berjaya ke 
depannya. Dari semula yang banyak berdiam di kantor 
sekarang sudah menyebar di enam rayon yang kita miliki. 
Semua aktif ke lapangan merespons keluhan masyarakat,” 
ungkap Kemas.

Munculnya semangat kerja dari pegawai PDAM sendiri 
juga tidak lepas dari kerja keras Kemas yang sukses melo-
loskan proyek KPBU SPAM senilai Rp 738 miliar dan proyek 
Pekanbaru Kampar senilai Rp 922 miliar.

Jika sebelumnya suntikan dana investasi di PDAM Tirta 

Siak sangat minim, adanya dua proyek besar tersebut mem-
bawa pencerahan bagi PDAM Tirta Siak.

Kemas menyebutkan, sebenarnya ada aturan yang dibuat 
pemerintah yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kerja sama 
guna peningkatan pelayanan PDAM. Peluang ini yang harus 
direbut oleh Pekanbaru. Tentunya hal ini tidak bisa dilakukan 
oleh ia sendiri namun perlu dukungan semua pihak.

Menurut Kemas lagi, untuk proyek kerja sama KPBU SPAM 
ini, Kota Pekanbaru terpilih bersama tiga kota lainnya di Indo-
nesia. Dan ini merupakan proyek strategis Nasional bidang air 
bersih.

“Tahun ini untuk KPBU SPAM sudah mulai berjalan. Pekan-
baru termasuk pelaksanaan kerja sama yang berjalan lancar, 
sementara  kota lainnya banyak yang terkendala,” sebut Kemas 
yang pernah diundang Presiden RI Jokowi ke istana terkait 
proyek KPBU SPAM ini.

Berhasil mengantar PDAM Tirta Siak dalam merebut peluang 
investasi dengan nilai fantastis menurut Kemas merupakan titik 
awal bagi PDAM untuk lebih maju lagi ke depannya. Karena 
ada target setiap tahun ada penambahan minimal 15 ribu 
pelanggan baru.

Di balik suksesnya Kemas merebut investasi besar untuk 
PDAM Tirta Siak, juga terselip cerita haru yang kerap ia terima 
dari para ibu rumah tangga pelanggan PDAM Tirta Siak. Mer-
eka tak lain mengeluhkan buruknya kualitas air PDAM, selain 
juga protes karena aliran air terhenti.

“Pernah saya dibawakan air PDAM dalam satu botol air 
kemasan. Saya juga tidak mengelak memang demikianlah 
kualitas air yang bisa sampai ke masyarakat. Karena pipa yang 
ada sudah tua dan membawa pengaruh kualitas air. Ada juga 
saat saya turun tangan mengatasi persoalan air yang mati,” 
tutur Kemas.

Kendati dijelaskan penyebabnya, pelangggan yang rata-rata 
ibu rumah tangga tidak dapat menerima dan tetap marah. 
“Kalau sudah begini saya bisa bawa becanda saja untuk men-
cairkan suasana. Walaupun dalam hati terenyuh juga  dengan 
omelan dari pelanggan,” imbuh Kemas.

Lebih lanjut dalam bekerja, Kemas memiliki prinsip amanah 
dan prestasi. Keduanya menurut Kemas harus sejalan untuk 
bisa tetap bisa menunjukkan hasil yang maksimal. Karena 
amanah saja tanpa prestasi juga tidak bisa dipakai, sebaliknya 
hanya prestasi saja tapi tidak amanah juga tidak baik.

“Keduanya harus sejalan, insa Allah dimanapun kita bekerja 
tetap akan dipakai jika sudah amanah dan berprestasi,” tutup 
ayah tiga anak ini. *BERTUAH
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Kampoeng Anggur Pekanbaru
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Berwisata Sambil 
Petik Anggur

PARIWISATA
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SEBELUMNYA mungkin banyak masyarakat yang ragu bahwa 
tanaman anggur bisa tumbuh di Kota Pekanbaru. Apalagi 
dengan kondisi cuaca yang cenderung panas dan kontur ta-

nah yang keras. Kini keraguan tersebut sudah terjawab dengan 
adanya Kampoeng Anggur Pekanbaru tepatnya di Jalan Uka KM 3.

