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Dapur 
Redaksi

BULAN Agustus memiliki arti penting bagi 
negeri ini, terutama di Riau. Ada dua agenda 
besar pada bulan ini, yakni perayaan Hari Jadi 

Provinsi Riau ke-64 tahun yang jatuh pada 9 Agustus 
2021 dan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan RI.

Bulan ini tepat pula dua tahun kita merayakan 
peringatan bersejarah di tengah masa pandemi Co-
vid-19. Tidak ada perayaan lomba atau juga kegiatan 
keramaian. Karena pada bulan ini pula, kota Pekan-
baru harus menghadapi kenyataan, melaksanakan 
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) level 4 sudah berlangsung dalam tiga tahap.

Berbeda memang dari tahun-tahun sebelum-
nya. Adanya Covid-19 atau virus Corona membuat 
rumah seakan jadi tempat yang paling aman. Ajakan 
untuk jaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan 
digaungkan dimana-mana. Virus ini sudah banyak 
memakan korban jiwa dan berdampak pada ber-
bagai sektor tak hanya Kota Pekanbaru bahkan dunia.

Pandemi ini membawa dampak yang cukup besar 
hingga merubah tatanan kehidupan yang sebelumnya 
bebas kini terbatas. Kita dipaksa beradaptasi cepat 
dan hidup berdampingan dengan virus Corona. 
Semuanya serba dilakukan di rumah sampai banyak 
orang yang mengalami stress akan hal tersebut.

Terkurung dalam rumah sampai beberapa bu-
lan dan dihantui rasa cemas. Mulai dari meeting 
virtual, belajar online, belanja online, dan lainnya 
dilakukan melalui layar gadget. Bahkan rumah iba-
dah pun sempat dibatasi dan ditutup sementara.

Lalu bagaimana dengan merayakan hari ke-
merdekaan? Tahun ini kemerdekaan kita sedang diuji. 
Namun, kita tidak boleh menyerah. Agak sulit memang 
untuk merayakan hari kemerdekaan dengan perlom-
baan yang meriah seperti tahun-tahun sebelumnya.

Saat pandemi seperti ini, kesehatan adalah 
hal yang sangat kita perjuangkan. Semua ber-
lomba lomba menerapkan hidup sehat. 
Merdeka dan beruntung sekali mereka yang 
bisa hidup tentram di rumah bersama keluarga.

Kemerdekaan Indonesia diraih dari perjuangan 
keras dan persatuan para pahlawan. Semangat per-
juangan bukan berarti hanya pada medan perang, 
menunjukkan semangat perjuangan bisa di mana saja.

Seperti saat ini, meski di rumah saja, kita bisa ber-
juang meraih kemerdekaan agar negeri kita kian mem-
baik dan wabah berangsur pulih. ***TIM BERTUAH

Semangat 
Kemerdekaan 
di Masa Pandemi

Firmansyah Eka Putra, ST, MT
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK 
DAN PERSANDIAN KOTA PEKANBARU
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DALAM rangka mendukung program walikota terkait 
pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, Camat 
Binawidya Edi Suherman mengingatkan kepada 

pihak kecamatan, kelurahan maupun ketua RT dan RW 
agar tidak memberikan rekomendasi pengelolaan sam-
pah di luar pihak Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan (DLHK) maupun rekanan atau mitra 
kerja yang ditunjuk yakni PT Godang Tua Jaya 
(GTJ) dan PT Samhana Indah (SHI).

Hal ini disampaikan Edi menyusul diterbit-
kannya Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 
1193 Tahun 2021 tanggal 12 Agustus 2021, 
tentang Pengelolaan Persampahan dan Pe-
mungutan Retribusi Pelayanan Persampahan 
serta Kebersihan.

Dimana pengangkutan sampah yang dilakukan secara 
mandiri di Kota Pekanbaru terhitung 1 September 2021 
resmi dilarang.

“kami telah mengadakan pertemuan dengan Forum 
RT RW yang ada di wilayah Kecamatan Binawidya terkait 
instruksi walikota dalam penanganan dan pengelolaan 
sampah. Kita berharap instruksi ini bisa tersosialisasikan 
secara baik kepada masyarakat,” kata Edi Suherman di 
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Ingatkan RT Tak Berikan Rekomendasi
kantornya saat rapat bersama Forum RT RW.

Edi Suherman menekankan, baik kecamatan, kelurahan 
maupun ketua RT dan RW tidak dibenarkan memberikan 
rekomendasi pengelolaan sampah di luar pihak Dinas Ling-
kungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) maupun rekanan atau 

mitra kerja PT GTJ dan PT SHI.
“Sesuai instruksi walikota, yang pertama, 

camat, lurah dan RT RW tidak boleh memberikan 
rekomendasi terhadap pelaksanaan pengelolaan 
sampah di luar DLHK dan pihak ketiga yang telah 
ditunjuk. Itulah yang kita ingatkan supaya instru-
men dari kecamatan, kelurahan, RT RW tidak ter-
libat dalam hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujar 
mantan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah 
Kota Pekanbaru ini.

Hasil rapat bersama Forum RT RW, menurut Edi Suher-
man akan ditindaklanjuti dengan mengundang pihak DLHK 
dan mitra PT Godang Tua Jaya dan PT Samhana Indah (SHI).

“Hasil rapat tadi, kami akan mengundang DLHK dan 
pihak ketiga yang menangani persoalan sampah di wilayah 
Kecamatan Binawidya. Harapan dan keinginan kita terhadap 
pengelolaan sampah di Kecamatan Binawidya dapat tereal-
isasi dengan baik,” ujarnya. *BERTUAH

Camat Binawidya Sosialisasikan Instruksi Walikota Soal Pengelolaan Sampah

Jaga Silaturrahmi Tetap Terjalin

BAHAS SAMPAH - Camat Binawidya bersama para lurah, Forum RT dan RW membahas soal instruksi 
walikota tentang pengelolaan sampah yang berlangsung di kantor kecamatan.

BERITA ACARA - Camat Bukit Raya Tengku Ardi Dwisasti menyaksikan Penandatanganan berita acara 
serah terima jabatan lurah Tangkerang Labuai dan lurah Tangkerang Selatan.

INFO
KECAMATAN

SUASANA di Aula Kantor Kecamatan Bukit Raya, Kota 
Pekanbaru penuh haru. Sejumlah pegawai dan tamu 
yang hadir dalam acara tersebut tidak dapat me-

nyembunyikan rasa sedih. Sebab mereka harus berpisah 
dengan rekan kerja yang selama bertahun-tahun bersama.

Kegiatan pelepasan masa purna bhakti ASN di ling-
kungan Kecamatan Bukit Raya dipimpin langsung Ca-
mat Bukit Raya, Tengku Ardi Dwisasti. Disaat bersamaan 
juga berlangsung acara perpisahan pindah tugas Lurah 
Tangkerang Labuai Kadwadi SSos yang akan digantikan 
sementara oleh Kasi Trantib Kecamatan Bukit Raya.

Kegiatan yang dilaksanakan di aula kantor kecamatan 
juga dihadiri Ketua TP PKK Kecamatan Bukit Raya Sisfi 
Seftia Reza SH, Sekretaris Camat, Azhar, seluruh lurah di 
lingkungan Kecamatan Bukit Raya dan purna bakti ASN.

Kegiatan diawali dengan penandatanganan berita 
acara serah terima jabatan Lurah Tangkerang Labuai dari 
Kadwadi SSos kepada Endirios Mahidin A.Md dan disaksi-
kan oleh camat Bukit Raya.

Camat Tengku Ardi Dwisasti saat memimpin kegiatan 
pelepasan masa purna bhakti ASN mengatakan, bahwa 
saat ini terdapat tiga orang ASN di lingkungan Kecamatan 
Bukit Raya yang masuk masa purna bhakti.

“Kami mendoakan dan berpesan kepada para purna 

bakti yang juga orang tua kita semua, agar dapat selalu 
menjaga kesehatan di masa pandemi Covid-19. Terus 
tingkatkan imun tubuh melalui aktivitas olah tubuh, se-
hingga badan kita terhindar dari wabah penyakit,” tutur 
Camat Tengku Ardi.

Ia juga menyampaikan bahwa momentum ini memiliki 
makna kekeluargaan. Karena menurutnya banyak kenan-
gan maupun kesan yang tersimpan selama menjalankan 
tugas bersama.

“Kalau boleh jujur, kami sangat bersedih melepas 
bapak dan ibu purna bakti. Namun setiap pertemuan 
pasti akan ada perpisahan. Kami akan selalu menjaga 
hubungan silaturahmi sampai kapan pun,” katanya.

Ia berharap, kepada pejabat sementara untuk ja-
batan Lurah Tangkerang Labuai dan Lurah Tangkerang 
Selatan, untuk dapat menjaga amanah dan kepercay-
aan yang diberikan oleh pimpinan.

“Untuk kelancaran dalam pekerjaan di dua kelu-
rahan ini, kami mengajak kepada kita semua untuk 
saling membantu. Kepada plt lurah segera menyesuai-
kan pola kerja dan dapat bekerja sama dengan para 
pegawai. Bekerjalah dengan ikhlas dan jujur sehingga 
hasilnya dapat lebih maksimal,” pungkasnya. *BER-
TUAH

Camat Bukit Raya Lepas ASN Masuk Masa Purna Bhakti 44-45
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KENDATI terbilang masih junior dibanding para lurah lain yang ada di Kota 
Pekanbaru, namun tidak menjadi hambatan bagi Raja Fardhania Isyaura 
S.STP dalam menjalankan tugasnya sebagai Lurah Suka Mulya, Keca-

matan Sail.
Sebaliknya Fardhania yang akrab disapa Dania, justru menjadi terpacu 

untuk bisa menjalankan amanah jabatan yang dipercayakan kepadanya sebaik 
mungkin.

Dania bertekad memberikan pelayanan terbaik untuk warganya seperti 
yang sudah dilakukan oleh para lurah Suka Mulya terdahulu. Komunikasi 

dan koordinasi yang baik dengan semua pihak, menurut 
Dania terus dilakukan untuk membantu melancarkan 
tugas sebagai kepala wilayah di tingkat kelurahan.

Ditempatkan di kelurahan dengan penduduknya 
yang memiliki pendidikan serta mempunyai 
tingkat perekonomian baik, juga men-
jadi keberuntungan bagi Dania. Karena 
positifnya, ia tidak terlalu sulit untuk 
menyampaikan berbagai kebijakan atau 

program dari pemerintah kepada warga.
“Alhamdulillah, di sini hubungan komunikasi para RT dan 

RW berjalan lancar. Kami juga ada group WhatsApp Rt/RW, 
jadi ada yang perlu disampaikan bisa dikanal group. Tapi 
secara rutin sekali dua bulan kami ada pertemuan dengan 
para RT/RW yang digelar hari Minggu,” tutur ibu satu anak 
ini.

Terkait pelayanan kepada masyarakat, Dania 
menekankan ia sudah komit untuk lebih mengutamakan 
kepentingan masyarakat.

“Untuk pengurusan berkas apa saja, sepanjang leng-
kap langsung diproses dan selesai hari itu juga. Kalau 
saya tidak ditempat dan bisa diwakilkan kepada Kepala 
Seksi. Biasanya diwakilkan, jadi warga tidak berulang-
ulang datang ke kantor lurah,” papar Dania yang 
mendapat dukungan penuh dari staf kelurahan.

Dalam hal mengutamakan pelayanan cepat, Dania 
selalu berhati-hati dan teliti menandatangani berkas 
yang diajukan kepadanya. Apalagi orangtuanya meng-
ingatkan agar Dania meletakkan kejujuran di atas 
segalanya.

Dania juga mengaku tidak segan untuk menolak  
masyarakat yang berkasnya tidak lengkap namun 
mencoba meminta bantuannya lewat “jalur cepat” 
atau dengan embek-embel memberi sesuatu.

“Ini yang paling saya waspadai, untuk tidak ter-
goda dengan hal yang begitu. Karena itu kalau ber-
kas tidak lengkap saya langsung tolak dan silahkan 
dilengkapi,” cetus Dania lagi.

Biasakan Teliti 
Tanda Tangani 
Berkas

Raja Fardhania Isyaura S.STP
Lurah Suka Mulya
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PROFIL
ASN

Selain itu menjaga hubungan baik dengan warganya 
melalui pelayanan cepat, tepat dan maksimal. Dania juga 
berusaha menyisihkan waktunya untuk turun langsung ke 
masyarakat guna menginformasikan berbagai program  dan 
kebijakan pemerintah. Seperti pendataan untuk warga yang 
terdampak Covid-19 atau juga ada yang terkena banjir.

Bagi Dania turun langsung ke lapangan akan lebih opti-
mal dibanding ia hanya menerima laporan dari anggotanya. 
Karena pada masa itu, ia juga langsung berkomunikasi den-
gan masyarakat, disamping dapat juga mencari informasi 
sebanyak-banyaknya apa yang menjadi aspirasi masyarakat.

Kepada Bertuah Dania menuturkan, diposisinya saat 
ini ia harus bisa menjadi pelayan terbaik bagi warg-

anya. Karena lurah adalah lini terdepan dari pemer-
intah yang berada langsung di tengah masyarakat.

Masyarakat pun tentunya akan lebih sering 
berurusan ke kantor kelurahan,yang tidak hanya 
terbatas pada urusan administrasi namun juga 
ketika terjadi permasalahan sosial kemasyaraka-
tan.

Mendapat amanah jabatan diusia yang relatif 
muda ini tentu menjadi kebanggaan sekaligus 
tantangan bagi Dania. Baginya, banyak ilmu 
yang diperoleh ketika menjadi praja IPDN dis-
aat kini ia mengabdi sebagai pelayan masyara-
kat.

Di antaranya adalah merangkul semua pihak 
untuk dapat bekerjasama dalam mencapai satu 
tujuan serta juga kemampuan untuk berkomu-
nikasi dan berkoordinasi.

“Alhamdulillah ada bekal dari IPDN dulu yang 

BIOFILE

Raja Fardhania Isyaura S.STP
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Pinang, 
6 Juni 1993

Pendidikan :
- SD 029 Tanjung Pinang
- SMP N 4 Tanjung Pinang
- SMA N 1 Tanjung Pinang
- IPDN

Riwayat Pekerjaan
- Staf BKD Provinsi Kepulauan Riau
- Staf BPMD Provinsi Riau
- Staf DPM PTSP Kota Pekanbaru
- Kasubag Umum Kecamatan 
   Payung Sekaki
- Lurah Kampung Tengah 
   Kecamatan Sukajadi
- Lurah Suka Mulya Kecamatan Sail

sangat membantu dalam menjalankan tugas sekarang seb-
agai pamong. Dulu saya pernah terpilih menjadi pemimpin 
semacam kepala dinas yang membidangi masalah perem-
puan. Ada 25 orang yang saya bawahi dan rangkul untuk 
bisa terus bersama-sama satu persepsi menjalankan tugas 
yang dipercayakan,” ungkap Dania.

Namun Dania tidak menampik dimasa adaptasi sebagai 
Lurah ada rasa canggung juga ketika berhadapan dengan 
masyarakat banyak. Tapi seiring berjalannya waktu, Dania 
sudah bisa menguasai medan dan mulai bisa enjoy men-
jalani tugas.

Dania menyatakan akan menimba ilmu sebanyak-ban-
yaknya diposisi sekarang ini untuk memperkaya pengeta-
huannya dibidang kepemimpinan. Karena kesempatan yang 
ada tentu tidak akan datang dua kali.

“Momentum ini akan menjadi masa belajar yang sangat 
bermanfaat untuk kemajuan karir saya ke depannya,” tutup 
istri dari Kevin Okta Saputra S.STP MSi. *BERTUAH
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WARGA Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan 
Tuah Madani, Kota Pekanbaru tersenyum 
sumringah. Sebab mereka tidak menyangka 

siang itu rumahnya didatangi oleh Lurah Sialang Munggu, 
Fitri Yati bersama rombongan yang tergabung dalam tim 
Jumat Barokah.

Kedatangan Fitri bersama tim Jumat Baro-
kah bukan hanya sekadar kunjungan biasa. 
Kali ini Lurah Fitri bersama rombongan mem-
bawa paket sembako yang dibagikan kepada 
masyarakat terdampak Covid-19 di kelurahan 
tersebut.

Paket sembako yang berisikan beras, min-
yak goreng, telur dan kebutuhan dapur lainya 
langsung diserahkan kepada warga terdam-
pak Covid-19.

Sontak saja, para warga yang mendapatkan bantuan 
langsung terseyum lebar sembari mengucapkan rasa syu-
kur dan terima kasih karena sudah diberikan bantuan.

Di sela penyaluran bantuan tersebut, Lurah Fitri 
Yati menjelaskan, adapun warga yang menerima 
bantuan sembako merupakan warga yang tidak 
mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik PKH, BST 
dan BPNT.

“Bantuan sembako Jumat Barokah berasal dari Lum-
bung Pangan Kelurahan Sialang Munggu yang dikelola 
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Kembali Aktifkan Lumbung Pangan
oleh Forum RT RW dan penanggungjawabnya dari pihak 
kelurahan,” kata Fitri.

Lurah Sialang Munggu berharap ke depan dapat terus 
melakukan kegiatan berbagi kepada masyarakat yang mem-
butuhkan, seperti keluarga miskin sesuai kategori atau data 
dari RT RW.

“Jadi lumbung pangan ini kita dapatkan bantu-
annya berasal dari para donatur termasuk juga dari 
CSR perusahaan swasta yang turut membantu kami 
di sini,” jelas lurah.

Lebih lanjut disampaikan Fitri, lumbung pan-
gan kelurahan telah lama berdiri, namun sempat 
vakum. Karena situasi pandemi Covid-19, pihaknya 
kembali menghidupkan lumbung pangan kelura-
han agar bergerak membantu masyarakat kurang 

mampu di Kelurahan Sialang Munggu.
“Untuk saat ini masyarakat sangat membutuhkan ban-

tuan, apalagi kondisi perekonomian sangat sulit. Paling 
tidak kita sama-sama memberikan sedikit kepada warga, 
meskipun tidak banyak tapi sangat berarti bagi penerima,” 
imbuhnya.

Semoga ke depan lumbung pangan terus bisa gerak-
kan dengan usaha yang maksimal memberikan manfaat 
bagi masyarakat yang membutuhkan. Termasuk warga yang 
melakukan isolasi mandiri di rumah dengan kegiatan Jumat 
Barokah dapat meringankan beban sehari-hari. *BERTUAH

Lurah Sialang Munggu Salurkan Bantuan Warga Terdampak Covid-19

Warga Kompak Dekorasi Perumahan

BANTUAN SEMBAKO - Lurah Sialang Munggu, Fitri Yati menyerahkan bantuan sembako kepada warga 
terdampak Covid-19. Bantuan itu berasal dari Lumbung Pangan Kelurahan.

MERAH PUTIH - Nuansa merah putih menghiasi gapura dan pemukiman warga Kelurahan Umban Sari, Kecamatan 
Rumbai dalam memeriahkan HUT ke-76 Kemerdekaan RI melalui lomba Kampung Merah Putih.

INFO
KELURAHAN

PERAYAAN HUT ke-76 kemerdekaan RI di Kelurahan 
Umban Sari, Kecamatan Rumbai berlangsung sema-
rak dan meriah. Meski ditengah situasi Pandemi 

Covid-19, namun tidak menyurutkan warga untuk meme-
riahkan HUT kemerdekaan yang ke 76 tahun ini.

Warga kompak mendekorasi kompleks tempat tinggal-
nya masing-masing dengan tema bernuansa serba merah 
putih. Hal ini disesuaikan dengan tema perlombaan yang 
difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan Umban Sari, Keca-
matan Rumbai yakni lomba Kampung Merah Putih.

