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Dapur 
Redaksi

SAMA-sama kita ketahui bahwa banjir seakan ak-
rab dengan masyarakat. Banjir merupakan salah 
satu bencana yang setiap tahun sering melan-

da hampir seluruh wilayah Indonesia. Hingga saat ini 
masalah banjir masih belum sepenuhnya bisa teratasi.

Persoalan banjir bukan hanya pekerjaan pemerintah saja, 
semua harus memiliki kesadaran. Karena ketika banjir datang, 
yang paling dirugikan adalah masyarakat. Ketidaksadaran 
akan bahaya banjir dan penyebab-penyebab terjadinya banjir 
menjadi penyebab mengapa banjir rutin terjadi di daerah ini.

Meskipun secara administrasi, Pemerintah Kota Pe-
kanbaru telah merampungkan masterplan  penanga-
nan banjir. Tetapi itu saja tidak cukup, bila kesadaran 
masyarakat tak mendukung upaya pemerintah.

Bisa kita lakukan adalah mencegah terjadinya banjir 
dan menanggulangi bencana banjir. Karena banjir meru-
pakan salah satu bencana yang bisa menimbulkan kerugian.

Oleh sebab itu, masyarakat perlu meningkatkan ke-
sadaran akan bencana banjir. Karena banjir sering ter-
jadi akibat masalah sepele, seperti membuang sam-
pah sembarangan hingga menimbulkan penyumbatan.

Lalu langkah apa yang bisa diambil bersama untuk 

Mari Bersama 
Mencegah 
Banjir

Firmansyah 
Eka Putra, ST, MT
KEPALA DINAS KOMUNIKASI 

INFORMATIKA STATISTIK 
DAN PERSANDIAN 
KOTA PEKANBARU

menanggulangi banjir? Hal yang paling utama adalah men-
jaga lingkungan sungai atau selokan, sungai wajib dipeli-
hara dengan baik. Jangan membuang sampah ke selokan dan
sungai. Kemudian hindari membuat rumah di pinggiran sungai.

Ada baiknya pinggiran sungai jangan dijadikan rumah penduduk 
karena menyebabkan banjir dan tata kota tidak teratur serta berpo-
tensi membahayakan pemilik rumah saat debit air sungai melonjak.

Solusi pencegahan banjir lainnya adalah dengan melak-
sanakan program tebang pil ih dan reboisasi .  Po-
hon yang telah ditebang sebaiknya ada penggantinya.

Menebang pohon yang telah berkayu kemudian ditanam 
kembali tunas pohon yang baru. Hal ini ditujukan untuk re-
generasi hutan dengan tujuan hutan tidak menjadi gundul.

Pengolahan volume sampah yang tepat juga bisa membantu 
mencegah terjadinya banjir. Lalu buatlah sumur resapan serta 
biopori agar air hujan lebih cepat meresap ke dalam tanah. Lan-
tas rajin dan rutin memperbaiki dan membersihkan saluran air.

Pada wilayah tertentu bisa diadakan secara gotong 
royong, agar saat terjadi hujan deras, air tidak akan ter-
sumbat dan mampu mencegah terjadinya banjir. Saat 
ini musim hujan sedang berlangsung. Semoga ne-
geri kita terbebas dari bencana banjir. *TIM BERTUAH
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BOCAH berusia 5 tahun, Ranum masih tergeletak 
lemas di ruang perawatan High Care Unit (HCU) 
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad 

Pekanbaru.
Warga RT 06/RW 03 Kelurahan Sidomulyo Barat, 

Kecamatan Tuah Madani ini harus berjuang 
melawan sakit jantung boncor dan masalah 
paru-paru.

Buah hati dari pasangan Samuddin Ritonga 
dan Siti Khalijah ini membutuhkan uluran 
tangan dari para dermawan untuk membantu 
biaya perawatan dan obat-obatan selama 
perawatan.

Seperti yang dilakukan oleh Lurah Sido-
mulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, H Edi 
Susanto SH yang secara langsung menyerahkan bantuan 
untuk Ranum.