Kampoeng Anggur Pekanbaru berada di lahan seluas 500 
meter dan mulai dibuka untuk umum. Sedikitnya terdapat 150 
jenis batang tanaman anggur di Kampoeng anggur Pekanbaru.

Pada awalnya tahun 2018 hanya ada dua varietas anggur 
yaitu Ninel dan Jupiter. Saat ini Kampoeng Anggur Pekanbaru 
sudah menambah koleksi anggur varietas lain. Seperti akademik, 
transfiguration, dixon, dubosky pink, carnival, arra15 dan lain-lain.

Anggur-anggur ini merupakan jenis anggur impor dan biasa 
hanya ditemukan di pasar buah dengan harga yang lumayan mahal.

Kini untuk bisa melihat langsung tanaman anggur terse-
but, warga Pekanbaru tidak perlu lagi mesti ke luar neg-

eri. Karena di Kampoeng Anggur Pekanba-
ru, pengunjung akan disuguhkan banyaknya 
juntaian anggur hijau, merah dan juga hitam.

Selain itu pengunjung juga dapat membeli bibit 
anggur seharga Rp 125 ribu sekaligus membeli buah 
anggur yang sudah cukup matang untuk dipetik.

Keberadaan Kampoeng Anggur Pekanbaru ini 
tentunya menjadi daya tarik tersendiri di tengah 
minimnya objek wisata yang ada di Pekanbaru.

Berkunjung ke Kampoeng Anggur Pekanbaru 
selain bisa menyegarkan pandangan sekaligus 
dapat belajar langsung budidaya anggur dan 
menikmati suasana alam nan segar. *BERTUAH
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Kantongi Sertitikat  
Protokol Kebersihan

NOVOTEL Hotel Pekanbaru merupakan bagian dari 
Accor Hotels Group, jaringan hotel Internasional ter-
besar di dunia berkomitmen menyediakan pengala-

man perjalanan yang aman dengan protokol standar dan 
operasional kebersihan yang ketat.

Pihak manajemen menginformasikan bahwa Novotel 
Hotel Pekanbaru telah mendapat sertifikasi ALLSAFE guna 
meningkatkan pelayanan lebih menyeluruh.

Label ALLSAFE Accor Hotels Group merupakan daftar 
komprehensif prosedur operasional dan standar kebersihan 
paling ketat di industri perhotelan.

Standar kebersihan dan pencegahan ini dikembangkan 
dan diperiksa oleh Bureau Veritas dan otoritas medis terke-
muka di seluruh dunia untuk memperkuat kepercayaan dan 
keyakinan para tamu dalam merencanakan perjalanannya.

Novotel Hotel Pekanbaru berkomitmen memberikan 
pelayanan yang terbaik bagi para tamu, oleh karena itu 
mereka membukakan pintu selebar-lebarnya bagi para 

tamu yang ingin menginap dan mengadakan pertemuan 
(meeting) dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai 
dengan peraturan pemerintah dan standar kesehatan Ac-
cor dalam menghadapi pandemi saat ini.

Dengan sertifikasi ALLSAFE ini, Novotel Hotel Pekanbaru 
telah memenuhi dan mengikuti standar protokol yang baik 
dan sejalan dengan protokol kesehatan yang diwajibkan 
pemerintah.

Selain sertifikat ALLSAFE, Novotel Hotel Pekanbaru 
juga berhasil meraih sertifikat CHSE pada 12 November 
2020 lalu. Novotel Hotel Pekanbaru mengumumkan telah 
mengantongi sertifikat CHSE (Clean, Health, Safety and 
Environment) dari PT Sucofindo (persero) bekerja sama 
dengan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan 
penilaian sempurna yaitu 100 persen.