Lomba ini diikuti seluruh RW di Kelurahan Umban Sari 
sehingga pemandangan di kampung ini seperti kampung 
merah putih sungguhan. Sebab semua warga bahu-mem-
bahu mendekor gapura dan jalanan di lingkungan tempat 
tinggalnya dengan hiasan yang didominasi warna merah 
dan putih.

Lurah Umban Sari, Asparida mengatakan lomba di-
laksanakan dalam rangka menyambut HUT ke-76 Ke-
merdekaan RI. Kegiatan ini sudah tiga tahun dilaksanakan

“Daerah yang menjadi pemenang nanti adalah kam-
pung yang paling heroik, massal, lengkap imbauan pro-

tokol kesehatan Covid-19. Akan kita berikan hadiah bagi 
pemenangnya,” ujar lurah yang akrab disapa Ida.

Lurah Ida mengungkapkan, di tengah pandemi wilayah 
Umban Sari tetap terasa nuansa kemerdekaan dengan 
banyaknya atribut merah putih di setiap rumah. Baik 
berupa bendera, hiasan dan umbul-umbul.

“Hal itu dapat dilihat seperti di gapura RT 02 RW 08 
yang menghiasi jalan masuk pemukiman warga. Saya 
sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada ma-
syarakat RW 08 yang sangat menghormati, bangga dan 
bergembira menyambut HUT ke-76 Kemerdekaan RI,” 
ujarnya.

Lanjutnya, tim penilai lomba Kampung Merah Putih 
dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) 
Kota Pekanbaru, pihak Kelurahan Umban Sari dan tokoh 
masyarakat.

Ditambahkannya, ia sangat mengapresiasi peran serta 
masyarakat dan menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada Ketua RT maupun RW dalam memeriahkan lomba, 
dengan memasang berbagai atribut merah putih di ling-
kungan masing-masing. *BERTUAH

Kelurahan Umban Sari Jadi Kampung Merah Putih Semarakkan HUT RI

57  Bertuah Edisi Agustus 202156  Bertuah Edisi Agustus 2021

KULINER
RM Puti Buana

RM Puti Buana, merupakan satu rumah makan 
Padang yang cukup terkenal di Pekanbaru. Ada 
beberapa outlet RM Puti Buana bisa ditemui di 

sejumlah lokasi. Seperti di Jalan Pepaya, Jalan Patimu-
ra serta beberapa ruas jalan lainnya di Pekanbaru.

Bagi penggemar masakan Padang, RM Puti Buana 
tentu sudah tidak asing lagi. Karena pengunjung 
rumah makan ini cukup banyak. Terutama pada jam 
makan siang.

Sama seperti halnya rumah makan Padang lain, 
lauk pauk yang disajikan di meja makan tidak hanya 
satu namun  banyak pilihan. Mulai dari aneka olahan 
daging khas Padang berupa rendang dan juga asam 
pedas daging, ikan gulai, ikan bakar serta juga ada 
aneka olahan ayam dan juga sayur.

Untuk RM Puti Buana, menu yang paling cepat 
habis atau paling laris manis adalah cincang daging 
dan juga ayam pop.

Karena cincang daging dari RM Kota Buana, tidak 
pedas namun juga tidak manis. Bumbu rempahnya 
juga meresap ke daging dan kuah sehingga tidak 
menimbulkan bau amis.

Menu Khas Paling 
Dicari Cincang Daging

Sementara untuk ayam pop yang merupakan 
ayam tepung disiram dengan kecap manis pedas, 
juga banyak disukai tamu karena ukurannya yang 
besar serta kriuk-kriuk saat disantap.

Untuk harga makanan di RM Puti Buana juga 
masih sangat terjangkau saku, atau masih dalam kat-
egori wajar alias tidak mahal dan tidak pula murah. 
Untuk harga makan di tempat dengan cara dihidang 
dan dipesan ramas satu piring tentu berbeda.

Karena untuk makan dihidang, meski tidak di-
habiskan satu porsi, tetap akan dihitung.

RM Puti Buana, memiliki ruangan yang bersih dan 
juga nyaman untuk menjadi pilihan makan keluarga. 
Ketika menu dipesan, tidak perlu menunggu lama 
para pelayan akan segera datang menghidangkan 
makan.

Tidak hanya bisa dinikmati di restorannya yang 
saat ini memiliki berbagai cabang di Pekanbaru, ren-
dang nikmat Puti Buana saat ini sudah bisa dinikmati 
dalam bentuk kemasan oleh–oleh khas Puti Buana.

Kemasan yang unik, rapi dan higienis menjadikan 
rendang Puti Buana sangat cocok dibawa menemani 

masyarakat dimana pun berada.
Selain rendang daging yang menjadi andalan, 

oleh–oleh khas Puti Buana juga menyediakan 
rendang suwir, rendang paru dan makanan olahan 
daging lainnya, yaitu, dendeng kering.

Oleh–oleh khas Puti Buana diproduksi di tem-
pat yang higienis dengan menggunakan bahan–
bahan segar dan alami serta dikemas dengan 
tingkat sterilisasi tinggi menggunakan alat.

Oleh–oleh khas Puti Buana bisa didapatkan di 
gerai rumah makan ini di berbagai cabang Pe-
kanbaru. Yakni outlet Pusat Restoran Puti Buana 
Jalan Pasir Putih No 2 Simpang Pandau (Cabang 
Marpoyan), Jalan Kaharuddin Nasution No. 141 
(Depan Universitas Islam Riau), Jalan Sudirman No 
11 E-F, Simpang Tiga (Cabang Sudirman), Jalan 
Pepaya No 79 (Cabang Pepaya) serta outlet lain-
nya. *BERTUAH
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Bandara SSK II Pekanbaru 
Tak Lagi Representatif 
di Tengah Kota

Kita Perlu 
Bandara Baru 
dengan Konsep 
Aerocity

PEMERINTAH Kota Pekanbaru kembali me-
wacanakan usulan pemindahan atau re-
lokasi Bandar Udara Internasional Sultan 

Syarif Kasim II atau Bandara SSK II. Keberadaan 
bandara komersial di tengah kota dinilai sudah 
tidak layak dan tidak sesuai dengan Rencana 
Detail Tata Ruang (RDTR).

Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
mengatakan, usulan relokasi itu sesuai dengan RDTR 
khususnya untuk wilayah Kecamatan Marpoyan Damai 
yang kini tengah dalam tahap penyusunan.

“Jadi dalam kajian kita juga harus disampaikan bahwa 
untuk komersial airport hanya waktu tertentu saja di 
sana, harus segera dipindahkan. Airport komersial tidak 
bisa bertahan lama di sana,” ucapnya.

Walikota menyebutkan, ada beberapa alasan me-
ngapa Bandara SSK II harus segera direlokasi. Salah sa-
tunya terkait ketersediaan lahan untuk pengembangan 
bandara sudah sangat terbatas, sementara kapasitas 
penumpang semakin meningkat.

“Saat ini kapasitasnya sudah empat juta penumpang 
per tahun. Dalam kajian pihak Angkasa Pura II bersama 
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Jadi dalam kajian kita 
juga harus disampaikan 
bahwa untuk komersial 
airport hanya waktu ter-
tentu saja di sana, harus 
segera dipindahkan

DR FIRDAUS MT
Walikota Pekanbaru

“
BANDARA MEGAH - Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru 
berdiri megah di kawasan Simpang Tiga, Kota Pekanbaru.

GERBANG BANDARA - Gerbang masuk Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II 
Pekanbaru di kawasan Simpang Tiga merupakan akses baru pada tahun 2012.

kanbaru, telah melakukan pemindahan bandara.
Sebelum tahun 2020 lalu, Gubernur Riau Syamsuar 

sempat membicara rencana pemindahan Bandara 
Sultan Syarif Kasim II Badan Perencanaan Pembangu-
nan Nasional (Bappenas). Proyeksi pemindahan akan 
dilakukan menggunakan anggaran nasional dan masuk 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasi-
onal (RPJMN) 2020-2024.

“Walikota Pekanbaru sudah menyiapkan perenca-
naan pembangunan Pekanbaru ke depan, sehingga 
perlu adanya relokasi Bandara SSK,” kata Gubri Syam-
suar.

Anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat 
mengatakan, pada periode 2014-2019 lalu Komisi V 
DPRD Riau, Angkasa Pura dan Pemprov Riau pernah 
melakukan pembahasan terkait hal tersebut.

Ada beberapa hal yang harus dibicarakan, antara lain 
terkait Embarkasi Haji yang membutuhkan perluasan 
landasan agar bisa disinggahi pesawat berbadan besar.

“Namun ketika itu, Kepala Angkasa Pura II Pak Jaya 
menyampaikan bahwa perluasan bandara membutuh-
kan pembiayaan yang sangat besar, dan memerlukan 
waktu yang lama untuk break event pointnya kajian 
tiga tahun yang lalu,” kata Ade Hartati.

Selanjutnya, politisi PAN ini mengatakan, rapat 
tersebut juga digaris bawahi terkait Pekansekawan 
(Pekanbaru Siak Kampar dan Pelalawan) yang  meru-
pakan daerah yang disiapkan untuk dijadikan daerah 
penyangga Kota Pekanbaru.

Perluasan bandara, papar Ade lagi, memerlukan 
sinergisitas dengan Pemerintah Pusat, mengingat 
anggaran yang cukup besar. Dan Riau harus mampu 
menyampaikan bisnis plane maksud, tujuan, sasaran 
dan target ke Pemerintah Pusat terkait hal tersebut. 
***BERTUAH

Lebih lanjut menurut walikota, usulan relokasi Bandara 
SSK II sendiri telah ada sejak tahun 2008 silam. Saat itu, 
usulan relokasi disampaikan Pemerintah Provinsi Riau 
kepada Pemerintah Pusat.

“Jadi sebenarnya sejak tahun 2008, relokasi SSK II itu 
sudah ada dilakukan kajian oleh pemerintah provinsi. Saat 
itu saya menjabat sebagai kepala Dinas PU. Tapi belum 
mendapat persetujuan pusat. Pusat masih merekomenda-
sikan untuk sementara tetap di kawasan Simpang Tiga,” 
tutupnya.

Hingga kini wacana pemindahan Bandara Sultan Syarif 
Kasim II yang saat ini masih berada dalam kawasan 
Simpang TIga, terus menjadi persoalan krusial di ranah 
perhubungan Provinsi Riau, dan pengembangan kota 
Pekanbaru.

Bandara yang menyatu dengan kompleks militer itu, 
dinilai perlu relokasi secepat mungkin untuk menunjang 
arus mobilitas angkutan udara menuju Provinsi Riau.

Area bandara dan landasan pacu juga dibagi dengan 
Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin, pangkalan udara Tipe 
A TNI Angkatan Udara.

Saat ini bandara yang berlokasi di Kecamatan Marpoy-
an Damai itu memiliki landasan pacu sepanjang 2.600 me-
ter. Sementara KKOP mensyaratkan ketiadaan hambatan 
(obstacle) dalam radius 15 kilometer di wilayah udah 
sekitar bandar udara.

Kini, seiring dinamika demografi kota Pekanbaru be-
serta akselerasi pembangunan yang menyertainya, areal 
Bandara SSK mulai jamak dikelilingi oleh pemukiman pen-
duduk. Bagi Kecamatan Marpoyan Damai, areal bandara 
telah menyebabkan tersendatnya pembangunan gedung-
gedung tinggi.

Cepat atau lambat Bandara SSK II akan direlokasi dari 
kota Pekanbaru. Terlebih kota Padang dan Kota Medan 
sebagai pusat perekonomian Pulau Sumatera selain Pe-

Kementerian Perhubungan, empat juta penum-
pang ini baru dicapai pada tahun 2025. Ternyata 
pada tahun 2016-2017, sudah tercapai empat 
juta itu,” ungkapnya.

Pada tahun 2014 lalu, terang walikota, AP II 
juga telah melakukan penelitian dan juga sudah 
dipaparkan ke Pemerintah Kota Pekanbaru. Oleh 
konsultan AP II, pada tahun 2025 pertumbuhan 

lalu lintas udara sudah padat dengan kapasitas 9,5 juta 
per tahun atau meningkat dua kali lipat dari sekarang.

“Dari hasil paparan itu, kita kemudian mengirim surat 
ke AP II dan Kemenhub melalui gubernur Riau. Isinya, un-
tuk airport komersial agar segera direlokasi. Hal itu juga 
sesuai rekomendasi pemerintah kota, bahwa SSK II hanya 
beroperasi sampai 2025,” paparnya.

Untuk lokasi pemindahan, walikota mengaku masih 
perlu dilakukan kajian oleh Pemerintah Provinsi Riau 
bersama pemerintah kabupaten/kota.

“Dengan usulan ini, maksudnya supaya gubernur, wa-
likota dan bupati se-Riau harus berpikir untuk antisipasi 
dengan cepat merancang lokasi relokasi bandara yang 
baru,” ujarnya.

LAPORAN
UTAMA

Smart Mobility For Smart City
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Sejarah Bandara SSK II

PADAT PENUMPANG - Penumpang Bandara SSK II Pekanbaru 
memadati jalur keberangkatan domestik, belum lama ini. 
Jumlah penumpang di SSK II tembus 4 juta per tahun.

SEBELUM berganti nama sebagai Bandar Udara In-
ternasional Sultan Syarif Kasim II, masyarakat lebih 
mengenal Bandara Simpang Tiga. Lapangan 

terbang komersial di Riau ini pada era kolonial 
adalah lapangan pendaratan berbentuk cakram 
sekitar satu kilometer sebelah barat landasan 
pacu saat ini.

Awalnya pondasi dibangun kembali dari Timur 
ke Barat dengan landasan pacu nomor 14 dan 
32. Pada masa pendudukan Jepang, lapangan 
terbang ini menjadi rumah bagi skuadron kecil 
pesawat dari Angkatan Udara Angkatan Darat 
Kekaisaran Jepang, sebelum diambil alih oleh tentara Se-

kutu.
Pada masa awal kemerdekaan, landasan pacu saat ini 

dibangun berdekatan dengan lapangan terbang 
lama. Awalnya panjangnya hanya 800 meter 
bernomor 18 dan 36. Pada tahun 1950 landasan 
diperpanjang menjadi 1.500 meter, dan pada 
tahun 1967 landasan pacu dan jalan parkir 
pesawat di aspal dengan aspal setebal 7 cm dan 
panjang 500 meter.

Pada awal 2010, tahap pertama perluasan 
bandara dimulai dengan pembangunan terminal 

baru untuk menggantikan terminal asli yang dibangun 
pada 1980-an. Terminal asli dihancurkan untuk memberi 

BANDARA MEGAH 
- Bandara Interna-
sional Sultan Syarif 
Kasim II Pekanbaru 
berdiri megah di 
kawasan Simpang 
Tiga, Kota Pekan-
baru.

RENOVASI - Bangu-
nan Bandara Sultan 

Syarif Kasim II 
setelah mengalami 

renovasi pada tahun 
2010-2012 lalu. 
Hanya landasan 

pesawat tidak bisa 
lagi diperluas.

TIDAK LAYAK - Keberadaan bandara komersil yang menyatu 
dengan bandara militer serta rumah penduduk sudah tidak 
layak lagi berada di tengah kota.

BANDARA MEGAH - Bandara Internasional Sultan Syarif 
Kasim II Pekanbaru berdiri megah di kawasan Simpang Tiga, 
Kota Pekanbaru.

jalan bagi tempat parkir tambahan. Terminal baru diba-
ngun dengan konsep desain modern dengan tiga jetway 
dan apron yang lebih besar.

Pada 16 Juli 2012, terminal baru senilai Rp 2 triliun 
($212 juta) telah dibuka untuk menampung 1,5 juta 
penumpang per tahun dan melayani 8 jet berbadan 
sempit setara dengan pesawat Boeing 737-900ER dan jet 
berbadan lebar setara dengan 2 Boeing 747 jumbo pada 
waktu yang sama.

Terminal baru seluas 17.000 meter persegi dan apron 
pesawat yang lebih luas yang dapat menampung 10 pe-
sawat berbadan lebar, dua kali lipat kapasitas apron lama. 
Terminal baru dirancang dengan perpaduan arsitektur 
Melayu dan modern. Bentuk fisik bangunan terinspirasi 
dari bentuk fauna terbang khas Riau yaitu burung Serin-
dit.

Untuk memenuhi persyaratan teknis bandara kelas 
dunia, landasan pacu bandara diperpanjang dari 2.200 
meter menjadi 2.600 meter dan kemudian menjadi 3.000 
meter dan perpanjangan lebar runway dari 30 m menjadi 
45 meter.

Perluasan bandara ini merupakan bagian dari pem-
bangunan infrastruktur dalam mendukung Pekan Olah-
raga Nasional 2012 yang digelar di Pekanbaru. Meskipun 
terminal baru dibuka pada 2012, dua dari tiga jembatan 
jet mulai beroperasi pada akhir Juli 2014. Bandara ini kini 
memiliki empat jembatan jet.

Terminal lama telah dihancurkan untuk memberi jalan 
bagi apron baru. Selain itu, Air Traffic Control Tower (ATC) 
baru di Bandara Sultan Syarif Kasim II telah dikembangkan 
untuk membantu pengoperasian terminal bandara baru. 
***TIM BERTUAH

LAPORAN
UTAMA
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Penataan Jalan Agus Salim 
Menuju Sentra Kuliner 
Street Pekanbaru

PUSAT KULINER - Pemerintah Kota Pekanbaru akan menata ulang kawasan Jalan Agus Salim agar 
lebih estetik dan efektif sentra Kuliner Street Pekanbaru.

Wujudkan 
Kawasan 
Penunjang 
Ekonomi

Yani,” ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
(Disperindag) Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut.

Menurut Ingot, sesuai arahan Walikota Dr H Firdaus ST 
MT dan Dinas PUPR, kawasan ini akan dijadikan ikon wisata 
baru sentra Kuliner Street Pekanbaru. Ada banyak aktivi-
tas sekitar jalan tersebut. Pemerintah Kota Pekanbaru pun 
menata kawasan itu agar lebih rapi dan berfungsi dengan 
baik.

Sebelumnya Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyebutkan kawasan sepanjang Jalan Agus Salim dan seki-
tarnya akan menjadi ikon wisata baru, sebagai sentra Kuliner 
Street Pekanbaru. Sehingga kawasan tersebut harus ditata 
dan dikelola secara baik dan terintegrasi dengan penataan 
kawasan Sukaramai Trade Center.

Walikota akan menyulap kawasan Agus Salim seperti Ma-
lioboro di Yogyakarta. Nantinya lokasi tersebut akan menjadi 
pusat wisata kuliner malam, dan diharapkan dapat memaju-
kan perekonomian masyararakat Pekanbaru.

“Kita ingin mempunyai pusat kuliner malam hari seperti 
Malioboro, dan diharapkan menjadi pusat tujuan kunjungan 
orang ke Pekanbaru,” ujar walikota.

Direncanakan penataan dengan membagi penggunaan 
jalan itu memiliki tiga zona waktu. Zona pertama sesuai 
fungsi jalan itu sebagai tempat melintas dan pedestrian 
mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WIB.

Kadis Ingot menegaskan bahwa kawasan itu harus kosong 
atau bebas dari pedagang. Pengendara dan masyarakat 
yang melintas pun bisa menggunakan ruas jalan tersebut.

Zona kedua yakni pukul 17.00 hingga pukul 01.00 WIB. 
Pada waktu ini jalan bisa dimanfaatkan sebagai lokasi bagi 

pelaku UMKM. Mereka bisa menggunakan ruas jalan untuk 
usaha kuliner dan industri kreatif. Kawasan itu jadi ruang un-
tuk membangun perekonomian.