Bantuan yang disalurkan berupa uang sebesar Rp 11 
juta untuk biaya pengbobatan dan kebutuhan lainnya 
untuk kesembuhan Ranum. Bantuan diserahkan di RSUD 
Arifin Ahmad.
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Upayakan Bantuan CSR Perusahaan
Saat penyerahan, Lurah Sidomulyo Barat H Edi Susanto 

didampingi Kepala Puskesmas Sidomulyo, RJ dr Gina, Ketua 
Tim Penggerak PKK Hj Syamsimar SKep MKes, Ketua LPM 
Sarjono SE MM dan Penanggungjawab Gizi Puskesmas. 
Penyerahan disambut langsung orangtua Ranum, yakni 

Samuddin Ritonga dan Siti Khalijah.
Bantuan yang disalurkan merupakan donasi 

dari berbagai pihak, mulai pengusaha, lurah, pihak 
keluarga, Forum RTRW, beberapa warga RW di 
lingkungan Sidomulyo Barat, dan pihak lainnya. 
“Boleh dibilang ini bantuan dari warga Kelurahan 
Sidomulyo Barat,” kata H. Edi Susanto.

Kepada orangtua anak, lurah menyampaikan 
ini adalah bentuk perhatian pihak kelurahan yang 
merupakan perpanjangan tangan pemerintah. 

Ia menyampaikan akan ada lagi bantuan yang nanti akan 
dikirimkan langsung ke rekening orangtua pasien. “Jika ada 
hal-hal yang perlu menurut bapak ibu, tolong telepon saya,” 
pesan lurah.

Lurah juga menyampaikan, ke depan akan diupayakan 
bantuan jangka panjang berupa membantu usaha keluarga 

Lurah Sidomulyo Barat Serahkan Bantuan Warga Jantung Bocor

Dua RW di Kelurahan Tobek 
Godang Raih Proklim Utama

SERAHKAN BANTUAN - Lurah Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, H Edi Susanto SH menyerahkan 
bantuan kepada warga sakit di RSUD Arifin Achmad.

H Yasir Arafat SSos 
Lurah Tobek Godang

INFO
KELURAHAN

PRESTASI gemilang kembali diraih oleh Dua Rukun 
Warga (RW) di Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan 
Binawidya, Kota Pekanbaru.

Berkat ketekunannya dalam menjaga lingkungan guna 
penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak peruba-
han iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca, dua RW 
Kelurahan Tobek Godang diganjar Sertifikat Program 
Kampung Iklim (Proklim).

Hebatnya lagi, dua RW ini masuk dalam daftar pener-
ima sertifikat proklim kategori Utama dari Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kedua RW yang mendapatkan prediket Proklim Utama 
tersebut RW 02 dan RW 03. Keduanya menerima sertifi-
kat proklim kategori Utama bersama 198 kelurahan/desa, 
dusun, kampung, RW dan setingkatnya yang tersebar di 
puluhan kabupaten/kota Tanah Air.

“Alhamdulillah, kita tentu sangat bangga dengan ma-
suknya dua RW Tobek Godang sebagai penerima Sertifikat 
Proklim Utama,” ujar Lurah Tobek Godang H Yasir Arafat 
SSos.

Program Kampung Iklim merupakan program berling-
kup Nasional yang dikelola secara langsung oleh Kemen-
terian LHK dalam rangka meningkatkan keterlibatan ma-
syarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melaku-
kan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak 
perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca.

Proklim juga sebagai pengakuan terhadap upaya 
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilaku-
kan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

Pihaknya mengucapkan terima kasih atas kerja sama 
dan dukungan semua pihak. Mulai dari walikota Pekan-
baru, Dinas LHK, camat Binawidya, akademisi, ketua RW 
02, RW 03, RT, masyarakat, mahasiswa dan pihak lainnya 
dalam mewujudkan Kampung Iklim di Kelurahan Tobek 
Godang.

“Karena tanpa adanya dukungan dari semua pihak, 
tentu sangat sulit bagi kita dalam melaksanakan berbagai 
kegiatan,” kata Lurah Yasir.

Disebutkan Yasir, informasi penerimaan Sertifikat 
Proklim Utama itu disampaikan Kementerian LHK me-
lalui surat pemberitahun bernomor UN.116/PPI/API/
PPI.0/10/2021 tertanggal 15 Oktober 2021 yang ditan-
datangani oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan 
Iklim Laksmi Dhewanthi.

Dalam surat pemberitahuan itu dijelaskan bahwa Ke-
menterian LHK akan menyerahkan penghargaan proklim 
kepada lokasi Proklim Kategori Utama dan Lestari, Apresi-
asi Pembinaan Proklim dan Apresiasi Pendukung Proklim 
yang aktif dalam mendukung dan mengembangkan 
Proklim sebagai bentuk kontribusi nyata para pihak dalam 
upaya pengendalian perubahan iklim.