Sertifikat CHSE kini menjadi kunci agar bisnis hotel tetap 
menggeliat di masa pandemi Covid-19.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan 

Novotel Hotel Pekanbaru
HOTEL

Ekonomi Kreatif memberikan sertifikat CHSE kepada Novotel 
yang memenuhi protokol dengan standar kebersihan, kesehat-
an, sanitasi, dan lingkungan.

Pemerintah menyatakan Novotel Hotel Pekanbaru 
memenuhi memenuhi 81 indikator CHSE dan mendapat reko-
mendasi memuaskan dari auditor.

Novotel Hotel Pekanbaru memiliki fasilitas 150 kamar dan 
suite. Grand ballroom, VIP room, in balance spa, in balance fit-
ness center, kolam renang pada Lantai 3, ruang acara/meeting 
yang luas, serta restoran food exchange dan molecule bar yang 
luar biasa.

Nikmati kenyamanan dan lapangnya kamar bergaya modern 
yang dirancang untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Tem-
pat tidur premium dan sentuhan khusus Novotel Pekanbaru 
membuat beda dengan hotel lainnya.

Di restaurant food exchange all day dining tamu akan 
dimanjakan dengan rangkaian menu makanan dan minuman 
yang kaya rasa mulai dari rangkaian menu internasional sampai 
beragam menu nusantara.

Sedangkan di molecule bar,tamu bisa menikmati waktu san-
tai di dalam atau luar ruangan. Aastro bar yang kasual namun 
berkelas menyajikan anggur berkualitas tinggi dan berbagai 
makanan dan minuman cepat saji.

Novotel memiliki delapan ruang modern untuk pertemuan 
meeting dan satu grandballroom dapat menampung grup, 
mulai dari 20 hingga 2000 tamu.

Semua ruang dilengkapi dengan fasilitas modern, internet 
berkecepatan tinggi, proyeksi profesional, Air Conditioning, 
layar proyektor, pencahayaan lampu yang memadai, sound 

system, dan peralatan multi-media lainnya.
Grandballroom yang megah tanpa pilar memiliki langit-

langit yang tinggi dan dapat didekorasi untuk menyerupai 
keagungan istana untuk pernikahan maupun acara penting 
lainnya.

Novotel Pekanbaru terletak di kawasan bisnis Pekanbaru 
yang dinamis, Jalan Riau. Hotel bintang 4 berskala Interna-
sional ini berada sekitar 20 menit dari Bandara Internasional 
Sultan Syarief Kasim II, dikelilingi oleh Mal Perbelanjaan Ciputra 
Seraya dan Pekanbaru Exchange, lima menit ke Pasar Bawah 
Wisata dan 15 menit dari Tol Permai. *BERTUAH
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BAGI pecinta ikan hias, tentu tidak 
asing lagi dengan ikan cupang. 
Ukurannya yang kecil dan me-

miliki beragam warna sisik menarik, 
membuat ikan cupang masuk dalam 
satu jenis ikan hias yang banyak 
dikoleksi. Apalagi cara ternak dan 
budidaya ikan cupang tidak terlalu 
sulit bagi pemula.

Ikan cupang juga sangat digemari anak-anak karena 
harga jualnya ramah di kantong yakni sekitar Rp 5 ribu 
hingga Rp 200 ribu per ekornya.

Karena alasan itu pula, Shadid Qiran Hamdani mencoba 
membuka peluang usaha dengan budidaya ternak ikan cu-
pang. Dari sekadar hobi mengoleksi beragam ikan cupang 
kini ia sudah beralih menjadi penjual ikan cupang.

“Semula saya hanya punya koleksi belasan ikan cupang, 
kemudian terus bertambah sampai puluhan. Berlanjut 
sekarang sampai ratusan ekor karena banyak anakannya,” 
jelas Shadid.