Zona ketiga pukul 01.00 hingga pukul 08.00 WIB bisa digu-
nakan oleh pedagang tradisional yang kini berjualan di sana. 
Ia mengingatkan agar tidak ada kios liar. Saat ini banyak kios 
berdiri di lokasi yang mestinya jadi pedestrian. Ia menegaskan 
kios itu liar dan tidak mengantongi izin dari pemerintah kota.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah merancang 
rekayasa lalu lintas agar kawasan Jalan Agus Salim menjadi 
tertib, ramai dan lancer yang terintegrasi dengan kawasan 
Sukaramai Trade Center (STC).

Untuk kelancaran pelaksanaan penertiban bangunan liar 
sepanjang Jalan Agus Salim akan dilaksanakan oleh tim yustisi 
Kota Pekanbaru agar dapat difungsikan sesuai dengan ren-
cana tersebut.

Saat ini, terang dia, penataan sesuai konsep yang telah 
dirancang itu masih terkendala pandemi Covid-19 yang me-
maksa pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM). “Mudah-mudahan setelah 
PPKM ini berakhir, penataan sesuai konsep bisa kita lakukan,” 
harapnya.

“Karena kita ingin mengoptimalkan kawasan Jalan Agus Sa-
lim sebagai kawasan yang bisa menunjang perekonomian. Hal 
itu sesuai konteks saat ini untuk pemulihan ekonomi,” tutup 
Ingot. *BERTUAH

PEMERINTAH Kota Pekanbaru segera menata 
kembali kawasan Jalan Agus Salim. Adanya 
penataan ini agar kawasan itu bisa lebih este-

tik dan efektif mendukung fungsi publik.
Kota Pekanbaru yang semakin berkembang 

menuju kota metropolitan yang madani sejalan 
dengan pesatnya pertumbuhan pusat ekonomi 
dan bisnis memerlukan penyediaan sarana dan 
prasarana perdagangan. Khususnya pasar rakyat 

yang representatif untuk melayani masyarakat.
Saat ini banyak pedagang yang berjualan 

hingga memakan badan jalan. Banyak juga kios 
liar yang berdiri di jalan tersebut. Pedagang di 
kawasan Jalan Agus Salim dari simpang Jalan 
Sudirman hingga Jembatan Sago berkisar 353 
orang.

“Kawasan itu menghubungkan dua jalan pro-
tokol yakni Jalan Jendral Sudirman-Jalan Ahmad 

KAWASAN WISATA - Jalan Agus Salim akan disulam menjadi kawasan 
wisata baru, pusat kuliner dan juga pasar rakyat yang lebih baik.

Karena kita ingin 
mengoptimalkan ka-
wasan Jalan Agus Sa-
lim sebagai kawasan 
yang bisa menunjang 
perekonomian

INGOT AHMAD 
HUTASUHUT
Kepala Disperindag 
Kota Pekanbaru

LAPORAN
KHUSUS

“
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BANGUNAN LIAR - Kawasan Jalan Agus Salim saat ini dimanfaatkan sebagai pasar 
tradisional, namun dalam pelaksanaan terlihat kumuh karena banyaknya bangunan liar.

TIGA ZONA - Dalam konsep penataan Jalan Agus Salim akan dibagi menjadi tiga zona. 
Zona fungsi jalan, zona pedagang tradisional dan zona pelaku usaha kulier.

RENCANA Pemerintah Kota Pekanbaru menata ulang 
kawasan Jalan Agus Salim usai bencana kebakaran 
Pasar Sukaramai 2015 silam, mendapat dukungan dari 

Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Eri Sumarni.
Agar rencana ini berjalan lancar, pemerintah kota dim-

inta gencar melakukan sosialisasi kepada pedagang. Pasal-
nya, saat ini lokasi Jalan Agus Salim diisi peda-
gang yang berjualan sampai memakan badan 
jalan, mulai dari batas Jalan Jenderal Sudirman 
sampai batas Jalan Ahmad Yani, sehingga meng-
hilangkan fungsi yang lain, seperti kelancaran lalu 
lintas menjadi terhambat.

“Saran kami, jelang eksekusi atau penataan 
ulang kawasan Jalan Agus Salim itu, Pemko 
dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdaga-
ngan harus gencar melakukan sosialisasi,” kata Eri kepada 
wartawan.

Terkait konsep pemerintah kota yang membagi kawasan 
Jalan Agus Salim menjadi tiga zona dinilai Eri sangat ba-
gus. Tentunya konsep ini jika terwujud akan menjadi wajah 
baru dalam mendukung perekonomian.

“Ini bagus, dan kami sangat mendukung itu agar di-

Gencarkan Sosialisasi 
ke Pedagang

percepat saja pekerjaannya supaya kawasan Agus Salim 
dapat dinikmati oleh masyarakat banyak, karena dengan 
letaknya yang strategis, di pusat kota, penataannya bisa 
menjadi ikon baru bagi masyarakat Pekanbaru,” tutur poli-
tisi Partai Hanura ini.

Dengan pertumbuhan Kota Pekanbaru saat ini yang 
disebutkan Eri terus tumbuh, memang sudah 
seharusnya penataan untuk tujuan menjadi lebih 
baik perlu dilakukan, akan tetapi sosialisasi di-
minta untuk tidak diabaikan, karena dinilai perlu. 
“Mesti sesuai dengan visi misi Kota Pekanbaru 
saat ini, metropolitan madani,” tambahnya.

Disampaikannya lagi, untuk penataan ulang 
kawasan Jalan Agus Salim itu, pemerintah dise-
butkannya sudah melakukan studi ke beberapa 

daerah dan tinggal percepatan realisasi.
“Memang sudah dipaparkan oleh Dinas ke Komisi II 

yang ingin menata Jalan Agus Salim seperti Malioboro  
Yogjakarta. Tentu dukungan dari masyrakat juga untuk 
dapat berjalan sesuai rencana,” imbuhnya. *BERTUAH

LAPORAN
KHUSUS



WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT bersama Kepala Dinas 
Perhubungan Kota Pekanbaru 

Yuliarso, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis 
Perparkiran Radinal Munandar menan-
datangani nota kesepahaman (MoU) 
dengan Kepala Kantor Cabang BRI Lancang 
Kuning Bayu Destianto.

Penandatanganan MoU ini dalam rangka mempermudah 
pembayaran perparkiran dan ongkos naik bus Trans Metro 
Pekanbaru.

Walikota Pekanbaru usai penandatangan MoU di Aula 
Kompleks Perkantoran Tenayan Raya mengungkapkan bahwa 
Dinas Perhubungan memiliki dua kegiatan pelayanan publik 
yaitu pengelolaan perparkiran dan Bus Trans Metro Pekan-
baru. Terkait retribusi parkir, Dishub bekerjasama dengan BRI.

“Melalui aplikasi nontunai maka warga dimudahkan pem-
bayaran parkir. Di samping itu, uang parkir yang diperoleh 
dapat terkontrol secara baik,” katanya.

Menurut walikota, kerja sama dengan BRI ini dapat menin-
gkatkan pelayanan publik dalam hal perparkiran. Ia melanjut-
kan, di era digitalisasi, pembayaran parkir tidak lagi dengan 
uang tunai. Oleh sebab itu, aplikasi pembayaran nontunai 
sangat dibutuhkan.

Pembagian nontunai, lanjut Walikota Firdaus, akan dite-
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SAMBUTAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT mem-
berikan kata sambutan sebelum penandatanganan MoU.  

PENANDATANGANAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT menyaksikan penandatanganan MoU antara Dishub Kota 
Pekanbaru dengan Kantor Cabang BRI Lancang Kuning. 

NOTA KESEPAHA-
MAN - Walikota 
Pekanbaru Dr H 
Firdaus ST MT 
menandatangani 
nota kesepaha-
man dengan Kepala 
Kantor Cabang BRI 
Lancang Kuning 
Bayu Destianto.

Pembayaran Non 
Tunai untuk Parkir 

& Bus TMP

Pemerintah Kota Pekanbaru 
Teken MoU dengan BRI

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT foto bersama dengan Kepala Kantor 
Cabang BRI Lancang Kuning Bayu Destianto seusai penandatanganan nota kesepahaman.

rapkan juga pada bus TMP pada akhir tahun 2021. Saat 
ini, Dishub tengah menyiapkan feeder yaitu transportasi 
umum sejenis angkot yang menjemput warga di lingkungan 
permukiman. Dengan feeder ini, warga diantar ke halte bus 
TMP terdekat. “Nanti, pembayarannya ongkos feeder dan 
bus TMP juga menggunakan aplikasi digital yang disiapkan 
BRI,” jelas walikota.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Cabang BRI Lan-
cang Kuning, Bayu Destianto mengatakan, pihaknya siap 
membantu Pemerintah Kota Pekanbaru dalam berbagai 
bidang layanan.

BRI sendiri, ucapnya, sudah memiliki teknologi yang 
sangat baik dengan jaringan luas. Sehingga, BRI dapat men-
dukung keperluan perbankan yang diperlukan Pemerintah 
Kota Pekanbaru.

AGENDA

“Pada tahap awal ini, kami bekerjasama dengan Dishub 
terkait retribusi parkir. Melalui kerja sama ini, laporan 
keuangan pendapatan daerah dari retribusi parkir semakin 
transparan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, masyarakat juga dipermudah dalam 
proses pembayaran yang parkir. Perlu diketahui, lanjut 
Bayu, BRI punya banyak variasi pembayaran nontunai QR 
Code yang digalakkan Bank Indonesia. QR Code ini dina-
makan Quick Response Code Indonesian Standard atau 
QRIS.

“QR Code ini bisa dilakukan oleh berbagai media pem-
bayaran. Pembayaran uang parkir juga bisa menggunakan 
kartu Brizzi BRI. Ke depan, kerja sama ini akan berkem-
bang ke sektor lainnya seperti pembayaran ongkos bus 
TMP,” ucap Bayu. *BERTUAH

PLAKAT KENANGAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyerahkan plakat kenang-kenangan 
kepada Kepala Kantor Cabang BRI Lancang Kuning Bayu Destianto.Menuju Digitalisasi Pembayaran
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TINJAU POSKO PPKM - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT foto bersama Ketua Satgas Penanganan 
Covid-19 Nasional usai peninjauan Posko PPKM di Kelurahan Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai. didukung oleh tiga dokter jaga. Fasilitas lain yang disediakan 

yaitu tabung oksigen, obat-obatan, makanan bergizi dan 
senam sehat bersama.

Selain mengunjungi lokasi isoter, rombongan kepala 
BNPB juga menyambangi Pos PPKM Kelurahan Sidomulyo 
Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, dan Pos PPKM Kelura-
han Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya.

Di lokasi ini, ketua Satgas Covid-19 Nasional memberikan 
arahan dan juga apresiasi terhadap pelaksanaan PPKM dan 
pelayanan kepada masyarakat yang terpapar Covid-19.

Selanjutnya, rombongan melakukan peninjauan dapur 
umum yang digagas Danrem 031 WB, Brigjen TNI MS Ismed, 
Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi, bekerjasa-
ma dengan LAM Riau, serta didukung oleh Pemprov Riau.

Dapur umum ini berlokasi di halaman kantor LAM Riau. 
Pada kesempatan yang sama juga, rombongan meninjau 
vaksinasi massal di SMAN 8 Pekanbaru yang ditaja IDI Riau 
dan IDI Kota Pekanbaru.

Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyambut baik 
kunjungan yang dilakukan kepala BNPB yang juga Ketua 
Satgas Penanganan Covid-19. “Terima kasih kepada Ketua 
Satgas Penanganan Covid-19, Ganip Warsito, atas arahan 
dan bimbingannya,” ucap walikota.

BERPAMITAN - Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nasional Letjen 
Ganip Warsito berpamitan dengan Walikota Dr H Firdaus ST MT 
seusai kunjungan ke LAM Riau.

DIALOG PETUGAS - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT dan ketua 
Satgas Penanganan Covid-19 Nasional berdialog dengan petugas tracer 
di Posko PPKM Kelurahan Tangkerang Timur, Tenayan Raya.

SIMAK ARAHAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyimak 
arahan yang disampaikan Kepala BNPB Letjen Ganip Warsito saat 
meninjau dapur umum di halaman kantor LAM Riau.

AGENDA

Kunker Ketua Satgas 
Covid-19 Nasional

Apresiasi 
Pelaksanaan PPKM 

di Pekanbaru

KETUA Satuan Tugas Penanganan 
Covid-19 Nasional Letjen TNI     
Ganip Warsito SE MM menyam-

bangi Provinsi Riau. Dalam kunjungan 
kerjanya tersebut, kepala BNPB ini 
melihat langsung upaya penanganan 
Covid-19 yang dilakukan Pemprov Riau, 
khususnya di Kota Pekanbaru.  

Letjen Ganip berkeliling Kota Pekan-
baru selama dua hari kunjungan. Mulai melihat langsung 
gedung isolasi terpusat (isoter) yang disiapkan Pemerintah 
Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru, meninjau 
Posko PPKM, melihat fasilitas dapur umum hingga meman-
tau pelaksanaan vaksinasi massal.

Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT mendampingi 
kunjungan kerja dari Ketua Satgas Penanganan Covid-19 
Nasional, bersama dengan Gubernur Riau Drs H Syamsuar 
dan Forkopimda. Seperti yang terlihat saat Letjen Ganip 
menyambangi lokasi isoter di BPSDM Riau.

Di tempat itu, Kepala BNPB ini melihat langsung kondisi 
warga yang terpapar Covid-19. Ganip bahkan menyempat-
kan diri menyapa sejumlah pasien bergejala ringan yang 
tengah mendapatkan perawatan di isoter itu.

Dia memberi semangat warga terpapar Covid-19. 
Menekankan kepada para pasien untuk tetap menjaga 
imun yang tinggi meskipun terinfeksi virus. Tak lupa, ia 
juga berpesan kepada warga untuk selalu berdoa agar 
diberikan kesehatan dan selalu berpikiran positif. “Berdoa 
dan yakin, kita akan sembuh,” ujarnya.

Ganip juga mengucapkan terima kasih kepada mereka 
yang sudah melakukan isolasi di tempat ini. “Tetap sehat 
dan semoga lekas sembuh. Kuncinya adalah imun, aman 
dan iman,” ucapnya.

Sebelum meninggalkan fasilitas isolasi BPSDM Provinsi 
Riau, Ganip kembali berpesan kepada para pasien untuk 
senantiasa menjaga pikiran. “Semangat terus!” tegasnya.

Seperti diketahui, gedung yang dikelola oleh Pemerintah 
Provinsi Riau ini dialihfungsikan menjadi fasilitas isoter. 
Sebelumnya, gedung BPSDM sudah menjadi salah satu 
fasilitas pemerintah yang digunakan untuk penanganan 
Covid-19 sejak September 2020.

Saat ini, gedung BPSDM menampung 62 pasien dengan 

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT foto bersama ketua Satgas Penanganan 
Covid-19 Nasional usai kunjungan di Posko PPKM Kelurahan Tangkerang Timur.

VAKSINASI IDI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT mendampingi ketua Satgas Penanganan 
Covid-19 Nasional saat meninjau vaksinasi yang ditaja IDI Riau dan Kota Pekanbaru.

Lebih lanjut Walikota Firdaus mengatakan, Satgas Pena 
nganan Covid-19 Kota Pekanbaru akan terus berjuang dalam 
memutus mata rantai penyebaran virus ini dengan berkola 
borasi bersama TNI-Polri serta Pemprov Riau.

“Kita akan menindaklanjuti semua arahan yang telah di-
berikan. Semoga angka masyarakat yang terpapar Covid-19 
dapat ditekan serendah-rendahnya hingga hilang dari bumi 
ini,” harap walikota. *BERTUAH



WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyak-
sikan acara pelepasan ekspor Indonesia oleh 
Presiden RI Joko Widodo secara virtual dari ruang 

rapat Mal Pelayanan Publik Pekanbaru. Pelepasan ekspor 
komoditas sarang burung walet dan porang serta komodi-
tas lainnya dilakukan di 17 pelabuhan laut maupun udara 
ke berbagai negara dunia.

Walikota Firdaus mengaku bersyukur dan bangga 
karena pada kesempatan itu Provinsi Riau turut memberi 
andil besar dengan nilai ekspor mencapai Rp 1,077 triliun. 
“Kami ikut berbangga,” ucapnya sesaat setelah menyak-
sikan pelepasan komoditas ekspor tersebut bersama 
Forkopimda.

Dikatakan walikota, porang dan sarang burung walet 
menjadi primadona dalam pelepasan ekspor kali ini. Khu-
sus untuk porang, ternyata budi daya komoditi yang satu 
ini juga tumbuh dan berkembang di Riau, termasuk Kota 
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AGENDA

Pekanbaru 
Budidayakan 

Porang di 
Lahan 30 

Hektare

Pekanbaru.
Perlu diketahui, porang adalah 

tanaman umbi-umbian dengan 
nama latin Amorphophallus Muel-
leri. Di beberapa daerah di Jawa, 
tanaman porang dikenal dengan 
nama iles-iles. Budidaya porang juga 
terbilang mudah dan murah karena 
tak memerlukan banyak perlakukan khusus. Pohon porang 
mudah tumbuh dalam berbagai kondisi tanah, bahkan di 
lahan kritis sekalipun.

Harga porang di pasaran ekspor juga terus meningkat. 
Manfaat porang, terutama umbinya, digunakan untuk ba-
han baku pembuatan tepung konjak atau tepung gluco-
mannan. Tepung ini yang kemudian dipakai sebagai bahan 
utama olahan shirataki, mi bening yang banyak dikonsumsi 
di Asia Pasifik.

Oleh karena itu, porang sebagai komoditas baru per-
tanian kini tengah dibudidayakan juga di beberapa keca-
matan yang ada di Kota Pekanbaru. Luas lahan budi daya 
porang ini bahkan mencapai 30 hektare dengan mempe-
kerjakan lebih dari 100 petani. “Ini baru tahap awal. Kami 
sedang belajar dan uji coba,” ucap Walikota Dr H Firdaus 
ST MT.

Menurut wako, para petani sekarang tidak lagi ragu 
tentang keberlanjutan komoditas porang ini. Hal itu 
setelah Ketua Asosiasi Porang Riau Hendri merintis budi-
daya porang ini sejak tiga tahun lalu.

Ia membangun industri porang di Kabupaten Siak 
dengan kapasitas yang cukup besar.  “Namun dia harus 
menjual porang ke Jawa. Biaya transportasinya lebih ma-
hal,” ungkap walikota. Ke depan, wako berharap komoditas 
ini bukan hanya sebatas tren. Komoditas ini bisa dijadikan 
pengganti beras.

Sementara itu, Presiden Jokowi dalam keterangan ter-
tulisnya mengatakan, kinerja ekspor pertanian menunjuk-
kan angka positif. Dari rilis yang dikeluarkan Badan Pusat 

Walikota Saksikan 
Pelepasan Ekspor 

Indonesia Secara Virtual

PELEPASAN EKSPOR - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT bersama 
Forkopimda mengikuti prosesi pelepasan ekspor komoditas pertanian oleh 
Presiden RI Ir H Joko Widodo secara virtual.

DOA BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT doa 
bersama Forkopimda saat acara pelepasan ekspor komoditas 
pertanian dari 17 pelabuhan laut maupun udara se-Indonesia.

PROSES PELEPASAN 
- Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
mengabadikan proses 
pelepasan ekspor 
komoditas pertanian 
oleh Presiden Joko 
Widodo melalui ka-
mera ponsel.

MERDEKA EKSPOR - Presiden RI Joko Widodo terlihat 
melambaikan tangan saat melepas ekspor komoditas perta-
nian dengan tema Merdeka Ekspor.

APRESIASI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT me-
nyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya karena Provinsi 
Riau memberi andil besar dengan nilai ekspor Rp1,077 
triliun.

Statistik tahun 2020 hingga semester I tahun 2021, nilai 
ekspor pertanian pada 2020 mencapai Rp451,8 triliun.

Nilai ekspor naik 15,79 persen dari tahun 2019 yang 
hanya Rp390,16 triliun. Periode semester I tahun 2021, nilai 
ekspor mencapai Rp282,86 triliun. Nilai ekspor semester 
pertama ini naik dibandingkan periode tahun sebelumnya 
yang hanya mencapai Rp202,05 triliun.