Sesuai jadwal, lanjut Yasir, penghargaan dan Sertifikat 
Proklim Utama akan diserahkan secara langsung oleh 
Menteri LHK Siti Nurbaya pada 19 Oktober 2021.

“Penghargaan dan Sertifikat Proklim Utama akan 
diserahkan Menteri LHK secara virtual melalui aplikasi 
Zoom Meeting dengan menerapkan protokol kesehatan 
(prokes) Covid-19,” kata Yasir. *BERTUAH

melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak 
perusahaan. Namun, kini masih tengah dijajaki.

Kondisi terakhir Ranum masih dalam perwatan paru-
paru di ruang High Care Unit (HCU) rumah sakit tersebut.

Orangtua Ranum Samuddin dan Khalijah beserta dan 
keluarga mengucapkan terima kasih atas bantuan tersebut.

“Terima kasih kami ucapkan pada pak lurah atas ban-
tuan ini dan semua pihak yang ikut membantu, hingga 
membezuk anak kami,” kata Khalijah ibu Ranum.

Sementara RT 06/RW 03 Khairullah menyampaikan 
ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Lurah 
Sidomulyo Barat, Kapus Sidomulyo, Ketua PKK Sidomulyo 
Barat, Forum RT/RW, dan semua yang memberikan bantu-
an yang tidak dapat disebautkan satu-perastu. Baik dalam 
bentun finansial, pemikiran dan doa.

Sejak awal anak warga RT 06 itu sakit, selaku RT sudah 
berupaya berkoordinasi dengan Dinas Sosial bagaimana 
solusi jangka panjang, termasuk membicangkan dengan pihak 
Diskes.

Pihak puskesmas juga sudah lebih awal datang ke 
rumah warga mengetahui kondisi balita ranum. Dari si-
tulah, setelah menjalani pengobatan diketahuilah Ranum 
menderita jantung bocor dan kini masalah paru-paru.

Warga lingkungan RT 06, RT 05 dan 07 sudah sejak awal 
mengetahui Ranum sakit, telah berupaya membantu ke-
luarga Samuddin Ritonga yang bersangkutan merupakan 
Imam Musala Ukhuwatun, dalam bentuk menyumbangkan 
dana sesuai kemampuan, baik atas nama pribadi masing-
masing warga, atas nama majleis taklim maupun dari 
musala. *BERTUAH

44-45

46  Bertuah Edisi Oktober 2021

KRISIS pandemi Covid-19 telah mengakselarasi digitalisasi serta 
menuntut transformasi kapasitas kepemimpinan. Karena pan-
demi ini membawa pengaruh besar bagi Dunia. Tidak hanya 

berdampak bidang kesehatan, namun juga sosial ekonomi serta 
ketertertiban dan keamanan.

“Semua memang terdampak di masa pandemi Covid-19. Dam-
paknya tidak hanya dirasakan masyarakat namun juga pemerin-
tah,” ujar Walikota Pekanbaru DR Firdaus ST MT pada awal pan-
demi Covid-19 melanda Kota Pekanbaru.

Menurut walikota, di masa pandemi Covid-19 semua terimbas 
secara nyata. Hal ini tentu menjadi beban dan tanggung jawab 
bersama untuk mengatasinya.

Namun demikian , dukungan dan partisipasi masyarakat sendiri 
tentu diperlukan agar bisa keluar dari zona yang tidak nyaman dan 
tidak aman ini.

Selaku kepala daerah, Walikota Firdaus menyadari kepemimpi-
nan yang dijalankan di masa pandemi tidak sama dengan sebelum 
Covid-19. Banyak kebiasaan dan hal baru termasuk kebijakan yang 
mesti dilakukan. Tidak hanya oleh pemerintah namun juga ma-
syarakat.

Walikota menyebut di masa pandemi Covid-19 ada tiga mod-
el kepemimpinan yang dilaksanakannya. Pertama visioner 
leadership, dimana kepemimpinan ini dituntut 
mampu melihat ke depan, membangun mimpi 
dan mewujudkan apa yang dicita-citakan.

“Untuk Kota Pekanbaru kita sudah ber-
hasil mewujudkan Mal Pelayanan Publik, 
guna mempermudah dan mempercepat 
pelayanan untuk masyarakat. Ke depan 
Pekanbaru akan mewujudkan pem-
bangunan Bandar Raya Tenayan,” jelas 
walikota lagi.