Menurut Shadid, perawatan dan pemeliharaan ikan 
cupang tidak terlalu susah namun harus disiplin. Terutama 
untuk penggantian air dan juga waktu pemberian makan.

Pemberian makan harus dilakukan sekali dalam sehari. 
Sedangkan penggantian air minimal  sekali tiga hari seka-

Usaha 
Menjanjikan 

di Tengah 
Pandemi

Budidaya Ikan 
Cupang  King 

Betafish

ligus meneteskan ph air yang diperoleh dari ekstrak daun 
ketapang. Pemberian air ketapang bisa juga untuk mem-
percantik warna pada ikan cupang.

“Kalau untuk makanan bisa dikasih artemia atau udang 
kering yang digiling halus atau bisa juga paket kutu air. 
Ikan yang umurnya di atas dua bulan diberi makan cacing 
sutra, jentik nyamuk atau bisa pelet ikan,” ungkap Shadid 
yang saat ini masih berstatus sebagai pelajar.

Shadid menjelaskan media untuk penyimpanan ikan 
cupang tidak memerlukan akuarium yang luas. Cukup 
dengan akuarium kecil, baskom, bahkan juga gelas. Karena 
satu media hanya berisi satu ekor ikan.

Lanjut Shadid, ikan cupang tidak bisa digabungkan lebih 
dari satu ekor di dalam satu tempat karena nanti akan 
berkelahi dan bisa menyebabkan kematian. Namun jika 
masih jenis anakan bisa berada dalam satu baskom untuk 
kemudian dipisahkan ketika sudah berukuran agak besar.

Shadid menuturkan cara budidaya ikan cupang yang 
pertama adalah memilih indukan ikan cupang. Harus di-
pastikan indukan jantan dan betina yang sudah memasuki 
fase matang atau siap kawin.

Untuk membedakan ikan cupang betina dan jantan 
tidak terlalu sulit. Ikan cupang jantan memiliki sirip me-
lebar, ekor lebar mengembang, tubuh lebih besar, gerak-
kan lincah dan warna lebih cerah. Sedangkan,ikan cupang 
betina memiliki ciri-ciri sirip pendek, ekor lebih pendek, 
tubuh lebih kecil dan gerakkan lamban serta warna kusam.

Cara budidaya ikan cupang selanjutnya adalah proses 
pemijahan. Pada tahap ini, hanya perlu menyiapkan wadah 
baskom kecil atau akuarium berukuran 20 x 20 x 20 cm. 
Siapkan juga gelas plastik untuk ikan cupang betina. Bisa 
juga menyediakan tumbuhan air seperti kiambang. Setiap 
kawin, ikan cupang bisa menghasilkan 1.000 butir telur.

Nantinya telur tersebut akan menetas dalam kurun 
waktu 24 jam setelah pembuahan. Namun, dari 1.000 butir 
biasanya yang bisa dipanen sekitar 30-50 ikan cupang 
hidup.

“Indukan jantan bisa dikawinkan hingga delapan kali 
dengan interval waktu 2-3 minggu. Sementara indukan 
betina disarankan dikawinkan hanya satu kali saja,” jelas 
Shadid.

Saat ini pelanggan ikan cupang hasil ternakan King 
Betafish tidak terbatas hanya anak-anak namun juga orang 
dewasa. Bahkan ada yang jauh-jauh datang untuk melihat 
beragam ikan cupang yang dimiliki King Betafish.

Bagi para pecinta ikan cupang hias bisa langsung datang 
ke tempat budidaya ikan Cupang Betafish di Jalan Baru, 
Perumahan Surya Graha Tahap 1 Blok F No 6 Arengka atau 
melalui WA +62 812-8626-6641. *BERTUAH
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KOTA Pekanbaru dikenal dengan ragam kuliner. 
Dalam beberapa waktu belakangan bisnis ku-
liner makin menjamur. Bahkan sejumlah ruas 

jalan menjadi pusat jajanan kuliner yang dapat 
menjadi pilihan bagi warga maupun pelancong di 
Kota Pekanbaru.