“Saya mengapresiasi kerja keras petani, pekebun, 
peternak, dan pelaku usaha agribisnis serta seluruh ja-
jaran pemangku kepentingan pembangunan pertanian, 
baik di pusat dan daerah atas kerja keras serta dedikasi 
yang tinggi. Di masa pandemi ini, insan pertanian tidak 
hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan seluruh 
rakyat Indonesia namun juga bisa ekspor,” ucap Pre-

siden Jokowi.
Perlu diingatkan, bangsa Indonesia dapat bertahan dan 

terus tumbuh jika nilai investasi dan ekspornya besar. In-
san pertanian telah dapat membuktikan dengan kerjasama 
dan kerja keras. Catatan BPS juga menyebutkan komodi-
tas sarang burung walet dan porang menjadi komoditas 
baru yang mampu memberi angka yang besar pada nilai 
ekspor.

“Untuk itu, kita susun strateginya. Kembangkan benih 
atau bibit unggulan agar produktivitasnya tinggi, tanam 
secara massal, dan buka akses pasarnya. Kerja sama de-
ngan seluruh sektor agar dapat bersama-sama mengem-
bangkan komoditas unggulan ekspor prioritas ini,” jelas 
Presiden Jokowi. *BERTUAH



Walikota Bersama Danrem dan 
Forkopimda Lepas Tim Patroli 

PPKM Gabungan
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TIM PATROLI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menghadiri pelepasan 
Tim Patroli PPKM Gabungan bertempat di Makodim 0301 Pekanbaru.

Bubarkan 
Kerumunan dan 

Bagi Masker

WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT bersama 
Danrem 031 Wirabima Brigjen TNI M Syech Ismed 
melepas Tim Patroli Pemberlakuan Pembatasan Ke-

giatan Masyarakat (PPKM) gabungan di Makodim 0310 Pekan-
baru. Tim ini bertugas melakukan patroli menegur warga yang 
tidak memakai masker.

Danrem 031 Wirabima Brigjen TNI M Syech Ismed pada 
kesempatan itu mengatakan, tim patroli yang dilepas ini akan 
bertugas mendisiplinkan warga agar menerapkan protokol 
kesehatan atau prokes. Jadi, warga tak hanya ditegur tapi juga 
diberikan masker.

“Jadi tim ini juga membawa masker. Warga terus ditegur 
agar memakai masker. Teguran itu supaya tidak melakukan 
lagi,” ungkapnya di hadapan personel gabungan yang akan 
ditugaskan melakukan patroli.

Menurut Danrem, Tim Patroli PPKM akan memberikan 
imbauan-imbauan terkait penerapan prokes, khususnya di 
tempat warga berkerumun. Warga akan dihampiri dan diberi 

SAMBUTAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memberi kata 
sambutan sebelum pelepasan Tim Patroli PPKM Gabungan ke tengah 
masyarakat.

KETERANGAN PERS - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memberi 
keterangan pers seusai acara pelepasan Tim Patroli PPKM Gabungan.

BERDOA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT bersama Dan-
rem 031 Wirabima dan Forkopimda berdoa sebelum pelepasan 
Tim Patroli PPKM Gabungan.

PELEPASAN TIM - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
bersama Danrem 031 
Wirabima Brigjen TNI 
M Syech Ismed mengi-
barkan bendera tanda 
pelepasan secara resmi 
Tim Patroli PPKM 
Gabungan.

tahu bahwa Pekanbaru sedang 
melaksanakan PPKM level 4. 
Sehingga, kerumunan harus 
dihindari.

“Warga yang berkerumun 
akan diberikan masker dan di-
minta membubarkan diri. Inilah 
tugas tim ini,” ucap Ismed.

Disampaikan Danrem, tim 
patroli PPKM akan membantu walikota Pekanbaru 
dalam membatasi mobilitas warga. Karena, menurut-
nya, penyebaran virus Corona akibat mobilitas warga 
yang tinggi.

Pada kesempatan yang sama, Walikota Pekan-
baru Dr H Firdaus ST MT mengatakan, tim Covid-19 
Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru selama ini sudah 
saling bersinergi. Pemko Pekanbaru sendiri, ucap 
wako, sebenarnya telah membuat tim khusus dalam 
percepatan sosialisasi prokes yang dipimpin Dandim 
0301 Pekanbaru.

Namun demikian, dia mengapresiasi dan menyam-
but baik diturunkannya tim gabungan ini. “Saya me-
nyambut baik pelepasan tim patroli PPKM gabungan. 
Tim ini gabungan TNI, Polri, dan BPBD dimana koordi-
natornya oleh Dandim,” ujarnya.

Disamping Tim Sosialisasi, Pemko Pekanbaru 
juga telah membentuk beberapa tim dengan tugas 
masing-masing. Seperti Tim Pelaksana PPKM yang 
dipimpin oleh Kapolresta Pekanbaru, lalu Tim Tracing 
Covid-19 yang dipimpin Wakil Walikota Pekanbaru H 
Ayat Cahyadi SSi.

Tim Percepatan Vaksinasi dipimpin Sekdako Pekan-
baru H Muhammad Jamil MAg MSi, serta Tim Satgas 
Persediaan Oksigen yang dikomandoi oleh Asisten 
II Setdako Pekanbaru, El Syabrina. “Ini artinya ada 
percepatan yang kami buat sesuai dengan amanat 
Presiden RI,” ucap walikota.

Di samping tim-tim itu, untuk mengefektifkan 
pelaksanaan PPKM, juga dilakukan penyekatan di 
sejumlah jalan protokol yang ada di Kota Pekanbaru. 
Berdasarkan hasil evaluasi tim nasional, penyekatan 
jalan ini ternyata mampu mengurangi mobilitas warga 
hingga 28 persen. *BERTUAH

AGENDA
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TEMUI PEDAGANG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT berbincang dengan salah pedagang pakaian di kawasan 
STC terkait aktivitas jual beli selama masa PPKM. 

TEMUI PEDAGANG 
- Walikota Pekan-
baru Dr H Firdaus 
ST MT berbincang 
dengan salah peda-
gang pakaian di 
kawasan STC terkait 
aktivitas jual beli 
selama masa PPKM. 

TAMPUNG AS-
PIRASI - Walikota 
Pekanbaru Dr H 
Firdaus ST MT 
mendengarkan 
pendapat seorang 
pedagang di Mal 
Pekanbaru. 

BERDIALOG - Wa-
likota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
menyimak penjela-
san dari perwakilan 
pengelola tentang 
penerapan prokes 
yang dilakukan di 
kawasan STC.  

Hal senada diutarakan Kapolresta Pekanbaru Kombes 
Pol Pria Budi yang turut mendampingi walikota saat pen-
injauan. Kapolresta juga mengimbau para pengelola mal 
dan pasar tradisional untuk selalu menerapkan protokol 
kesehatan yang ketat, agar penyebaran Covid-19 tidak 
semakin meluas.

Sehingga mall, pusat perbelanjaan, pedagang dan  
pelaku-pelaku usaha lainnya bisa kembali buka dengan 
normal di Kota Pekanbaru.

Kepada beberapa pedagang yang saat ini sepi pen-
gunjung, kapolresta meminta untuk tetap semangat dan 
selalu menjaga kesehatan. Para pengelola juga diminta 
untuk melarang masuk pengunjung yang tidak menggu-

nakan masker dan mematuhi jam tutupnya tempat perbelan-
jaan, yakni pada pukul 20.00 WIB.

“Ini sesuai dengan surat edaran Walikota Pekanbaru serta 
tetap mengutamakan protokol kesehatan pada masa pan-
demi Covid-19,” ungkap Kapolresta Kombes Pol Pria Budi.

Dengan dilaksanakannya monitoring ke Pasar Tradis-
ional Ramayana dan Mal Pekanbaru, kapolresta bersama 
walikota dan Forkompimda Kota Pekanbaru berharap para 
pelaku usaha dan pengelola pusat-pusat perbelanjaan agar 
memperketat protokol kesehatan dan menaati Surat Edaran 
WaliKota Pekanbaru No 19/SE/SATGAS/2021 tentang pedo-
man penerapan PPKM level IV di wilayah Kota Pekanbaru. 
*BERTUAH

PEMERIKSAAN SUHU - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT dan Kapolresta Pekanba-
ru melalui pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki kawasan pusat perbelanjaan STC.

AGENDA

Aktivitas Jual Beli di Pusat 
Perbelanjaan Mulai Membaik

sih di bawah sebelum PPKM level 4. Ada sejumlah penge-
lola counter STC juga mengaku sudah ada transaksi sejak 
buka kembali. Ia menilai secara umum bahwa aktivitas 
penjualan sudah cukup bagus.

Walikota kembali menyampaikan kepada pengelola un-
tuk tetap melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 yang 
ketat, baik kepada pemilik usaha maupun kepada para 
pengunjung. “Kepada pemilik usaha terus ingatkan kepada 
karyawan untuk selalu menggunakan masker,” ungkapnya.

UNTUK melihat langsung 
penerapan protokol ke-
sehatan atau prokes di pusat 

perbelanjaan selama masa Pem-
berlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) Level 4, Waliko-
ta Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
melakukan peninjauan ke sejumlah 
pusat perbelanjaan.

Didampingi sejumlah jajaran dari unsur Forkopimda, 
walikota meninjau aktivitas yang ada di Sukaramai Trade 
Centre (STC) dan Mal Pekanbaru. Mereka melihat lang-
sung penerapan prokes yang ada di dua pusat perbe-
lanjaan modern di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru 
tersebut.

Saat kunjungannya, walikota dan rombongan berkelil-
ing area sekitar pusat perbelanjaan. Hampir setiap lo-
rong ditelusuri untuk memantau kondisi di pusat perbe-
lanjaan dan penerapan prokes di area publik itu.

Walikota Firdaus sempat berdialog perihal kondisi 
terkini pedagang setelah kembali dibuka usai penerapan 
PPKM level 4 tahap pertama. Seperti diketahui, pusat 
perbelanjaan mendapat kelonggaran dalam perpanja-
ngan PPKM level 4 kali ini.

Walikota mengatakan bahwa para pedagang kini 
sudah kembali beraktivitas selama tiga hari. Ia menyebut 
kondisi aktivitas perdagangan secara umum kembali 
membaik. “Aktivitas perdagangan memang belum tinggi, 
tapi sudah memperlihatkan daya beli sudah membaik,” 
paparnya.

Di sela perbincangannya dengan pedagang pakaian 
jadi, wako tidak menampik bahwa aktivitas jual beli ma-

Walikota Bersama Forkopimda Meninjau Pelaksanaan Prokes



UNTUK melihat langsung penerapan protokol kesehatan 
atau prokes di pusat perbelanjaan selama masa Pem-
berlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 

Level 4, Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT melakukan 
peninjauan ke sejumlah pusat perbelanjaan.

Didampingi sejumlah jajaran dari unsur Forkopimda, wa-
likota meninjau aktivitas yang ada di Sukaramai Trade Centre 
(STC) dan Mal Pekanbaru. Mereka melihat langsung penera-
pan prokes yang ada di dua pusat perbelanjaan modern di 
Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru tersebut.

Saat kunjungannya, walikota dan rombongan berkeliling 
area sekitar pusat perbelanjaan. Hampir setiap lorong dite-
lusuri untuk memantau kondisi di pusat perbelanjaan dan 
penerapan prokes di area publik itu.

Walikota Firdaus sempat berdialog perihal kondisi terkini 
pedagang setelah kembali dibuka usai penerapan PPKM 
level 4 tahap pertama. Seperti diketahui, pusat perbelanjaan 
mendapat kelonggaran dalam perpanjangan PPKM level 4 
kali ini.

Walikota mengatakan bahwa para pedagang kini sudah 
kembali beraktivitas selama tiga hari. Ia menyebut kondisi 
aktivitas perdagangan secara umum kembali membaik. 
“Aktivitas perdagangan memang belum tinggi, tapi sudah 
memperlihatkan daya beli sudah membaik,” paparnya.

Penerapan ProkesKunci Utama
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AGENDA

PEMERIKSAAN SUHU - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT dan 
Kapolresta Pekanbaru melalui pemeriksaan suhu tubuh sebelum 
memasuki kawasan pusat perbelanjaan STC.

BERDIALOG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT menyimak penjelasan dari perwakilan pengelola 
tentang penerapan prokes yang dilakukan di kawasan 
STC. 

TAMPUNG ASPIRASI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT mendengarkan 
pendapat seorang pedagang di Mal Pekanbaru.  

TEMUI PEDAGANG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
berbincang dengan salah pedagang pakaian di kawasan STC 
terkait aktivitas jual beli selama masa PPKM. 

TELUSURI PERTOKOAN - Walikota Pekanbaru Dr H 
Firdaus ST MT dan Kapolresta Pekanbaru menelusuri 
lorong-lorong pertokoan di dalam STC untuk melihat 
aktivitas jual beli dan penerapan prokes.

Di sela perbincangannya dengan 
pedagang pakaian jadi, wako tidak 
menampik bahwa aktivitas jual beli 
masih di bawah sebelum PPKM level 4. 
Ada sejumlah pengelola counter STC 
juga mengaku sudah ada transaksi 
sejak buka kembali. Ia menilai secara 
umum bahwa aktivitas penjualan su-

dah cukup bagus.
Walikota kembali menyampaikan kepada pengelola un-

tuk tetap melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 yang 
ketat, baik kepada pemilik usaha maupun kepada para 
pengunjung. “Kepada pemilik usaha terus ingatkan kepada 
karyawan untuk selalu menggunakan masker,” ungkapnya.

Hal senada diutarakan Kapolresta Pekanbaru Kombes 
Pol Pria Budi yang turut mendampingi walikota saat pe-
ninjauan. Kapolresta juga mengimbau para pengelola mal 
dan pasar tradisional untuk selalu menerapkan protokol 
kesehatan yang ketat, agar penyebaran Covid-19 tidak 
semakin meluas.

Sehingga mall, pusat perbelanjaan, pedagang dan  
pelaku-pelaku usaha lainnya bisa kembali buka dengan 
normal di Kota Pekanbaru.

Kepada beberapa pedagang yang saat ini sepi pengun-
jung, kapolresta meminta untuk tetap semangat dan selalu 
menjaga kesehatan. Para pengelola juga diminta untuk 
melarang masuk pengunjung yang tidak menggunakan 
masker dan mematuhi jam tutupnya tempat perbelanjaan, 
yakni pada pukul 20.00 WIB.

“Ini sesuai dengan surat edaran Walikota Pekanbaru 
serta tetap mengutamakan protokol kesehatan pada masa 
pandemi Covid-19,” ungkap Kapolresta Kombes Pol Pria 
Budi.

Dengan dilaksanakannya monitoring ke Pasar Tradis-
ional Ramayana dan Mal Pekanbaru, kapolresta bersama 
walikota dan Forkompimda Kota Pekanbaru berharap para 

PPKM 
Level 4

pelaku usaha dan pengelola pusat-pusat perbelanjaan agar 
memperketat protokol kesehatan dan menaati Surat Eda-
ran WaliKota Pekanbaru No 19/SE/SATGAS/2021 tentang 
pedoman penerapan PPKM level IV di wilayah Kota Pekan-
baru. *BERTUAH
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Ajak Pramuka 
Teladan 

dalam Disiplin 
Prokes

baru Masykur Tarmizi, sesuai dengan tema Hari Pramuka 
ke-60, yaitu Pramuka Berbakti Tanpa Henti, ia mengajak 
seluruh anggota pramuka untuk menjadi contoh kepada 
masyarakat dalam memerangi pandemi Covid-19.

“Dalam kesempatan ini, di masa pandemi ini, seluruh 
anggota pramuka jadilah contoh bagi masyara-
kat dalam memerangi pandemi Covid-19. Mari 
ambil peran dan terus berbakti tanpa henti,” ujar        
Masykur Tarmizi.

Dijelaskan Masykur, bahwa dalam rangka Hari 
Pramuka ke-60 ini, Kwarcab Gerakan Pramuka Kota 
Pekanbaru sudah melaksanakan berbagai keg-
iatan bakti sosial, seperti donor darah, pembagian 
masker hingga penyemprotan disinfektan.

Selain itu, ada juga bakti lomba yaitu lomba video 
pendek terkait disiplin protokol kesehatan serta sayem-
bara nama bumi perkemahan atau buper pramuka Kota 
Pekanbaru. Khusus untuk sayembara nama buper disam-

Wakil Walikota Jadi 
Irup Apel Hari 

Pramuka ke-60

HUT PRAMUKA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi yang 
juga Wakil Ketua Majelis Pembimbing Cabang Kwartir Pramuka Kota 
Pekanbaru memimpin apel Hari Pramuka ke-60 secara daring.

AGENDA

WAKIL Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi yang 
juga selaku Wakil Ketua Majelis Pembimbing Ca-
bang Kwartir Pramuka Kota Pekanbaru, memimpin 

apel Hari Pramuka ke-60 secara daring di Aula Perkantoran 
Terpadu Walikota Pekanbaru Tenayan Raya.

Turut hadir pada kegiatan itu Ketua 
Kwarcab Gerakan Pramuka Pekanbaru Masykur           
Tarmizi, Ketua Harian Kwarcab Pekanbaru Tony         
Werdiansyah dan pengurus lainnya. Sementara 
secara daring diikuti seluruh Kwaran, gugus de-
pan dan anggota pramuka se-Kota Pekanbaru.

Adapun tema Hari Pramuka dan Peringatan 60 
Tahun Gerakan Pramuka kali ini adalah “Pramuka 
Berbakti Tanpa Henti Dalam Memasuki Adaptasi 
Kebiasaan Baru dengan Kedisiplinan dan Kepedulian Nasi-
onal”. Sementara slogan yang merupakan ide tema terse-
but adalah Pramuka Berbakti Tanpa Henti.

Menurut Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Pekan-

FOTO BERSAMA - Wakil 
Walikota Pekanbaru H 
Ayat Cahyadi SSi foto 
bersama Ketua Kwarcab 
Gerakan Pramuka Kota 
Pekanbaru Masykur 
Tarmizi dan kader 
pramuka penerima peng-
hargaan.

IRUP UPACARA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi yang menjadi inspektur upacara menerima laporan upa-
cara dari Komandan Upacara apel Hari Pramuka ke-60 secara 
daring.

PENGHARGAAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi menyematkan tanda penghargaan Lencana Karya Bhakti 
kepada seorang anggota pramuka teladan.

LENCANA MELATI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi mengalungkan penghargaan Lencana Melati 
kepada Kaban Kesbangpol Kota Pekanbaru, Zulfahmi 
Adrian.

ARAHAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
memberi sambutan sekaligus arahan saat memimpin apel 
Hari Pramuka ke-60.

but antusias. Tingginya animo peserta bahkan membuat juri 
sempat kewalahan.

Meski begitu, akhirnya terdapat tiga nama yang akan dia-
jukan ke pengurus inti kwarcab dan Kamabicab Kota Pekan-
baru, yaitu Buper Sialang Gaga Madani oleh Rizky Nova Dwi 
Putra, Buper Tuah Pusaka Bumi Madani oleh Joefrianto, dan 
Buper Tuah Sialang oleh Rifki Hidayat.

Sementara itu, Wakil Ketua Mabicab Kota Pekanbaru Ayat 
Cahyadi SSi dalam sambutannya mengatakan pentingnya 
andil pramuka di masa pandemi Covid-19. Ia mengingatkan 
kembali semangat Pramuka untuk mengambil peran dengan 
mengedukasi serta memberikan informasi tentang disiplin 
protokol kesehatan atau prokes.

Menurut Wawako Ayat, anggota Pramuka ini memiliki 
anggota yang mandiri dan ringan tangan untuk bekerja. Hal 
ini dikarenakan semangat berbakti tanpa henti ini. Maka dari 
itu ia mengajak untuk sama-sama memberi edukasi serta 
motivasi terkait disiplin prokes.