Kedua, model kepemimpinan yang 
harus memiliki jiwa entrepreneur 
leadership. Dimana mampu melihat 
dan merebut peluang menuju kes-
ejahteraan. Implementasi dari model 
kepemimpinan ini sudah tereal-
isasi dalam bentuk pemberdayaan 
masyarakat melalui PMBRW dan 
masjid paripurna.

Selanjutnya model kepemimpi-
nan transformasional leader-
ship. Pemimpin ditekankan Wa-
likota harus mampu memberi 
motivasi,inspirasi dan mendorong 
perubahan. Hal ini ditandai dengan 
membangun budaya digital.

Transformasi Kepemimpinan 
di Masa Pandemi Covid-19

DR Firdaus ST MT
Walikota Pekanbaru
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PROFIL
ASN

“Sebelum pandemi mungkin kita 
lebih cenderung melakukan sesuatu 
dengan cara konvensional atau man-
ual, namun di masa pandemi Covid-19 
harus diarahkan semua dengan pro-
gram digital. Seperti halnya program 
percepatan digitalisasi daerah,” tutur 
walikota.

Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya dilakukan 
oleh pemerintah termasuk masyarakat sendiri. Karena 
menurut walikota, percepatan transformasi digital terjadi 
karena bagian dari akibat pandemi Covid-19 yang juga 
berlaku untuk digitalisasi ekonomi dan infrastruktur.

Selain itu peluang positif lainnya dari pandemi Covid-19 
adalah kesetiakawanan sosial dan budaya inovasi.

“Karena pandemi Covid-19 ini, menyebabkan loncatan 
sepuluh kali lebih cepat dari capaian rencana berbagai 
bidang,” imbuh walikota.

Namun demikian walikota menuturkan, di balik dampak 
positifnya ada juga beberapa tantangan yang dihadapi 
pasca Covid-19 oleh kepala daerah. Tantangan terbesarnya 
adalah untuk pemulihan ekonomi setelah pandemi.

Ada tiga fokus perhatian yang harus dilakukan pemer-
intah untuk menyelesaikan tantangan di bidang ini. Antara 
lain meningkatkan perekonomian masyarakat, menekan 
angka kemiskinan dan menurunkan angka penggangguran.

Tantangan selanjutnya menjaga protokol kesehatan dan 
tetap produktif. Ditekankan walikota, minimal prokes 3M 

harus dapat dijaga. Mulai dari memakai masker, mencuci 
tangan diair mengalir dan menjaga jarak.

“Kalau ini bisa kita jalankan dengan disiplin, peluang 
untuk terpapar Covid-19 dapat diminimalisir,” lanjut wa-
likota.

Hal yang menjadi tantangan lain adalah pembangu-
nan manusia atau kualitas hidup. Di masa ini pemerintah 
dituntut bisa meningkatkan kualitas/ketahanan kesehatan 
masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan. Serta 
peningkatan keamanan dan ketertiban untuk menurunkan 
kriminalitas.

Peningkatan infrastruktur pendukung pemulihan eko-
nomi dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelan-
jutan bagian dari tandatangan yang dihadapi setelah 
pandemi Covid-19.

Walikota menambahkan, kendati pandemi berdampak 
luas untuk semua lini kehidupan, namun ada juga dampak 
positif yang ditimbulkan dan justeru mengalami pening-
katan.

Seperti meningkatnya rasa kesetiakawanan dan 
kepedulian antar sesama, pemahaman dan penggunaan IT 
juga meningkat tajam.

“Selain itu inovasi dan kreativitas untuk bertahan hidup 
meningkat. Hal paling penting kesadaran untuk menjaga 
kesehatan turut meningkat. Serta kemampuan beradaptasi 
dengan situasi dan keadaan atau perubahan juga mening-
kat,” papar walikota. *BERTUAH

49  Bertuah Edisi Oktober 2021

Witama School Pekanbaru

Terapkan Kurikulum 
Nasional Plus Cambridge
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Contohya peringatan Hari Ibu. Di Hari Ibu, diada-
kan kegiatan mencuci kaki ibu dengan tujuan mena-
namkan pemikiran bahwa sebagai anak, kita tidak ada 
apa-apanya tanpa peran dan perjuangan seorang Ibu.