Sesuai dengan penduduknya yang hetero-
gen, varian kuliner pun bermacam-macam . Dari 
makanan khas Nusantara sampai yang bergaya 
ala Eropa serta Korea juga ada di Kota Pekanbaru. 

Seperti halnya roti bakar yang kerap dijadikan 
cemilan sebagai selingan sebelum makan 

berat.
Berlokasi di Jalan Air Dingin, Simpang 

Tiga, ada Roti Bakar Keda Toast yang ramai 
didatangi pelanggan. Walaupun roti bakar 
Keda Toast hanya buka ketika malam hari, na-
mun selalu dicari pelanggan sebagai cemilan 
yang bisa dikonsumsi ramai-ramai.

Roti Bakar Keda Toast terus berinovasi 
untuk mendapatkan rasa dan tampilan berbe-

da dari usaha serupa. Untuk menjaga kualitasnya, 
roti bakar Keda Toast menggunakan bahan baku 
premium dengan varian keju, cokelat, strawberry, 
kacang dan srikaya.

Selain itu juga ada rasa taro, red velvet, tiramisu, 
goldenfill, green tea serta oreo. Sehingga target 
pelanggan bisa kembali berulang datang bisa 
ditembus oleh Keda Toast.

Harga Roti Bakar Keda Toast juga terbilang mu-
rah berkisar antara Rp 13 ribu hingga Rp 25 ribu. 
Tergantung selai dan rotinya. Dengan harga sejum-
lah itu, roti bakar bisa dimakan untuk tiga hingga 
empat orang.

Dengan harganya yang sangat terjangkau, Keda 
Toast kerap menjadi tempat berkumpulnya anak 
muda di wilayah sekitar. Karena pihak Keda Toast 
memang menyediakan tempat duduk yang cukup 
nyaman sambil menikmati roti bakar.

Roti Bakar Keda Toast mulai buka pukul 17.00 
hingga pukul 22.00 WIB. Bagi yang penasaran den-
gan roti bakar istimewa ini silakan merapat ke Jalan 
Air Dingin. Dijamin rasanya tidak mengecewakan. 
*BERTUAH

KULINER

Harga Terjangkau 
Roti Berkualitas

Roti Bakar Keda Toast



57  Bertuah Edisi Februari 202156  Bertuah Edisi Februari 2021

KULINER

Angkringan N’dut

ANGKIRNGAN dengan berbagai menu khas Jawa kini 
makin digemari oleh pecinta kuliner di Kota Pekanbaru. 
Tentunya selain rasa, harga makan di angkringan relatif 

terjangkau alias ramah dikantong.
Seperti halnya Angkringan N’dut yang berada di Jalan Kam-

par No 27 atau tepat di belakang PT Agung Toyota, yang mem-
bandrol semua harga semua aneka menu Rp 1.000 per potong. 
Kemudian ada juga nasi kucing dengan harga Rp 4.000 per 
porsi.

Berada di lokasi yang ramai ditempati oleh anak kos yang 
merupakan pekerja serta anak kuliah, dengan harga yang relatif 
murah tersebut setiap hari bisa dipastikan tidak ada menu Ang-
kringan N’dut yang tersisa.

Informasi dari mulut ke mulut, kendati harga aneka menu 
di Angkringan N’dut relatif murah namun soal rasa tidak kalah 
dengan angkringan lainnya di Pekanbaru. Apalagi berbagai 

bahan yang digunakan betul-betul bahan yang baru 
dan habis untuk satu hari.

Di Angkringan N’dut, tersedia menu yang paling 
laris seperti nasi kucing, aneka sate-satean, pastel isi 
daging dan bacem tahu dan tempe serta makanan 
khas Jawa lainnya.