“Mari kita sama-sama memberikan edukasi dan motivasi 
kepada masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan. Karena 
dengan peran semuanya, Indonesia bisa bangkit dan keluar 
dari pandemi Covid-19,” pesannya. *BERTUAH



Wakil Walikota 
Hadiri Peletakan 

Batu Pertama 
Masjid Alfatiha

AGENDA

Jadikan 
Masjid 

Tangkal 
Pengaruh 

Negatif
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memanfaatkan dan memakmurkan masjid untuk ibadah.
“Semoga dengan semangat kebersamaan, masjid ini 

dapat segera selesai dan dimanfaatkan oleh jemaah. 
Apalagi tadi ketua masjid berharap puasa tahun 
depan bisa kembali difungsikan oleh masyara-
kat,” ungkapnya.  

“Dan bagi generasi muda mari jadikan masjid 
sebagai tameng untuk menangkal dari penga-
ruh-pengaruh negatif dengan belajar agama dan 
perbanyak ibadah di masjid ini,” ucapnya lagi 
menambahkan.

Di tempat yang sama, Ketua Masjid Al Fatiha 
Drs H Kendi Harahap MT menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada Wakil Walikota Pekanbaru yang menyem-
patkan hadir di Masjid Alfatiha dalam peletakan batu 
pertama renovasi masjid.  

Kepada Wawako Ayat, Kendi Harahap menjelaskan 

WAKIL Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menghadiri peletakan batu pertama pem-
bangunan atau renovasi Masjid Alfatiha di 

Jalan Bukit Senyum, RT 03 RW 02 Kelurahan 
Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, 
Pekanbaru.

Dalam sambutannya seusai peletakan batu 
pertama, wakil walikota Pekanbaru mengucap-
kan syukur dan mengapresiasi jamaah Masjid 
Alfatiha yang memberikan kesempatan dan 
memiliki niat tulus untuk membangun dan 
merenovasi rumah ibadah tersebut.

“Alhamdulillah, semoga ini menjadi ladang amal bagi 
yang telah berdonasi untuk pembangunan renovasi 
masjid ini,” ujar Wakil Walikota Ayat Cahyadi.

Wawako juga berharap, dengan adanya renovasi 
pembangunan masjid, masyarakat dan jemaah dapat 

BATU PERTAMA 
- Wakil Walikota 
Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi melaku-
kan peletakan batu 
pertama pembangu-
nan renovasi Masjid 
Alfatiha.
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RENOVASI MASJID - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menghadiri 
acara peletakan batu pertama renovasi Masjid Alfatiha di Kelurahan Tangkerang 
Timur, Tenayan Raya.

PONDASI MASJID - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi memasukkan adukan semen pondasi renovasi 
Masjid Alfatiha.

PEMASANGAN BATU - Camat Tenayan Raya Indah Vidya 
Astuti SSTP melakukan pemasangan batu bata renovasi 
Masjid Alfatiha.

KHATIB JUMAT - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi menjadi Khatib Jumat di Masjid Alfatiha.

bahwa sebelum dilakukan renovasi, awalnya masjid ini meru-
pakan mushalla. Namun seiring semakin pesatnya pertumbu-
han penduduk, mushalla itu pun beralih status menjadi masjid. 
Sementara pembangunan masjid rencananya akan menghabis-
kan anggaran sekitar Rp 950 juta

“Kami selaku pengurus berharap semoga setelah dilakukan 
peletakan batu pertama, renovasi masjid ini bisa hendaknya 
selesai dan digunakan untuk ibadah pada puasa tahun depan,” 
harapnya.

Peletakan batu pertama oleh Wakil Walikota H Ayat Cahyadi 
SSi, dilanjutkan Camat Tenayan Raya Indah Vidya Astuti SSTP, 
Lurah Tangkerang Timur Beni Wahyudi SE, mantan Lurah Tang-
kerang Timur Hj Chuzaimah, Ketua RW 02, dan Ketua RT 03.

Selain para tokoh agama dan panitia dari pengurus Mas-
jid Alfatiha, turut hadir dalam acara kali ini sejumlah warga 
masyarakat yang menyambut antusias proses renovasi dan 
pembangunan masjid.

Apalagi, sebelum melakukan langsung peletakan batu per-
tama, Wawako Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi juga berkesem-

FOTO BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi didampingi 
Camat Tenayan Raya foto bersama sejumlah pengurus Masjid Alfatiha.

patan menjadi khatib Shalat Jumat yang digelar di Masjid 
Alfatihah. *BERTUAH
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WAKIL Walikota Pekanbaru H 
Ayat Cahyadi SSi menghad-
iri pengukuhan pengurus 

DPD Perhimpunan Anak Transmigrasi 
Republik Indonesia (PATRI) Provinsi 
Riau periode 2021-2026. Pengukuhan 
Pengurus DPD PATRI Riau ini dilanjut-
kan dengan Rapat Kerja Daerah yang 
digelar di halaman kediaman Wakil 
Walikota Pekanbaru.

Selain Wawako Ayat dalam kegiatan yang menerapkan 
protokol kesehatan ketat ini juga turut dihadiri Gubernur 
Riau Drs H Syamsuar, Wakil Bupati Bengkalis Bagus San-
toso, Kepala Kesbangpol Riau, Kaharuddin, serta sejumlah 
pengurus DPD PATRI Riau periode 2021-2026 di bawah 
pimpinan Dr H Kusnadi MPd.

Tak hanya menghadiri, dalam kepengurusan DPD PATRI 
Riau, Wawako Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi juga diper-
caya menjadi Dewan Pengawas, bersama Wakil Bupati 
Bengkalis Bagus Santoso. Sementara, Gubernur Riau Syam-
suar diamanahkan sebagai Dewan Pembina.

Wawako Ayat menyambut gembira sekaligus mengu-
capkan selamat atas pelantikan dan pengukuhan pengurus 
DPD PATRI Provinsi Riau masa bakti 2021-2026.

Dia juga berterima kasih karena diamanahkan masuk 
dalam kepengurusan. Wawako pun mengajak semua pen-
gurus untuk berkontribusi dalam pembangunan, dengan 
cara mendukung program-program pemerintah.

Dia mengataka, meski lahir di Bekasi, Jawa Barat, namun 
ia sudah menganggap Riau sebagai kampung halamannya. 
Untuk itu, wawako menegaskan akan ikut serta memberi-
kan masukan serta pemikiran dalam membangun Provinsi 
Riau. “Meski saya lahir di Bekasi, tapi Riau ini kampung kita 
juga. Jadi harus bersama-sama kita bangun Riau ini agar 
visi-misi kepala daerah bisa terwujud,” ucapnya.

Wawako menambahkan, semua pihak kini harus bisa 
bergandeng tangan membangkitkan perekonomian di ten-
gah pandemi untuk mewujudkan Riau yang bermartabat. 

Wakil Walikota Hadiri 
Pengukuhan Pengurus 

DPD PATRI Riau

Bersinergi 
Bersama 

Membangun Riau

FOTO BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi foto 
bersama dengan Gubernur Riau dan sejumlah pengurus DPD PATRI 
Provinsi Riau periode 2021-2026.

SAMBUTAN WAWAKO - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi menyampaikan kata sambutan di acara pengu-
kuhan pengurus DPD PATRI Provinsi Riau.

DOA BERSAMA 
- Wakil Walikota 
Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi dan 
Gubernur Riau H 
Syamsuar berdoa 
bersama demi 
kelancaran pro-
gram DPD PATRI 
Riau kedepan.

SAMBUTAN GUBRI - Gubernur Riau H Syamsuar memberi-
kan sambutan sekaligus arahan kepada pengurus DPD PATRI 
Provinsi Riau periode 2021-2026.

UCAPAN SELAMAT - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi memberikan ucapan selamat kepada sejumlah 
pengurus DPD PATRI Provinsi Riau periode 2021-2026 yang 
baru dikukuhkan.

PENYERAHAN PATAKA –Dr Kusnadi memegang pataka or-
ganisasi saat proses pengukuhan dirinya sebagai Ketua DPD 
PATRI Provinsi Riau periode 2021-2026.

AGENDA

Hal ini juga sesuai dengan tema Rakerda DPD PATRI Riau 
yakni ‘merekatkan umat mempelopori kemandirian eko-
nomi masyarakat menuju Provinsi Riau yang bermartabat’.

Hal senada disampaikan Gubernur Riau H Syamsuar 
yang menyambut gembira atas pengukuhan DPD PATRI 
Riau. Untuk itu, gubernur berharap DPD PATRI Riau bisa 
memberikan sumbang saran untuk memajukan Provinsi 
Riau dari segala hal.  

“Yang jelas ini spirit baru bagi organisasi dengan diku-
kuhkannya para pengurus. PATRI Riau harus memiliki andil 
dalam pengembangan pembangunan di Provinsi Riau 
karena para pengurus yang tergabung memiliki kemam-
puan dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas,” ung-
kapnya.

Gubri menilai pengurus DPD PATRI Riau memiliki 
potensi dan kemampuan yang berkualitas. Maka dari 
itu dia optimistis Pemerintah Provinsi Riau akan mampu 
mewujudkan visi-misi Riau serta mampu mensejahterakan 
masyarakat.

“Mari kita saling bersinergi, memberikan masukan dan 
program-program pembangunan yang unggulan. Saya 
mengharapkan, para pengurus bisa membuka diri mem-
berikan masukan ke kami untuk pembangunan di Riau,” 
imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPD PATRI Provinsi Riau, Dr Kus-
nadi tak luput menyampaikan ucapan terima kasih kepada 
gubernur Riau, wakil walikota Pekanbaru, wakil bupati 
Bengkalis, seluruh panitia serta para pengurus yang turut 
serta menghadiri pengukuhan DPD PATRI Riau periode 
2021-2026.

“Hadirnya DPD PATRI Riau ini karena sebuah kerinduan 
kepada sesama anak transmigrasi. Kami berjanji, kedepan 
PATRI Riau bisa menjadi ujung tombak pembangunan di 
Riau,” pungkasnya. *BERTUAH



kah-langkah yang akan diambil oleh 
jajaran Pengadilan Agama Pekanbaru 
khususnya dalam mengembangkan 
inovasi pelayanan kepada masyara-
kat. “Atas nama walikota Pekanbaru 
dan pribadi, kami menyampaikan 
apresiasi atas peluncuran aplikasi ini, 
terus kembangkan inovasi pelayanan 
kepada masyarakat,” ujarnya.

Sekdako mengungkapkan, selain merupakan tuntu-
tan dari peningkatan inovasi, pemerintah juga tidak bisa 
menafikan situasi pandemi Covid-19 ini menyebabkan akti-
vitas pelayanan publik sedikit terkendala. Dengan hadirnya 
inovasi Sinopak ini, dia berharap pelayanan di Pengadilan 
Agama bisa lebih mudah dan cepat, tanpa harus menim-
bulkan kerumunan massa.

Jamil menambahkan bahwa Walikota Pekanbaru ses-
ungguhnya sudah menyiapkan konter khusus di Mal Pelay-
anan Publik untuk Pengadilan Agama Pekanbaru.

Pihak Pengadilan Agama Pekanbaru akan diberi satu 
ruangan berikut perlengkapan pendukung pelayanan 
terhadap masyarakat pencari keadilan di wilayah Pengadi-
lan Agama Pekanbaru. Sementara itu, Kepala Pengadilan 
Agama Pekanbaru Drs Ahmad Sayuti MH mengatakan 
bahwa

peluncuran Sinopak bertujuan untuk mempermudah 
masyarakat agar dalam mengambil produk pengadi-
lan. Melalui aplikasi ini, lanjut Ahmad Sayuti, masyarakat 
nantinya tidak perlu datang ke pengadilan agama. Mereka 
hanya perlu datang ke kantor kecamatan.

“Ini berarti dengan adanya Sinopak masyarakat dapat 
diuntungkan dengan jarak yang tempuh dan biaya yang 
dikeluarkan menjadi berkurang. Dengan adanya Sinopak 
juga membantu mengurangi kerumunan di masa pandemi. 
Dan Sinopak ini diterapkan secara gratis,” ujarnya.

SEKRETARIS Daerah Kota Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi meresmikan peluncuran Sistem Inovasi 
Penyerahan Produk Keliling (Sinopak) yang digagas 

Pengadilan Agama Pekanbaru. Peluncuran aplikasi ini 
bertujuan untuk mempermudah masyarakat agar dalam 
mendapatkan produk-produk layanan Pengadilan Agama 
Pekanbaru.

Dalam sambutannya, Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi menyampaikan ucapan terima kasih kepada 
jajaran Pengadilan Agama karena di masa-masa pandemi 
Covid-19 ini bisa melahirkan sebuah inovasi untuk pening-
katan pelayanan terhadap masyarakat.

Sekda Jamil menegaskan akan terus mendukung lang-
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AGENDA

Dukung 
Inovasi 

Pelayanan 
Masyarakat

Sekdako Resmikan 
Sinopak Pengadilan 

Agama Pekanbaru

TOMBOL PERSEMIAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
didampingi Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru menekan tombol tanda 
diresmikannya aplikasi Sinopak.

PENANDATANGANAN - Sekdako Pekanbaru H 
Muhammad Jamil MAg MSi melakukan penan-
datangan peresmian Inovasi Sinopak Pengadi-
lan Agama Pekanbaru.

FOTO BERSAMA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi foto bersama 
usai peresmian Inovasi Sinopak Pengadilan Agama Pekanbaru.

APLIKASI SINOPAK - Sekdako Pekanbaru H Muham-
mad Jamil MAg MSi mencoba mengoperasikan 
aplikasi SINOPAK seusai peluncuran di Pengadilan 
Agama Pekanbaru.

SAMBUTAN SEKDA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi memberikan kata sambutan di acara 
peresmian inovasi Sinopak Pengadilan Agama Pekan-
baru.

Sayuti juga berharap dengan adanya inovasi SINOPAK 
ini, Kota Pekanbaru kedepan bisa meraih Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani atau WBBM.

Selain Sekdako Pekanbaru, pada acara yang diseleng-
garakan di Ruang Sidang Satu Muadz bin Jabal Gedung 
Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, turut hadir juga 
Camat Bina Widya, Camat Rumbai, Ketua, Wakil Ketua, 
Para Hakim, Panitera, Sekretaris Pejabat Struktural dan 
Fungsional, karyawan-karyawati dan tenaga kontrak Pen-
gadilan Agama Pekanbaru

Peresmian peluncuran aplikasi Sinopak dilakukan 
dengan penekanan tombol oleh Sekdako Kota Pekanbaru 
didampingi Ketua, Wakil Ketua PA Pekanbaru dan dilanjut-
kan penandatangan peresmian inovasi ini.

Sebelumnya seluruh yang hadir juga berkesempatan 
menyaksikan penayangan video singkat tentang inovasi 
Sinopak PA Pekanbaru.

Secara keseluruhan, acara berlangsung lancar dengan 
tetap mengutamakan protokol kesehatan, seperti meng-
gunakan masker dan menjaga jarak. *BERTUAH



KOPERASI Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Pe-
kanbaru perlahan tapi pasti mulai menggeliat. Bahkan 
koperasi tersebut kembali tumbuh pesat saat diambil 

alih Sekretaris Daerah Kota H Muhammad Jamil MAg MSi. 
Saat ini, tiga unit usaha Koperasi DWP telah berkembang 
dan terus meraup keuntungan.

Koperasi DWP kini bisa membina Usaha Mikro Kecil 
Menengah. Gerai-gerai UMKM dibuka guna mem-
bantu masyarakat yang memiliki usaha. Sehingga 
UMKM ini bisa dikembangkan. Hal ini diungkapkan 
Sekdako yang juga Ketua Koperasi Pekanbaru H 
Muhammad Jamil MAg MSi saat membuka keg-
iatan Sosialisasi Koperasi DWP di Gedung Maha-
ratu.

“Di Koperasi DWP, dari modal yang sedikit, kami 
bisa mengembangkan menjadi beberapa gerai,” ujarnya di 
hadapan pengurus DWP Kota Pekanbaru yang diketuai Ny 
Fitriyani Jamil.

Sekdako Jamil mengisahkan saat pertama kali dirinya 
menjadi anggota Koperasi DWP. Saat itu koperasi tersebut 
masih belum berkembang. Sehingga untuk mendapatkan 

Sekdako Pekanbaru Buka Sosialisasi 
Koperasi DWP
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Kembangkan 
Usaha 

dengan 
Gandeng 

UMKM

pinjaman uang dari koperasi sangat susah, baik oleh pen-
gurus maupun anggota. Kalaupun dapat, pinjaman uang 
koperasi dibatasi maksimal Rp 7 juta.

Namun setelah pengurusan koperasi diambil alihnya, 
perlahan Koperasi DWP mulai berkembang. Peminjaman 
uang pun mulai mudah dilakukan, bahkan batas pinjaman 
bisa mencapai Rp 25 juta. “Setelah saya ambil alih, pe-

minjaman uang koperasi sudah mulai gampang 
hingga Rp 25 juta. Karena, koperasi ini sudah 
mulai berkembang,” ucap Jamil.

Tak hanya itu, Koperasi DWP kini juga sudah 
memiliki 3 unit usaha, masing-masing di Mal 
Pelayan Publik Pekanbaru, Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Pekanbaru, dan Gedung 
Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

Dikatakan Jamil, tiga unit usaha itu hanya diberi modal 
Rp 8 juta. Dari modal itu, sekarang aset Koperasi DWP su-
dah mencapai sekitar puluhan juta rupiah.  “Asal kita mau, 
pasti bisa berhasil,” imbuh sekda.

Keuntungan Koperasi DWP, lanjut sekda diperoleh dari 
kerja sama dengan sejumlah pemasok barang kebutuhan. 

AGENDA

SOSIALISASI KOPERASI – Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi menghadiri kegiatan Sosialisasi Koperasi DWP 
di Gedung Maharatu.

GERAI MAHARATU - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi foto 
bersama usai melakukan peninjauan di Gerai Maharatu, salah satu unit usaha 
yang dimiliki Koperasi DWP Pekanbaru.

TINJAU DAGANGAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi melihat barang-barang yang dijual di Gerai Maharatu.

BERI ARAHAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi memberikan arahan saat membuka kegiatan Sosialisasi 
Koperasi DWP.

SAMBUTAN DWP - Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) 
Kota Pekanbaru Ny Fitriyani Jamil memberi kata sambutan saat 
pembukaan kegiatan Sosialisasi Koperasi DWP.

Selain itu, para pegawai Pemerintah Kota Pekanbaru juga dia-
jak untuk berbelanja di Koperasi DWP.

Diharapkan, Koperasi DWP akan terus berkembang. Ren-
cananya, Koperasi DWP akan menggandeng UMKM untuk 
diajak bekerjasama. Di samping itu, Dinas Koperasi dan UMKM 
juga diminta terus melakukan pembinaan.

“Ke depannya, kami akan mengajak UMKM bekerjasama. 
Sehingga Koperasi DWP ini bisa terus berkembang di masa 
yang akan datang,” tutur Jamil.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota 
Pekanbaru H Idrus SAg MAg mengapresiasi perkembangan 
Koperasi DWP. Hal ini menurutnya sebuah langkah yang baik. 
Karena pada prinsipnya koperasi seharusnya memberi man-
faat bagi semua. “Terutama seluruh anggota koperasi, baik 
dalam mendirikan sebuah usaha, memberikan manfaat dalam 
segi kehidupan, dan banyak manfaat lainnya,” ujar Idrus.

Disampaikan Idrus, pihaknya akan senantiasa membina 
koperasi yang ada di Kota Pekanbaru, termasuk Koperasi DWP. 
Ia menyarankan agar koperasi terus berinovasi dalam mem-
bentuk sebuah usaha. “Kembangkan usaha demi kesejahter-
aan seluruh Pengurus, Pengawas, dan Anggota Koperasi,” ujar 
Idrus.