Bahwa sebagai seorang anak, tidak hanya ber-
tujuan untuk menjadi orang pintar saja, namun ha-
rus tetap menjadi  seorang anak yang berbakt i .

Begitu pula event-event lainnya rutin diadakan demi 
mengasah karakter anak didik. Contoh event di luar 
sekolah berupa LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan).

Berkemah dua hingga tiga hari, yang bertujuan un-
tuk melatih kemandirian anak dan nilai-nilai kepe-
mimpinan di diri mereka. Karena karakter pemimpin 
yang tangguh, dibutuhkan untuk masa depan anak.

Lalu keunggulan diversity. Walaupun menganut aga-
ma yang berbeda-beda tapi kita tetap bisa harmonis.

“Saat jam pelajaran agama, kita memisahkan anak-
anak untuk belajar sesuai agamanya masing-masing. 
Walaupun tujuan kita untuk bersatu dan harmonis, 
tetapi kita tidak menghilangkan karakter dan pen-
gajaran dari agama masing-masing,” jelas Budiman.

Selain i tu Witama School memil ik i  s logan/ta-
gline utama “We Create Leaders for Future”. Dima-
na tujuan Witama School adalah menciptakan lead-
ers/pemimpin di masa depan dengan paket lengkap.

Seorang pemimpin adalah seseorang yang cerdas, namun ke-
cerdasannya tidak hanya untuk dirinya sendiri saja. Tapi dengan 
kecerdasannya, bisa mengembangkan kecerdasan orang lain.

La lu  d i tun jang dengan s logan “Through In-
t e l l i g e n c e  We  E m p o w e r ,  T h r o u g h  I n t e g r i -
ty  We Endeavor ,  Through Ta lents  We Inspi re” .

Through Intelligence We Empower mempunyai makna 
bahwa dengan kecerdasan, kita memberdayakan. Di-
mana dengan kecerdasan yang dimiliki siswa. siap 
untuk berkompetisi di dunia setelah dunia sekolah.

Lalu Through Integrity We Endeavor, melalui integritas kita 
berkarya. Karakter integritas adalah salah satu karakter yang 
penting dan krusial untuk dimiliki oleh anak didik. Karena 
tanpa ada yang melihatpun, anak didik Witama dibentuk 
untuk selalu bisa berkarya untuk diri dan orang sekitarnya.

Terakhir adalah Through Talents We Inspire. Den-
gan talenta yang dimiliki oleh anak didik Witama 
School, dan dikembangkan dengan baik pula oleh 
Witama School sendiri, mereka bisa memberikan yang 
terbaik dan menginspirasi orang lain untuk tampil.

H a l  i n i  t e r c e r m i n  d a r i  b e r b a g a i  p r e s t a -
si yang diraih anak didik Witama, mulai dari presta-
si  t ingkat lokal ,  Nasional ,  bahkan internasional .

Di Witama School anak didik mendapatkan paket 
lengkap, dimana bidang akademiknya terasah, kara-
kternya tumbuh, dan talenta selalu dikembangkan.

Untuk jenjang pendidikan, Witama School sudah membu-
ka jenjang tingkat Playgrup, TK, SD, SMP, hingga SMA. Untuk 
tingkat playgrup dan TK, berlokasi di Jalan Kampar No 189.

Sementara untuk tingkat SD, SMP, dan SMA berada 
di Jalan Tanjung Datuk nomor 339. Serta Witama School 
Srikandi di Jalan Srikandi nomor 89-108 Pekanbaru.

Guna memaksimalkan proses belajar mengajar di ke-
las, jumlah siswa per kelas, dibatasi maksimal  20 siswa 
per kelasnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan ke-
nyamanan belajar kepada siswa, dan membentuk se-

PROFIL
SEKOLAH

WITAMA School merupakan sekolah swas-
ta Nasional plus non-denominasi yang ter-
letak di Jalan Tanjung Datuk No 339, Kelura-

han Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru.
Disebut sebagai sekolah Nasional plus karena Witama School 

merupakan sekolah yang berdasarkan Kurikulum Nasional In-
donesia ditambah dengan berbagai kelebihan (plus) lainnya 
berdasarkan sistem dan kurikulum pendidikan luar negeri.

Witama sendir i  merupakan akronim dari  Win-
ner, Inspiration, Teamwork, Abil ity, Mind, Action.

Menurut  Budiman SPd MEd (EdLeadPol ) ,  se-
laku Koordinator Akademik Witama School, ada be-
berapa keunggulan yang ditonjolkan oleh Wita-
ma dan berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya.