Sementara minuman yang paling digemari pen-
gunjung selain jus buah ada juga susu jahe. Karena 
susu jahe di Angkringan N’dut diolah sendiri sehing-
ga perpaduan susu dan jahe betul-betul terasa. Ini 
juga sangat efektif untuk menghangatkan tubuh dan 
juga dipercaya bisa mengurangi masuk angin dan 
membuat tubuh kembali fit.

Nikmati SusuJahe 
Sambil Bersantai

Berbeda dengan angkringan lain, lokasi Angkringan 
N’dut berada di halaman rumah yang cukup luas. Se-
hingga dapat memuat banyak kendaraan motor atau 
juga mobil pengunjung yang akan parkir.

Untuk memberi kesan romantis, Angkringan N’dut 
dihiasi dengan lampu taman yang romantis di bawah 
pohon. Alhasil sangat menarik untuk dijadikan spot 
swafoto bagi pengunjung yang ingin mengabadikan 
momen di Angkringan N’dut.

Rata-rata Angkringan N’dut ramai dikunjungi pem-
beli pada malam hari. Karena pengunjung bisa bersan-
tai di bawah rindangnya pepohonan sekaligus menik-
mati udara malam Kota Pekanbaru. *BERTUAH



KELURAHAN Sukamaju menjadi tuan rumah Musa-
baqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kecamatan Sail 
tahun 2021. Pelaksanaan MTQ dipusatkan di Masjid 

Al Mukminin Jalan Thamrin RW 05, RT 01, Kelurahan 
Sukamaju.

Pihak Kelurahan Sukamaju melakukan berb-
agai persiapan untuk memastikan MTQ tingkat 
Kecamatan Sail berjalan dengan lancar. Di anta-
ranya dengan menggelar rapat koordinasi persia-
pan MTQ tingkat kecamatan tahun 2021.

Rapat dihadiri Lurah Sukamaju Muhammad 
Ichfan SSTP, ketua LPM Kecamatan Sail, ketua 
Forum RT RW, Babinsa kelurahan, LPM kelurahan, 
RT/RW, pengurus masjid, pemuda, tokoh masyarakat dan 
tokoh agama.

Lurah Muhammad Ichfan menyampaikan, pada tahun 
ini akan dilaksanakan MTQ tingkat kecamatan meski 
masih dalam pandemi. Ia berharap kegiatan ini dapat 
dilaksanakan sebaik-baiknya. Terutama dalam penerapan 
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INFO
KELURAHAN

Kelurahan Sukamaju Tuan Rumah MTQ Tingkat Kecamatan Sail

PERSIAPAN MTQ - Pihak Kelurahan Sukamaju dan pihak terkait foto bersama usai 
menggelar rapat persiapan MTQ tingkat Kecamatan Sail di kantor kelurahan.

Pastikan Penerapan Prokes Secara Ketat
protokol kesehatan mengantisipasi penyebaran Co-
vid-19.

Dia menegaskan, penerapan protokol kesehatan 
Covid-19 mesti menjadi perhatian serius. Karena MTQ 
digelar di tengah pandemi. Panitia mesti memastikan 

semua persyaratan dan fasilitas pendukung 
penerapan protokol kesehatan.

“Musabaqah Tilawatil Quran tingkat keca-
matan kali ini Sukamaju sebagai tuan rumah. 
Kami pihak kelurahan berharap kerja sama 
semua pihak, baik dari pengurus masjid 
maupun panitia kelurahan sebagai pelaksana 
supaya MTQ berlangsung sukses,” kata Mu-

hammad Ichfan.
Lurah Ichfan berharap, pelaksanaan MTQ tingkat 

kelurahan dapat dipersiapkan semaksimal mungkin, 
supaya kegiatan terarah dan terlaksana dengan baik. 
Apalagi Sukamaju juga sebagai tuan rumah pelaksa-
naan MTQ tingkat kecamatan. *BERTUAH



Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001
” 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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