Terkait rencana Koperasi DWP akan menggandeng UMKM, 
Idrus juga memberi respon positif. Menurutnya, koperasi dan 
UMKM memang harus saling menguatkan, saling membantu 
demi kemajuan kedepannya.*BERTUAH



RAPAT FINALISASI - Pansus DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat finalisasi Ran-
perda Retribusi Sampah yang disepakati dan disetujui menjadi peraturan daerah.

VAKSIN MODERNA 
- Anggota Komisi III 
DPRD Pekanbaru me-
nyaksikan suntik vaksin 
moderna untuk tenaga 
kesehatan Rumah Sakit 
Daerah (RSD) Madani.
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WARGA RT 01/04 kelurahan Sago, 
Kecamatan Senapelan, Pekan-
baru, kini tak perlu cemas lagi. 

Jaringan kabel PLN yang semraut melint-
asi atap rumah mereka, sudah dirapikan 
petugas PLN UP3 Pekanbaru.

Peristiwa ini terjadi saat re-
ses pimpinan DPRD Pekanbaru 
Ginda Burnama ST, di Jalan 
Samratulangi RT 01/04 kelurah-
an Sago, Kecamatan Senapelan.

Ketua Masjid Al Wasliah 
RW 04 Kelurahan Sago, Il-
ham Syahheli yang melapor-
kan ikhwal tersebut saat reses 
anggota dewan. Dia men-
gatakan, jaringan kabel listrik milik 
PLN yang melintasi atap rumah warga 
sudah sering kali terjadi percikan api. 
Warga menduga kondisi ini terjadi 
karena kabel listrik yang sudah lapuk.

“Kami di sini sangat ketakutan Pak Gin-
da, karena ada kabel listrik yang berada di 
atas rumah warga. Sering mengeluarkan 
percikan api. Ini sudah kami laporkan ke-
pada petugas PLN, namun belum juga ada 
tanggapan sampai saat ini,” jelas Ilham.

Sekadar diketahui, daerah RT 01/04 
kelurahan Sago merupakan daerah pa-
dat penduduk. Rumah sangat padat dan 
berdekatan satu sama lainnya. Jumlahnya 

PANITIA Khusus (Pansus) DPRD 
Pekanbaru akhirnya menyepak-
ati pengesahan Ranperda Retri-

busi Sampah menjadi perda. Kese-
pakatan ini berdasarkan hasil rapat 
f inal isasi  di ruang Banmus DPRD.

“Terkait Ranperda Retribusi Sampah 
dari hasil rapat finalisasi kita, akan disah-
kan lewat paripurna pada 31 Agustus 
2021. DLHK harus memenuhi rekomen-
dasi yang kita sampaikan dalam rapat 
ini,” ujar Anggota Pansus, Sigit Yuwono.

Ranperda Retribusi Sampah diajukan 
sejak tahun 2020 lalu. Sesuai aturan, 
ranperda ini mesti disahkan oleh Pan-
sus DPRD menjadi perda paling telat 
31 Agustus 2021. Jika tidak, maka ran-
perda tersebut harus dikembalikan 
kepada Pemerintah Kota Pekanbaru.

“Intinya, pada rapat finalisasi kemarin, 
DLHK Pekanbaru tetap ingin menaik-

SEBANYAK 351 tenaga kesehatan 
(nakes) di Rumah Sakit Daerah (RSD) 
Madani Pekanbaru sudah mendapat-

kan suntik vaksin Moderna. Selanjutnya 
kalangan DPRD Kota Pekanbaru meng-
harapkan agar vaksin Moderna juga 
diberikan kepada masyarakat umum.

“Jadi, jangan sampai ada perbedaan. 
Nakes iya, tapi masyarakat umum juga har-
us dapat vaksin moderna ini. Jangan terlalu 
lama jaraknya dengan nakes,” ujar Wakil 
Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru H Ervan.

Seperti diketahui, Provinsi Riau sudah 
mendapat jatah vaksin moderna dari Pemer-
intah Pusat sebanyak 2305 vial atau untuk 
32.923 orang. Kota Pekanbaru mendapat 
jatah 775 vial atau untuk 11.053 orang.

Jumlah tahap pertama ini, memang 
hanya untuk nakes di Kota Pekanbaru. 
Karena itu, tambah Ervan, Diskes Pekanbaru 
harus memastikan nantinya, ketersediaan 
vaksin moderna untuk masyarakat umum.

Apalagi belakangan, vaksin bua-
tan AS tersebut, banyak diminati ma-

Warga Keluhkan Kabel Sembraut

Pungutan Retribusi Libatkan RT

Percepat Vaksin Moderna untuk Masyarakat

AGENDA
LEGISLATIF

mencapai 30 KK (kepala keluarga).
Jika ada satu rumah terbakar akibat 

percikan api listrik ini, sangat berpo-
tensi rumah lainnya juga ikut terba-
kar. “Tolong kami pak dewan, bantu 

kami kami mengatasi ma-
salah listrik ini,” katanya.

Tak mau berlama-la-
ma, Anggota DPRD Pe-
kanbaru Ginda Burnama 
ST yang mendengar dan 
melihat langsung kabel 
PLN tersebut, langsung 
menghubungi pihak PLN.

Dia meminta agar PLN 
segera menurunkan tim 

dan memperbaiki kabel yang sudah 
uzur di atap rumah warga tersebut.

Selang beberapa lama kemudian, 
petugas PT PLN langsung tiba di 
lokasi, memperbaiki  jaringan listrik 
PLN, yang mengeluarkan percikan api.

“Kami senang bisa membantu 
warga. Ini lah manfaatnya ada wakil 
warga di legislatif, yang bisa mem-
perjuangkan keluhan warga. Insya 
Alloh, dukungan seperti ini tak sam-
pai di sini, tetap berkelanjutan,” 
sebut politisi Partai Gerindra ini.

Ginda juga memberikan apresiasi ke-
pada PLN, yang merespons cepat kelu-

Pimpinan DPRD Pekanbaru Langsung Hubungi PLN

DPRD Kota Pekanbaru Sepakati Pengesahan Ranperda Retribusi Sampah

Komisi III DPRD Pekanbaru Bahas Vaksinasi Bersama Diskes

han warga. “Semoga ke depan, sinergitas 
ini tetap terjaga, terutama untuk kepent-
ingan masyarakat banyak,” harapnya.

Sementara Ketua RT 01/04 Kelu-
rahan Sago Arfendi menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada pimpinan 
DPRD Pekanbaru Ginda Burnama, 
atas respons cepat keluhan warga.

“Alhamdullilah, kami sangat senang 
dan bangga. Rasanya, aspirasi kami 
langsung direalisasikan. Ini pertama kali 
kejadian seperti ini di daerah kami. Kami 
atas nama warga menyampaikan ribuan 
terima kasih,” sebutnya. *BERTUAH

kan retribusi sampah 20 persen dari 
nilai yang ada sekarang,” sebutnya.

Retribusi sampah di Kota Pekan-
baru, sesuai Perwako No 48 Tahun 
2016 untuk kelas rumah tangga dibagi 
tiga tingkatan yakni Rp 5 ribu untuk 
masyarakat tidak mampu, Rp 7 ribu 
untuk masyarakat menengah dan Rp 
10 ribu untuk rumah tangga mampu.

“Meski pansus setuju, tapi ada 
beberapa catatan dari kita. Seperti 
halnya teknis pemungutan retribusi, 
serta pengambilan sampah. Jan-
gan nanti makin banyak TPS ilegal 
bermunculan,” tegas Sigit Yuwono.

Teknis pemungutan retr ibusi 
yang dimaksudkan pansus, sesuai 
dengan draf laporan DLHK, akan 
mel ibatkan RT ,  RW dan lurah . 
Kondisi ini harus diawasi maksimal, 
agar tidak terjadi kebocoran lagi.

Selanjutnya untuk pengambilan 
sampah, masih kata Sigit, selama 
ini kontrak pihak ketiga PT Godang 
Tua Jaya dan PT Samhana Indah, 
hanya mengangkut dari sumber sam-
pah. Bukan dari rumah ke rumah.

“Jadi ini harus dipastikan nanti-
nya, setelah kita mengesahkan ran-
perda ini menjadi perda. Seperti apa 
teknis yang disiapkan DLHK selaku 
OPD penanggung jawab,” imbuhnya.

Awalnya, secara lembaga, Pan-
sus DPRD meminta pengangku-
tan sampah menggunakan sistem 
BLUD pada tahun 2022 mendatang. 
Sehingga target dan cara kerjan-
ya, bisa dipertanggungjawabkan.

Plt Kepala DLHK Pekanbaru Mar-
zuki mengharapkan, agar pansus 
segera mengesahkan Ranperda Re-
tribusi Sampah menjadi perda Kota 

Pekanbaru dengan Dinas Kesehatan, 
dewan juga mendesak percepatan 
realisasi vaksinasi bagi masyarakat.

Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD 
Yasser Hamidy, didampingi Wakil Ketua 
H Ervan, Sekretaris Jepta Sitohang, serta 
anggota Komisi III Zulkarnain SE MSi.

Sementara dari Diskes Pekanbaru 
dihadiri Plt Kepala Diskes Arnaldo 
Eka Putra, serta para kepala bidang.

Arnaldo Eka Putra menjelaskan, per-
cepatan vaksinasi Covid-19 di Pekanbaru, 
terkendala stok vaksin yang terbatas.

Sehingga tingginya animo ma-
syarakat belakangnya ini, untuk 
mengikuti vaksin menjadi masalah 
dalam capaian herd immunity.

Dalam kesempatan ini juga, 
Dinkes mengharapkan, adan-
ya dukungan lewat jalur poli-
tik dari DPRD Kota Pekanba-
ru ke DPRD Provinsi Riau dan DPR 
RI, supaya Pekanbaru menjadi pri-
oritas dengan status level 4. *BERTUAH

syarakat. Bahkan kalau bisa memil-
ih, masyarakat lebih menginginkan 
vaksin moderna, daripada yang lain.

“Tapi apapun itu, ketersediaan mod-
erna ini harus dipastikan ada. Bahkan 
kita minta juga Pemprov Riau mengu-
sulkan secepatnya ke pusat. Karena ini 
sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi 
untuk mempercepat penanganan Co-
vid-19,” sebut politisi Partai Gerindra ini.

Terpisah, Plt Kepala Diskes Pekan-
baru Arnaldo Eka Putra menjelaskan, 
bahwa untuk tahap pertama vaksin 
moderna diperuntukkan untuk nakes.

Setelah selesai semua nakes divaksin 
moderna, maka langkah selanjutnya, 
vaksin moderna untuk masyarakat 
umum. Namun, kapan waktunya, Ar-
naldo belum bisa memastikannya.

“Untuk dosis vaksin moderna ini, su-
dah kita distribusikan ke semua Fasyank-
es. Nanti tergantung Fasyankes menyun-
tikkan vaksin ke nakesnya,” kata Arnaldo.

Dalam rapat kerja Komisi III DPRD 

GINDA BURNAMA
Anggota DPRD Pekanbaru

Pekanbaru. Mengenai masukan dan reko-
mendasi yang disarankan sudah di-
pertimbangkan dan akan dijalankan.

Dia menyebutkan retr ibusi  yang 
dinaikkan akan sesuai dengan kiner-
ja di lapangan. Termasuk halnya den-
gan teknis pemungutan dan pengang-
kutan sampah, akan dimaksimalkan.

“Dalam beberapa kali pembahasan, semua 
masukan pansus kita akomodir. Pelayanan 
dan target akan kita maksimalkan,” janjinya.

Tahun 2020 lalu, dari target yang 
d ipa tok  Rp  83  mi l i a r  DLHK han-
ya bisa merealisasikannya Rp 6 mili-
ar, atau sekitar 8 persen dari target.

Sementara untuk Tahun 2021 ini, hingga 
Juli 2021 retribusi yang diperoleh Rp 2,4 
miliar. Sementara target yang dipatok tahun 
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VAKSINASI PELAJAR 
- Walikota Pekan-
baru Dr H Firdaus 
ST MT melihat lang-
sung proses vaksi-
nasi Covid-19 bagi 
para pelajar di SMP 
4 Kota Pekanbaru.

GALERI KEGIATAN
WALIKOTA 

PEKANBARU 
DR H FIRDAUS ST MT

EVALUASI PPKM - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memimpin 
rapat evaluasi pelaksanaan PPKM Level 4 tahap I bersama Forkopimda 
dan Tim Satgas Penanganan Covid-19 di Ruang Multimedia MPP Lantai 3.

RIAU BERWAKAF - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT didampingi 
Asisten II Setdako Pekanbaru menghadiri secara virtual Gerakan Riau 
Berwakaf 2021 dari Ruang Rapat MPP Lantai 3.

PERPISAHAN KAPOLRES- Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT mem-
beri sambutan dalam rangka perpisahan dengan pejabat lama Kapolresta 
Pekanbaru Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya.  

RAKOR BNPB - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memberi penjela-
san tentang kondisi Pekanbaru dalam rakor bersama kepala BNPB RI dan 
gubernur Riau di Gedung Daerah Riau.

KUNJUNGAN BPN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima 
kunjungan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru 
Memby Untung Pratama di Komplek Perkantoran Tenayan Raya.

PEMBUKAAN RTDI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menghadiri 
pembukaan Riset Transformasi Digital Indonesia (RTDI) dan Rating Kota 
Cerdas Indonesia yang ditaja ITB secara virtual.

BERSAMA WAKAPOLRI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT berbin-
cang dengan Wakapolri Komjen Pol Dr Gatot Eddy Pramono MSi usai 
melakukan peninjauan Posko PPKM Umban Sari. 

DIALOG TVRI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT bersama Kapolda 
Riau menjadi narasumber Dialog TVRI Riau dan RRI Pekanbaru dengan tema 
Penanganan dan Aksi Nyata Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru.

BANSOS BERAS - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT melepas tim 
gabungan yang akan menyalurkan bansos 250 ton beras dari Yayasan 
Buddha Tzu Chi bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Mapolresta 
Pekanbaru.

DANYON PASKHAS - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT foto bersama 
Danyon Paskhas 462 yang baru Letkol Pas Muhammad Junaidi SH usai per-
temuan di Perkantoran Tenayan Raya.

PROKLAMASI KEMERDEKAAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
beserta Forkopimda mengikuti upacara detik-detik Proklamasi Ke-
merdekaan RI ke-76 secara virtual di Perkantoran Tenayan Raya.

BANTUAN BERAS - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyalur-
kan secara simbolis bantuan beras bagi warga kurang mampu di Markas 
Kodim 0301/Pekanbaru.

INSPEKTUR UPACARA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menjadi 
Inspektur Upacara pada Peringatan HUT ke-76 RI di Halaman Komplek Per-
kantoran Walikota Tenayan Raya.

TANAM CABAI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menanam cabai 
dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pengendalian Inflasi Daerah 
di Jalan Melati, Kecamatan Binawidya Pekanbaru. 
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DOA KEBANGSAAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi mengi-
kuti Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia Merdeka melalui video 
conference bersama Presiden RI di Ruang Rapat MPP.

SIDANG PARIPURNA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
mengikuti sidang paripurna DPR RI dan DPD dalam rangka HUT ke-76 RI 
dari Kompleks Perkantoran Tenayan.

TAUSIYAH - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi memberikan 
tausiyah dalam acara penutupan Dauroh Quran Yayasan Khanzatul Ilmi 
Rumah Tahfidz Mutiara Madani di Rimbo Panjang, Kampar.

FOTO BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi foto ber-
sama usai mendampingi siswa Enterpreneur Qurrotaayun yang melakukan 
kunjungan ke PT Sarana Pangan Madani.

PENANGANAN COVID - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
memimpin rapat evaluasi penanganan Covid-19 di Pekanbaru bersama Tim 
Satgas Covid-19 di Ruang Rapat Multimedia MPP.

HUT RIAU - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi mengikuti rapat 
paripurna HUT ke-64 Provinsi Riau secara virtual dari Kompleks Perkantoran 
Tenayan Raya.

PENGUKUHAN PASKIBRA - Wakil 
Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
memasangkan pin bendera merah pu-
tih saat pengukuhan Pasukan Pengibar 
Bendera (Paskibra) di Ballroom Resty 
Hotel.

KUNKER KABAHARKAM - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
berbincang dengan camat Bukit Raya di Posko PPKM Tangkerang Timur usai 
kunker Kabaharkam Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto.

APEL KEHORMATAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
mengikuti Apel Kehormatan dan Renungan Suci dalam rangka peringatan 
HUT ke-76 RI di Taman Makam Pahlawan Kesuma Dharma.

PENURUNAN BENDERA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
mengikuti upacara penurunan bendera Merah Putih di Istana Merdeka 
secara virtual.

CENDERAMATA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi meneri-
ma cenderamata usai menjadi pemateri pada MIPA Education Discussion 
yang ditaja BEM FMIPA Unri.

PIAGAM PENGHARGAAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menerima piagam penghargaan dari Wakil Ketua MPD Gerakan Pramuka 
Riau Edy Natar Nasution pada Apel Hari Pramuka ke 60.

RUMAH PANGAN MADANI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
mengikuti ekspose program Rumah Pangan Madani secara virtual bersama 
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.

ARAHAN PRESIDEN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi ber-
sama walikota mengikuti Rapat Arahan Presiden RI untuk kepala daerah 
serta tindak lanjut PPKM Level IV secara virtual.

PENGHIJAUAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menanam 
bibit tanaman penghijauan CSR PT Pertamina bersama Human Initiative Riau 
di Musholla Baiturrahman, Rumbai Pesisir.

GALERI KEGIATAN 
WAKIL 

WALIKOTA 
PEKANBARU 

H AYAT CAHYADI SSI
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RAPAT EVALUASI - 
Sekdako Pekanba-
ru H Muhammad 
Jamil MAg MSi 
mengikuti rapat 
evaluasi perkem-
bangan kasus 
Covid-19 yang 
menerapkan PPKM 
Level IV secara 
virtual.  

GLADIAN PIMPINAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi menjadi narasumber pada kegiatan Gladian Pimpinan 
Satuan di Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Pekanbaru Kota.

RAPAT KOORDINASI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi mendampingi Walikota Pekanbaru menghadiri video 
conference rapat koordinasi evaluasi PPKM dan penanganan 
Covid-19.

RAPAT PERSIAPAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi memimpin rapat persiapan Penyusunan Indeks Pengelolaan 
Keuangan Daerah.

JUKNIS REKLAME - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi memimpin rapat pembahasan petunjuk teknis Peraturan Wa-
likota Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame.

KULIAH UMUM - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi menjadi pembicara Kuliah Umum Jurusan Ilmu Komputer 
Universitas Riau di Ruang Senat FMIPA Unri.

FORMASI ASN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi memimpin rapat pembahasan terkait usulan formasi ASN 
tahun 2022.

DOA BERSAMA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi mengikuti doa bersama dalam rangka HUT ke-76 RI, HUT ke-
64 Provinsi Riau, Milad MUI ke-46 dan Tahun Baru 1443 H bersama 
gubernur Riau secara virtual.

RANPERDA KEBERSIHAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi menghadiri rapat paripurna penyampaian laporan 
Ranperda Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kota 
Pekanbaru di DPRD.

BERBINCANG - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
berbincang dengan Gubernur Riau H Syamsuar usai menghadiri 
rakor bersama kepala BNPB RI di Gedung Daerah Riau.

STUDI BANDING - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi memberikan pemaparan pada kegiatan studi banding menge-
nai pengelolaan DPMPTSP.

IMPLEMENTASI SPBE - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi mengikuti interview Penilaian Implementasi SPBE di OPD 
oleh Tim Asesor Kemen PANRB melalui vidcon.

PLAKAT KENANGAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi menyerahkan plakat kenang-kenangan kepada pejabat 
lama Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya.

PAJAK AIR TANAH - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi memimpin rapat koordinasi pajak air tanah PT Chevron Pasific 
Indonesia Rumbai.

KUA PPAS - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
memimpin rapat pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBD 
Tahun 2022.

Galeri Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru H. Muhammad Jamil M.Ag M.Si
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DALAM rangka mendukung program walikota terkait 
pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, Camat 
Binawidya Edi Suherman mengingatkan kepada 

pihak kecamatan, kelurahan maupun ketua RT dan RW 
agar tidak memberikan rekomendasi pengelolaan sam-
pah di luar pihak Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan (DLHK) maupun rekanan atau mitra 
kerja yang ditunjuk yakni PT Godang Tua Jaya 
(GTJ) dan PT Samhana Indah (SHI).

Hal ini disampaikan Edi menyusul diterbit-
kannya Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 
1193 Tahun 2021 tanggal 12 Agustus 2021, 
tentang Pengelolaan Persampahan dan Pe-
mungutan Retribusi Pelayanan Persampahan 
serta Kebersihan.

Dimana pengangkutan sampah yang dilakukan secara 
mandiri di Kota Pekanbaru terhitung 1 September 2021 
resmi dilarang.

“kami telah mengadakan pertemuan dengan Forum 
RT RW yang ada di wilayah Kecamatan Binawidya terkait 
instruksi walikota dalam penanganan dan pengelolaan 
sampah. Kita berharap instruksi ini bisa tersosialisasikan 
secara baik kepada masyarakat,” kata Edi Suherman di 
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Ingatkan RT Tak Berikan Rekomendasi
kantornya saat rapat bersama Forum RT RW.

Edi Suherman menekankan, baik kecamatan, kelurahan 
maupun ketua RT dan RW tidak dibenarkan memberikan 
rekomendasi pengelolaan sampah di luar pihak Dinas Ling-
kungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) maupun rekanan atau 

mitra kerja PT GTJ dan PT SHI.
“Sesuai instruksi walikota, yang pertama, 

camat, lurah dan RT RW tidak boleh memberikan 
rekomendasi terhadap pelaksanaan pengelolaan 
sampah di luar DLHK dan pihak ketiga yang telah 
ditunjuk. Itulah yang kita ingatkan supaya instru-
men dari kecamatan, kelurahan, RT RW tidak ter-
libat dalam hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujar 
mantan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah 
Kota Pekanbaru ini.

Hasil rapat bersama Forum RT RW, menurut Edi Suher-
man akan ditindaklanjuti dengan mengundang pihak DLHK 
dan mitra PT Godang Tua Jaya dan PT Samhana Indah (SHI).

“Hasil rapat tadi, kami akan mengundang DLHK dan 
pihak ketiga yang menangani persoalan sampah di wilayah 
Kecamatan Binawidya. Harapan dan keinginan kita terhadap 
pengelolaan sampah di Kecamatan Binawidya dapat tereal-
isasi dengan baik,” ujarnya. *BERTUAH

Camat Binawidya Sosialisasikan Instruksi Walikota Soal Pengelolaan Sampah

Jaga Silaturrahmi Tetap Terjalin

BAHAS SAMPAH - Camat Binawidya bersama para lurah, Forum RT dan RW membahas soal instruksi 
walikota tentang pengelolaan sampah yang berlangsung di kantor kecamatan.

BERITA ACARA - Camat Bukit Raya Tengku Ardi Dwisasti menyaksikan Penandatanganan berita acara 
serah terima jabatan lurah Tangkerang Labuai dan lurah Tangkerang Selatan.

INFO
KECAMATAN

SUASANA di Aula Kantor Kecamatan Bukit Raya, Kota 
Pekanbaru penuh haru. Sejumlah pegawai dan tamu 
yang hadir dalam acara tersebut tidak dapat me-

nyembunyikan rasa sedih. Sebab mereka harus berpisah 
dengan rekan kerja yang selama bertahun-tahun bersama.

Kegiatan pelepasan masa purna bhakti ASN di ling-
kungan Kecamatan Bukit Raya dipimpin langsung Ca-
mat Bukit Raya, Tengku Ardi Dwisasti. Disaat bersamaan 
juga berlangsung acara perpisahan pindah tugas Lurah 
Tangkerang Labuai Kadwadi SSos yang akan digantikan 
sementara oleh Kasi Trantib Kecamatan Bukit Raya.

Kegiatan yang dilaksanakan di aula kantor kecamatan 
juga dihadiri Ketua TP PKK Kecamatan Bukit Raya Sisfi 
Seftia Reza SH, Sekretaris Camat, Azhar, seluruh lurah di 
lingkungan Kecamatan Bukit Raya dan purna bakti ASN.

Kegiatan diawali dengan penandatanganan berita 
acara serah terima jabatan Lurah Tangkerang Labuai dari 
Kadwadi SSos kepada Endirios Mahidin A.Md dan disaksi-
kan oleh camat Bukit Raya.

Camat Tengku Ardi Dwisasti saat memimpin kegiatan 
pelepasan masa purna bhakti ASN mengatakan, bahwa 
saat ini terdapat tiga orang ASN di lingkungan Kecamatan 
Bukit Raya yang masuk masa purna bhakti.

“Kami mendoakan dan berpesan kepada para purna 

bakti yang juga orang tua kita semua, agar dapat selalu 
menjaga kesehatan di masa pandemi Covid-19. Terus 
tingkatkan imun tubuh melalui aktivitas olah tubuh, se-
hingga badan kita terhindar dari wabah penyakit,” tutur 
Camat Tengku Ardi.

Ia juga menyampaikan bahwa momentum ini memiliki 
makna kekeluargaan. Karena menurutnya banyak kenan-
gan maupun kesan yang tersimpan selama menjalankan 
tugas bersama.

“Kalau boleh jujur, kami sangat bersedih melepas 
bapak dan ibu purna bakti. Namun setiap pertemuan 
pasti akan ada perpisahan. Kami akan selalu menjaga 
hubungan silaturahmi sampai kapan pun,” katanya.

Ia berharap, kepada pejabat sementara untuk ja-
batan Lurah Tangkerang Labuai dan Lurah Tangkerang 
Selatan, untuk dapat menjaga amanah dan kepercay-
aan yang diberikan oleh pimpinan.

“Untuk kelancaran dalam pekerjaan di dua kelu-
rahan ini, kami mengajak kepada kita semua untuk 
saling membantu. Kepada plt lurah segera menyesuai-
kan pola kerja dan dapat bekerja sama dengan para 
pegawai. Bekerjalah dengan ikhlas dan jujur sehingga 
hasilnya dapat lebih maksimal,” pungkasnya. *BER-
TUAH

Camat Bukit Raya Lepas ASN Masuk Masa Purna Bhakti
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KENDATI terbilang masih junior dibanding para lurah lain yang ada di Kota 
Pekanbaru, namun tidak menjadi hambatan bagi Raja Fardhania Isyaura 
S.STP dalam menjalankan tugasnya sebagai Lurah Suka Mulya, Keca-

matan Sail.
Sebaliknya Fardhania yang akrab disapa Dania, justru menjadi terpacu 

untuk bisa menjalankan amanah jabatan yang dipercayakan kepadanya sebaik 
mungkin.

Dania bertekad memberikan pelayanan terbaik untuk warganya seperti 
yang sudah dilakukan oleh para lurah Suka Mulya terdahulu. Komunikasi 

dan koordinasi yang baik dengan semua pihak, menurut 
Dania terus dilakukan untuk membantu melancarkan 
tugas sebagai kepala wilayah di tingkat kelurahan.

Ditempatkan di kelurahan dengan penduduknya 
yang memiliki pendidikan serta mempunyai 
tingkat perekonomian baik, juga men-
jadi keberuntungan bagi Dania. Karena 
positifnya, ia tidak terlalu sulit untuk 
menyampaikan berbagai kebijakan atau 

program dari pemerintah kepada warga.
“Alhamdulillah, di sini hubungan komunikasi para RT dan 

RW berjalan lancar. Kami juga ada group WhatsApp Rt/RW, 
jadi ada yang perlu disampaikan bisa dikanal group. Tapi 
secara rutin sekali dua bulan kami ada pertemuan dengan 
para RT/RW yang digelar hari Minggu,” tutur ibu satu anak 
ini.

Terkait pelayanan kepada masyarakat, Dania 
menekankan ia sudah komit untuk lebih mengutamakan 
kepentingan masyarakat.

“Untuk pengurusan berkas apa saja, sepanjang leng-
kap langsung diproses dan selesai hari itu juga. Kalau 
saya tidak ditempat dan bisa diwakilkan kepada Kepala 
Seksi. Biasanya diwakilkan, jadi warga tidak berulang-
ulang datang ke kantor lurah,” papar Dania yang 
mendapat dukungan penuh dari staf kelurahan.

Dalam hal mengutamakan pelayanan cepat, Dania 
selalu berhati-hati dan teliti menandatangani berkas 
yang diajukan kepadanya. Apalagi orangtuanya meng-
ingatkan agar Dania meletakkan kejujuran di atas 
segalanya.

Dania juga mengaku tidak segan untuk menolak  
masyarakat yang berkasnya tidak lengkap namun 
mencoba meminta bantuannya lewat “jalur cepat” 
atau dengan embek-embel memberi sesuatu.

“Ini yang paling saya waspadai, untuk tidak ter-
goda dengan hal yang begitu. Karena itu kalau ber-
kas tidak lengkap saya langsung tolak dan silahkan 
dilengkapi,” cetus Dania lagi.

Biasakan Teliti 
Tanda Tangani 
Berkas

Raja Fardhania Isyaura S.STP
Lurah Suka Mulya
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PROFIL
ASN

Selain itu menjaga hubungan baik dengan warganya 
melalui pelayanan cepat, tepat dan maksimal. Dania juga 
berusaha menyisihkan waktunya untuk turun langsung ke 
masyarakat guna menginformasikan berbagai program  dan 
kebijakan pemerintah. Seperti pendataan untuk warga yang 
terdampak Covid-19 atau juga ada yang terkena banjir.

Bagi Dania turun langsung ke lapangan akan lebih opti-
mal dibanding ia hanya menerima laporan dari anggotanya. 
Karena pada masa itu, ia juga langsung berkomunikasi den-
gan masyarakat, disamping dapat juga mencari informasi 
sebanyak-banyaknya apa yang menjadi aspirasi masyarakat.

Kepada Bertuah Dania menuturkan, diposisinya saat 
ini ia harus bisa menjadi pelayan terbaik bagi warg-

anya. Karena lurah adalah lini terdepan dari pemer-
intah yang berada langsung di tengah masyarakat.

Masyarakat pun tentunya akan lebih sering 
berurusan ke kantor kelurahan,yang tidak hanya 
terbatas pada urusan administrasi namun juga 
ketika terjadi permasalahan sosial kemasyaraka-
tan.

Mendapat amanah jabatan diusia yang relatif 
muda ini tentu menjadi kebanggaan sekaligus 
tantangan bagi Dania. Baginya, banyak ilmu 
yang diperoleh ketika menjadi praja IPDN dis-
aat kini ia mengabdi sebagai pelayan masyara-
kat.

Di antaranya adalah merangkul semua pihak 
untuk dapat bekerjasama dalam mencapai satu 
tujuan serta juga kemampuan untuk berkomu-
nikasi dan berkoordinasi.

“Alhamdulillah ada bekal dari IPDN dulu yang 

BIOFILE

Raja Fardhania Isyaura S.STP
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Pinang, 
6 Juni 1993

Pendidikan :
- SD 029 Tanjung Pinang
- SMP N 4 Tanjung Pinang
- SMA N 1 Tanjung Pinang
- IPDN

Riwayat Pekerjaan
- Staf BKD Provinsi Kepulauan Riau
- Staf BPMD Provinsi Riau
- Staf DPM PTSP Kota Pekanbaru
- Kasubag Umum Kecamatan 
   Payung Sekaki
- Lurah Kampung Tengah 
   Kecamatan Sukajadi
- Lurah Suka Mulya Kecamatan Sail

sangat membantu dalam menjalankan tugas sekarang seb-
agai pamong. Dulu saya pernah terpilih menjadi pemimpin 
semacam kepala dinas yang membidangi masalah perem-
puan. Ada 25 orang yang saya bawahi dan rangkul untuk 
bisa terus bersama-sama satu persepsi menjalankan tugas 
yang dipercayakan,” ungkap Dania.

Namun Dania tidak menampik dimasa adaptasi sebagai 
Lurah ada rasa canggung juga ketika berhadapan dengan 
masyarakat banyak. Tapi seiring berjalannya waktu, Dania 
sudah bisa menguasai medan dan mulai bisa enjoy men-
jalani tugas.

Dania menyatakan akan menimba ilmu sebanyak-ban-
yaknya diposisi sekarang ini untuk memperkaya pengeta-
huannya dibidang kepemimpinan. Karena kesempatan yang 
ada tentu tidak akan datang dua kali.

“Momentum ini akan menjadi masa belajar yang sangat 
bermanfaat untuk kemajuan karir saya ke depannya,” tutup 
istri dari Kevin Okta Saputra S.STP MSi. *BERTUAH
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WARGA Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan 
Tuah Madani, Kota Pekanbaru tersenyum 
sumringah. Sebab mereka tidak menyangka 

siang itu rumahnya didatangi oleh Lurah Sialang Munggu, 
Fitri Yati bersama rombongan yang tergabung dalam tim 
Jumat Barokah.

Kedatangan Fitri bersama tim Jumat Baro-
kah bukan hanya sekadar kunjungan biasa. 
Kali ini Lurah Fitri bersama rombongan mem-
bawa paket sembako yang dibagikan kepada 
masyarakat terdampak Covid-19 di kelurahan 
tersebut.

Paket sembako yang berisikan beras, min-
yak goreng, telur dan kebutuhan dapur lainya 
langsung diserahkan kepada warga terdam-
pak Covid-19.

Sontak saja, para warga yang mendapatkan bantuan 
langsung terseyum lebar sembari mengucapkan rasa syu-
kur dan terima kasih karena sudah diberikan bantuan.

Di sela penyaluran bantuan tersebut, Lurah Fitri 
Yati menjelaskan, adapun warga yang menerima 
bantuan sembako merupakan warga yang tidak 
mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik PKH, BST 
dan BPNT.

“Bantuan sembako Jumat Barokah berasal dari Lum-
bung Pangan Kelurahan Sialang Munggu yang dikelola 
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Kembali Aktifkan Lumbung Pangan
oleh Forum RT RW dan penanggungjawabnya dari pihak 
kelurahan,” kata Fitri.

Lurah Sialang Munggu berharap ke depan dapat terus 
melakukan kegiatan berbagi kepada masyarakat yang mem-
butuhkan, seperti keluarga miskin sesuai kategori atau data 
dari RT RW.

“Jadi lumbung pangan ini kita dapatkan bantu-
annya berasal dari para donatur termasuk juga dari 
CSR perusahaan swasta yang turut membantu kami 
di sini,” jelas lurah.

Lebih lanjut disampaikan Fitri, lumbung pan-
gan kelurahan telah lama berdiri, namun sempat 
vakum. Karena situasi pandemi Covid-19, pihaknya 
kembali menghidupkan lumbung pangan kelura-
han agar bergerak membantu masyarakat kurang 

mampu di Kelurahan Sialang Munggu.
“Untuk saat ini masyarakat sangat membutuhkan ban-

tuan, apalagi kondisi perekonomian sangat sulit. Paling 
tidak kita sama-sama memberikan sedikit kepada warga, 
meskipun tidak banyak tapi sangat berarti bagi penerima,” 
imbuhnya.

Semoga ke depan lumbung pangan terus bisa gerak-
kan dengan usaha yang maksimal memberikan manfaat 
bagi masyarakat yang membutuhkan. Termasuk warga yang 
melakukan isolasi mandiri di rumah dengan kegiatan Jumat 
Barokah dapat meringankan beban sehari-hari. *BERTUAH

Lurah Sialang Munggu Salurkan Bantuan Warga Terdampak Covid-19

Warga Kompak Dekorasi Perumahan

BANTUAN SEMBAKO - Lurah Sialang Munggu, Fitri Yati menyerahkan bantuan sembako kepada warga 
terdampak Covid-19. Bantuan itu berasal dari Lumbung Pangan Kelurahan.

MERAH PUTIH - Nuansa merah putih menghiasi gapura dan pemukiman warga Kelurahan Umban Sari, Kecamatan 
Rumbai dalam memeriahkan HUT ke-76 Kemerdekaan RI melalui lomba Kampung Merah Putih.

INFO
KELURAHAN

PERAYAAN HUT ke-76 kemerdekaan RI di Kelurahan 
Umban Sari, Kecamatan Rumbai berlangsung sema-
rak dan meriah. Meski ditengah situasi Pandemi 

Covid-19, namun tidak menyurutkan warga untuk meme-
riahkan HUT kemerdekaan yang ke 76 tahun ini.

Warga kompak mendekorasi kompleks tempat tinggal-
nya masing-masing dengan tema bernuansa serba merah 
putih. Hal ini disesuaikan dengan tema perlombaan yang 
difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan Umban Sari, Keca-
matan Rumbai yakni lomba Kampung Merah Putih.

Lomba ini diikuti seluruh RW di Kelurahan Umban Sari 
sehingga pemandangan di kampung ini seperti kampung 
merah putih sungguhan. Sebab semua warga bahu-mem-
bahu mendekor gapura dan jalanan di lingkungan tempat 
tinggalnya dengan hiasan yang didominasi warna merah 
dan putih.

Lurah Umban Sari, Asparida mengatakan lomba di-
laksanakan dalam rangka menyambut HUT ke-76 Ke-
merdekaan RI. Kegiatan ini sudah tiga tahun dilaksanakan

“Daerah yang menjadi pemenang nanti adalah kam-
pung yang paling heroik, massal, lengkap imbauan pro-

tokol kesehatan Covid-19. Akan kita berikan hadiah bagi 
pemenangnya,” ujar lurah yang akrab disapa Ida.

Lurah Ida mengungkapkan, di tengah pandemi wilayah 
Umban Sari tetap terasa nuansa kemerdekaan dengan 
banyaknya atribut merah putih di setiap rumah. Baik 
berupa bendera, hiasan dan umbul-umbul.

“Hal itu dapat dilihat seperti di gapura RT 02 RW 08 
yang menghiasi jalan masuk pemukiman warga. Saya 
sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada ma-
syarakat RW 08 yang sangat menghormati, bangga dan 
bergembira menyambut HUT ke-76 Kemerdekaan RI,” 
ujarnya.

Lanjutnya, tim penilai lomba Kampung Merah Putih 
dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) 
Kota Pekanbaru, pihak Kelurahan Umban Sari dan tokoh 
masyarakat.

Ditambahkannya, ia sangat mengapresiasi peran serta 
masyarakat dan menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada Ketua RT maupun RW dalam memeriahkan lomba, 
dengan memasang berbagai atribut merah putih di ling-
kungan masing-masing. *BERTUAH

Kelurahan Umban Sari Jadi Kampung Merah Putih Semarakkan HUT RI
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TERLETAK di jantung Kota Pekanbaru, membuat tamu 
Fave Hotel Pekanbaru dimanjakan dengan kemudahan 
akses. Baik akses ke kantor pemerintahan, bandara 

dan puasat perbelanjaan.
Posisi hotel ini juga dekat dengan kawasan Masjid 

Agung An-Nur Provinsi Riau dan Universitas Riau Gobah. 
Hotel ini berada 2,2 mi (3,5 km) dari Mall Pekanbaru dan 
3,7 mi (6 km) dari Ciputra Seraya Mall.

Fave Hotel Pekanbaru terletak di kawasan yang sangat 
strategis tepatnya Jalan Pinang No 10. Lokasi Fave Hotel 

hanya beberapa meter saja dari jalan utama yakni Jalan 
Sudirman.

Dengan berjalan kaki sedikit ke Jalan Sudirman, tamu 
Fave Hotel sampai ke area kuliner malam yang ada  di Pe-
kanbaru. Di sepanjang Jalan Sudirman, banyak sekali aneka 
kuliner yang bisa ditemui.

Salah satu yang menjadi ciri khas Pekanbaru adalah 
durian. Di kawasan ini terdapat gerai penjual durian yang 
cukup terkenal. Hampir setiap tamu-tamu penting dari 
pemerintahan maupun swasta menikmati kuliner durian di 

Fave Hotel Pekanbaru

Manjakan Tamu 
Nikmati Kuliner Durian

HOTEL

kawasan Jalan Sudirman.
Dari Fave Hotel, tamu cukup berjalan kaki untuk me-

nikmati kuliner durian khas Pekanbaru. Selain juga ada 
makanan hangat seperti soto, sop tunjang dan aneka 
makanan lainnya di sepanjang Jalan Sudirman yang tak 
jauh dari Fave Hotel.

Fave Hotel Pekanbaru juga menawarkan sebagai 
tempat bersantai, dekat dengan pusat perbelanjaan dan 
akses mudah dari dan ke Bandara Internasional Sultan 
Syarif Qasim II, sekitar 10 menit berkendara.

Inilah alasan Fave Hotel Pekanbaru merupakan pilihan 
yang cerdas untuk hotel budget dengan lingkungan 
menyenangkan dan layanan profesional.

Fave Hotel Pekanbaru juga bertetangga dengan “Mar-
tin Boutique” yang terkenal di Jalan Jenderal Sudirman. 
Tentunya memberikan kemudahan bagi tamu untuk 
berbelanja.

Alasan lai memilih Fave Hotel Pekanbaru karena men-
ginap cukup terjangkau serta nuansa yang menyenang-
kan dan pelayanan profesional.

Kamar yang tersedia terdiri dari  28 kamar standard, 
42 superior dan 40 deluxe dengan pilihan kasur king dan 
twin serta connecting room yang tersedia. Tamu dapat 
menikmati pemandangan kota dari Fave Hotel Pekan-
baru.

Setiap Kamar faverooms berukuran 20 meter persegi, 
dengan total 28 kamar tersedia di lantai 3 dan 5. Den-
gan dua jenis tempat tidur yang tersedia king and twin. 
Semua kamar standar dilengkapi dengan fasilitas kamar 
terbaik. Sempurna untuk wisatawan bisnis atau mereka 
yang mengunjungi Pekanbaru untuk tujuan berlibur.

Kamar-kamar di hotel ini memiliki meja kerja, TV layar 
datar, dan kamar mandi pribadi. Semua kamar di Fave 
Hotel Pekanbaru ber-AC dan dilengkapi dengan lemari 

pakaian. TV dengan saluran internasional, telepon SLI, 
ranjang dan bantal yang nyaman, Wi-Fi gratis, meja tulis.

Tidur lebih nyenyak di kamar faveroom plus yang ter-
kenal dengan pilihan tempat tidur king dan twin. Terse-
dia 42 kamar dengan fasilitas terbaik dan lebih lengkap. 
Di dalam kamar Anda dapat menggunakan pengering 
rambut dan pembuat kopi dan teh gratis. Nikmati tidur 
yang nyaman dengan pemandangan kota yang indah 
dari jendela.

Disamping itu berbagai menu makanan yang tersedia 
di Fave Hotel juga diolah khusus oleh chef terbaik di 
Pekanbaru. Pilihan sajian lokal dan internasional tersedia 
sepanjang hari saat sarapan, makan siang, dan makan 
malam.  

Restoran Fave Hotel didesain modern dengan suasana 
yang nyaman. Dengan kapasitas 120 kursi, terletak di 
lantai 2 dengan jadwal operasional pukul 06:00 hingga 
23:00 WIB dan sarapan pukul  06:00–11:00 WIB.

Sementara itu untuk ruang meeting orchid yang 
berada di lantai dua, berukuran 73.44 meter persegi. 
Mampu menampung hingga 87 orang untuk theater 
setup, 50 orang untuk classroom setup, dan 26 orang 
u-shape setup.

Dinding ruang orchid bisa dibuka dan digabung den-
gan ruang Sakura yang terletak di sebelahnya, menjadi-
kan luas gabungan keduanya 146.88 meter persegi se-
hingga mampu menampung hingga 200 orang dengan 
theater setup. Ruangan ini sangat ideal untuk meeting, 
gathering, ulang tahun, pesta, table manner, pernikahan, 
dan berbagai pertemuan lainnya.

Untuk reservasi Fave Hotel bisa menghubungi 
+627618401800 atau langsung ke Jalan Pinang No 10, 
Pekanbaru, RIau 28125, Indonesia- pekanbaruinfo@
favehotels.com. *BERTUAH
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KERAJINAN tangan bisa dibuat 
dari beragam benda di sekitar 
kita. Salah satu bahan yang ban-

yak dibuat dari bahan kayu. Bahan 
satu ini perlu ketelitian dan ketelat-
enan penuh untuk mengolahnya. Alat 
yang memadai pun sangat diperlukan 
kala membuat kerajinan tangan satu 
ini.

Skill dan juga keterampilan yang mumpuni sangat 
dibutuhkan agar hasilnya lebih maksimal. Kerajinan kayu 
ini bisa menjadi nilai seni tinggi dan berharga mahal. Dari 
hiasan dinding sampai miniatur dan aneka furniture rumah 
tangga bisa diciptakan dari kayu.

Kedengarannya memang sulit menciptakan kerajinan 
dari kayu. Namun ternyata membuat kerajinan kayu tak 
sesulit yang dibayangkan. Terbukti Yean Arifan, pengrajin 
kayu di Pekanbaru bisa menghasilkan beragam produk 
kerajinan kayu yang menarik. Mulai dari beragam furniture 
rumah tangga hingg aksesoris rumah.

Dalam tahapan pengolahan kayu untuk menjadi barang 
yang diinginkan, menurut Yean perlu perhitungan yang 
sangat matang. Hal ini menurutnya sangat penting guna 
menghasilkan produk yang proposional.

“Kalau salah-salah menghitung bisa jadi barang dihasil-
kan sedikit miring atau sisinya tidak sama besar,” ungkap 
Yean Kepada Bertuah.

Yean menuturkan, usaha kerajinan kayu ini cukup 
memiliki potensi besar dipasaran. Karena tidak tergerus 
oleh kemajuan zaman dan selalu dibutuhkan konsumen. 
Karena selain bahan besi, tentunya bahan kayu merupakan 
alternatif pilihan bagi kebutuhan perlengkapan rumah 
atau furniture.

Hasilkan 
Kerajinan Kayu 

Berkualitas

Hatikayu_Pku Mampu 
Bertahan di Tengah Pandemi
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UKM

Disamping harganya yang lebih bervariasi, perawatan 
untuk produk kerajinan dari kayu juga tidak terlalu mudah. 
Selain itu memiliki daya tahan yang kuat.

Untuk saat ini dijelaskan Yean produk olahan usahanya 
yang eksis di akun Instagram @hatikayu_pku sudah sam-
pai keluar Riau. Karena pemasaran lebih difokuskan me-
lalui media sosial, sehingga sangat memungkinkan untuk 
juga diorder dari daerah lain.

“Alhamdulillah untuk konsumen kami sudah ada yang 
dari Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan,” imbuh Yean

Lebih lanjut, Yean Mengungkapkan untuk mempertah-
ankan produk hatikayu_pku agar betul-betul sesuai den-
gan yang diharapkan konsumen. Pihaknya selalu menggu-
nakan bahan dasar kayu dengan kualitas terbaik. Sehingga 
ketika diolah tidak retak atau juga mudah dimakan rayap 
ketika sudah dipakai konsumen.

Cukup mahalnya harga bahan dasar kayu, diakui Yean 
mempengaruhi untuk biaya produksi. Disamping juga 
pengerjaan untuk tiap-tiap barang memiliki tingkat kesuli-
tan tersendiri.

Karena itu harga jual produk hatikayu_pku lumayan 
mahal dengan kisaran terendah diharga Rp 50 ribu sam-
pai jutaan rupiah. “Kalau untuk harga disesuaikan den-
gan produk yang dihasilkan dan lama pengerjaan yang 
berkisar mulai 5 hari sampai 14 hari,” jelas Yean.

Yean menyebutkan dari semua olahan hatikayu_pku 
yang paling banyak diminati konsumen adalah rak bumbu 
dan meja. Karena harganya cukup terjangkau dan tidak 
memakan waktu lama dalam proses pengerjaan.

Menjawab Bertuah mengenai suksesnya hatikayu_pku 
bertahan dimasa pandemi Covid-19 ini, menurut Yean 
karena ia berusaha memberikan hasil terbaik bagi kon-
sumen. Selain juga menurutnya seluruh pengerjaan barang 
dibuat dengan hati. Sehingga barang-barang yang dihasil-
kan menjadi baik.

“Selain juga untuk menarik minat konsumen, tiap ba-
rang yang sudah selesai dibuat kami foto dengan angel 
menarik. Begitu diposting paling tidak bisa memancing 
minat konsumen,” papar Yean.

Yean memberikan kebebasan bagi konsumen untuk me-
nentukan sendiri model barang yang diinginkan. Karena 
Yean sendiri kadang mencari ide produk melalui internet. 
Sehingga produk yang dihasilkan selalu kekinian dan tidak 
ketinggalan zaman.

Bagi yang ingin memiliki produk kerajinan hasil dari 
hatikayu_pku bisa langsung order melalui media sosial 
Instagram @hatikayu_pku atau Facebook Hati Kayu atau 
melalui Tokopedia: hati kayu. *BERTUAH
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KULINER

Nikmatnya Ikan 
Tenggiri dengan 

Kuah Kental

Kuliner Pempek RS PKU PEMPEK merupakan makan-
an khas yang terkenal dari 
Kota Palembang. Kuliner 

ini banyak ditemukan di Kota 
Pekanbaru. Hampir merata di 
semua kecamatan Pekanbaru 
dengan mudah menemukan 
kuliner satu ini.

Tapi tentu saja, meskipun menggunakan bahan 
dasar yang sama, namun hasil akhirnya berbeda. 
Seperti banyak yang mengatakan untuk makanan 
olahan tangan, lain tangan lain rasanya. Begitu 
juga halnya dengan pempek olahan RS PKU yang 
memiliki outlet di Jalan Bukit Barisan.

Pempek RS PKU tidak menggunakan bahan 
dasar ikan selain ikan tenggiri. Hal ini untuk men-
jaga rasa pempek yang dihasilkan benar-benar 
gurih seperti halnya pempek asli Palembang. Dis-
amping juga untuk tepung yang digunakan juga 
tepung premium. Sehingga pempek yang dihasil-
kan tidak keras dan mudah dikunyah.

Selain itu untuk kuah yang digunakan, meru-
pakan racikan pas dari gula merah dan cabe rawit. 
Kuah pempek RS PKU tidak pedas menyengat 
dan tidak pula manis. Perpaduan bumbu sangat 
pas dan kuahnya lebih kental. Tidak perlu terlalu 
banyak dituangkan ke atas pempek yang sudah di-
goreng, cukup sedikit namun sudah terasa nikmat.

Pempek RS PKU memproduksi beragam model 
pempek. Seperti pempek lenjer, pempek kulit, 
pempek kapal selam, pempek lenggang, tekwan 
dan kerupuk.

Untuk harganya juga bervariasi, karena pempek 
RS PKU dibuat perpaket. Antara lain ada paket Rp 

35 ribu terdiri dari 10 biji pempek yang isiannya 
campur.  

Paket Rp 50 ribu  terdiri dari 14 biji pempek, 
paket Rp 100 ribu terdiri dari 28 biji dan paket Rp 
200 ribu terdiri dari 56 biji pempek.

Harga pempek lenggang dibanderol Rp 15 ribu. 
Tekwan juga dengan harga 15 ribu. Untuk kerupuk 
harganya bervariasi dari kerupuk bulat mini den-
gan harga Rp 30 ribu, kerupuk keriting Rp 25 ribu, 
dan kerupuk besar kancing Rp 35 ribu.

Saat ini pempek RS PKU yang pling laris dan 
favorit adalah aneka pempek, karena dsajikan 
dengan kuah pempek yang kental dan bumbunya 
yang banyak.

Untuk menjaga kualitas pempek agar tetap 
segar, produksi pempek dilakukan setiap hari atau 
tidak distok banyak dalam kulkas. Karena proses 
produksi juga tidak memakan waktu lama, atau 
dapat selesai dalam waktu satu hari saja.

Nah bagi Anda yang penasaran untuk mencicipi 
Pempek RS PKU bisa langsung datang ke outletnya 
yang berada di Jalan Bukit Barisan atau juga bisa 
via WA atau Gofood. Akun Instagram Pempek RS 
PKU dan WA 0822-8817-4048. *BERTUAH
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KULINER
RM Puti Buana

RM Puti Buana, merupakan satu rumah makan 
Padang yang cukup terkenal di Pekanbaru. Ada 
beberapa outlet RM Puti Buana bisa ditemui di 

sejumlah lokasi. Seperti di Jalan Pepaya, Jalan Patimu-
ra serta beberapa ruas jalan lainnya di Pekanbaru.

Bagi penggemar masakan Padang, RM Puti Buana 
tentu sudah tidak asing lagi. Karena pengunjung 
rumah makan ini cukup banyak. Terutama pada jam 
makan siang.

Sama seperti halnya rumah makan Padang lain, 
lauk pauk yang disajikan di meja makan tidak hanya 
satu namun  banyak pilihan. Mulai dari aneka olahan 
daging khas Padang berupa rendang dan juga asam 
pedas daging, ikan gulai, ikan bakar serta juga ada 
aneka olahan ayam dan juga sayur.

Untuk RM Puti Buana, menu yang paling cepat 
habis atau paling laris manis adalah cincang daging 
dan juga ayam pop.

Karena cincang daging dari RM Kota Buana, tidak 
pedas namun juga tidak manis. Bumbu rempahnya 
juga meresap ke daging dan kuah sehingga tidak 
menimbulkan bau amis.

Menu Khas Paling 
Dicari Cincang Daging

Sementara untuk ayam pop yang merupakan 
ayam tepung disiram dengan kecap manis pedas, 
juga banyak disukai tamu karena ukurannya yang 
besar serta kriuk-kriuk saat disantap.

Untuk harga makanan di RM Puti Buana juga 
masih sangat terjangkau saku, atau masih dalam kat-
egori wajar alias tidak mahal dan tidak pula murah. 
Untuk harga makan di tempat dengan cara dihidang 
dan dipesan ramas satu piring tentu berbeda.

Karena untuk makan dihidang, meski tidak di-
habiskan satu porsi, tetap akan dihitung.

RM Puti Buana, memiliki ruangan yang bersih dan 
juga nyaman untuk menjadi pilihan makan keluarga. 
Ketika menu dipesan, tidak perlu menunggu lama 
para pelayan akan segera datang menghidangkan 
makan.

Tidak hanya bisa dinikmati di restorannya yang 
saat ini memiliki berbagai cabang di Pekanbaru, ren-
dang nikmat Puti Buana saat ini sudah bisa dinikmati 
dalam bentuk kemasan oleh–oleh khas Puti Buana.

Kemasan yang unik, rapi dan higienis menjadikan 
rendang Puti Buana sangat cocok dibawa menemani 

masyarakat dimana pun berada.
Selain rendang daging yang menjadi andalan, 

oleh–oleh khas Puti Buana juga menyediakan 
rendang suwir, rendang paru dan makanan olahan 
daging lainnya, yaitu, dendeng kering.

Oleh–oleh khas Puti Buana diproduksi di tem-
pat yang higienis dengan menggunakan bahan–
bahan segar dan alami serta dikemas dengan 
tingkat sterilisasi tinggi menggunakan alat.

Oleh–oleh khas Puti Buana bisa didapatkan di 
gerai rumah makan ini di berbagai cabang Pe-
kanbaru. Yakni outlet Pusat Restoran Puti Buana 
Jalan Pasir Putih No 2 Simpang Pandau (Cabang 
Marpoyan), Jalan Kaharuddin Nasution No. 141 
(Depan Universitas Islam Riau), Jalan Sudirman No 
11 E-F, Simpang Tiga (Cabang Sudirman), Jalan 
Pepaya No 79 (Cabang Pepaya) serta outlet lain-
nya. *BERTUAH
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IKAN cupang belakangan menda-
dak populer dengan banyaknya 
peminat yang berasal dari 

berbagai kalangan. Pada masa 
pandemi saat ini, usaha ini yang 
menguntungkan. Beragam jenis ikan 
cupang dengan berbagai warna me-
narik semakin menambah daya tarik 
para pecinta hewan air yang satu ini.

Naufal Akram, bermula dari hobinya mengoleksi ikan 
cupang kini sukses menjadi pembudidaya dengan bera-
gam jenis dan ragam. Memanfaatkan lokasi rumahnya 
Jalan Kapau Sari, Kelurahan Pematang Kapau, Kota Pe-
kanbaru.

Ia sudah menekuni usaha pembudidayaan sejak awal 
Januari 2017 lalu hanya bermodalkan Rp 500 ribu, den-
gan omzet Rp 4 hingga Rp 10 juta perbulan. Ia membu-
didayakan ikan cupang pada lahan belakang rumahnya 
yang cukup luas.

Rak-rak ikan cupang terlihat tersusun rapi. Tidak hanya 
dalam soliter, Naufal juga mengembangkan ikan ini 
dalam styrofoam dan kolam miliknya, serta sebagian lagi 
tersusun rapi dekat belakang pintu.

“Ikan cupang hias saya tidak hanya untuk jual dalam 
rumah, tetapi juga melalui sosial media seperti instagram 
dan facebook. Serta melalui lelang yang sering diadakan 
para pecinta ikan cupang hias. Termasuk juga kontes-
kontes dari berbagai daerah. Sudah banyak piagam yang 
telah saya raih dari kontes tersebut,” ungkap Naufal 
Akram belum lama ini.

Pelanggan Naufal tidak hanya berasal dari Pekan-
baru, melainkan sampai ke luar pulau Sumatera. Seperti 
Bandung, Jakarta, Bengkulu, Batam hingga luar negeri 
seperti Malaysia dan banyak lagi.

Perawatan ikan ini cukup mudah hanya membutuh-
kan air yang bersih dan pakan yang cukup serta tak 
lupa memberikan racikan air daun ketapang. Serta rutin 
mengganti air agar ikan cupang hias menjadi semakin 
menarik.

“Karena ikan cupanng ini makhluk hidup dan bisa 
kembangbiakan, dari waktu ke waktu sudah banyak jenis 
jenis ikan yang baru. Kalau sekarang yang lagi trend 
pasaran jenis cupang avatar, blue rim dan nemo,” ujarnya 
sembari mengepak pesanan yang bakal dikirim ke luar 
pulau Sumatera.

Di sisi lain, ia mengaku semua itu tidak dapat se-
cara praktis. Suka duka yang telah ia lalu dari susahnya 
mencari pakan ikan dan banyaknya ekor ikan yang rusak 
hingga tertipu teman sendiri. Namun Naufal tidak putus 
asa dan hingga meraih keberhasilan saat ini.

“Itu sih pengalaman yang tak terlupakan selama bisnis 
cupang, karena pertama bisa menjualnya ke luar negeri 
dan mendapatkan dollar pertama kali. Seperti mimpi dan 
tak terbayangkan bagi saya untuk mencapai seperti itu,” 
tutupnya. *BERTUAH
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UMKM

Raup Omzet 
10 Juta 

per Bulan

Budidaya Ikan 
Cupang Hias



SATGAS NASIONAL - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT foto bersama 
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nasional Letjen TNI Ganip Warsito usai 
kunjungan di Posko PPKM Kelurahan Tangkerang Timur.
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