“Keunggulan di bidang akademik, dimana Witama 
School menggunakan dua kurikulum, yaitu kurikulum 
Nasional dan internasional, yaitu kombinasi kurikulum 
Cambridge dan kurikulum Singapura,” ujar Budiman.

Lanjut Budiman, faktor penting Witama School memakai 

dua kurikulum adalah untuk mempersiapkan anak didik meng-
hadapi persaingan global, baik di Indonesia maupun dunia 
internasional. Oleh karena itu selain penggunaan Bahasa In-
donesia, Witama School juga memakai penggunaan dua ba-
hasa asing lainnya, yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Mandarin.

“Jadi diharapkan, anak didik mendapatkan knowl-
edge dan ski l l  yang mumpuni untuk taraf Nasi-
onal maupun taraf internasional,” imbuh Budiman.

Keunggulan lainnya pengembangan moral dan kara-
kter siswa. Di Witama School, rutin diadakan event-
event yang bertujuan untuk mengasah karakter anak.

buah kedekatan atau bonding antara guru dan siswanya.
Witama School mempunya siswa yang berjumlah 

825 orang, dengan rincian Playgrup dan TK 69 orang, 
SD 365 orang, SMP 221 orang, dan SMA 170 orang.

Witama School memiliki fasilitas yang sangat lengkap, di-
antaranya koneksi Wi-Fi di setiap lantai, CCTV, air conditioner 
(AC) untuk setiap ruang kelas, perpustakaan, ruang musik, 
ruang gym, musala, laboratorium komputer, laboratorium 
bahasa, laboratorium kimia, laboratorium fisika, laborato-
rium biologi, kolam renang, lapangan badminton, lapangan 
voli, lapangan basket, lapangan futsal, dan dance studio.

Beragam aktivitas ekstrakulikuler bisa diikuti anak didik, seperti 
bola basket, futsal, badminton, bola voli, dodgeball, karate, dance.

Korean Club, Mandarin Club, English Club, Japanese 
Club, French Club, Music & Beatbox, E-Sport, Foto-
grafi, dan Pramuka. Serta disediakan juga sesi konsultasi 
bidang psikolog klinis anak bersama Violetta Hasan 
Noor, MClin. Psych, Grad (Cert) PT & ET. *BERTUAH

Wisata Kuliner Foodpark Raun Raun Pekanbaru
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Sediakan Spot Foto Instagramable

PARIWISATA
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WISATA Kuliner di Kota Pekanbaru belakangan ini se-
makin menggeliat. Di sejumlah ruas jalan yang ada 
di Kota Bertuah dengan mudah ditemukan tempat 

makan dan nongkrong beragam konsep. Tidak heran jika hampir 
setiap tempat kuliner selalu ramai didatangi oleh pengunjung.

Satu di antanya adalah, Raun Raun Pekanbaru. Wisata 
kuliner yang satu ini berlokasi di Jalan Arifin Ahmad, Ke-
lurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai. 
Mulai buka setiap hari pukul 16:00-23:00 WIB. Memiliki 
tempat yang luas dan juga terdapat parkiran yang luas.

Ketika sampai di dalam disuguhi spot foto yang instagramable. 
Cocok untuk diupload di feed Instagram. Terdapat titian kayu, 
apalagi di malam hari akan semakin bagus. Karena lampu yang 
menyala makin memperindah tempat tersebut di kala malam hari 
dan juga terdapat live music yang membuat suasana makin seru.

Foodpark  Raun-Raun  Pekanbaru  be rada  d i 
tepi jalan, tulisan berwarna biru raun raun men-
jadi pemandangan pertama saat melihat ke lokasi ini.

Pengunjung bisa parkir di luar atau pun dalam. Jika ingin lebih 
aman disarankan untuk memilih di dalam, karena lebih aman. 
Sudah ada portal parkir seperti yang ada di pusat perbelanjaan.

Begitu masuk ke Foodpark Raun-Raun Pekanbaru ini, 
pengunjung akan disuguhkan pemandangan berupa ga-
zebo-gazebo untuk duduk. Di sana disediakan meja un-
tuk lesehan, juga ada kursi untuk duduk, tinggal pilih saja.

Karena ini foodpark, tentu saja dipenuhi oleh penjual 
makanan, ada berbagai jenis makanan di sini. Seperti ja-
janan-jajanan hits, minuman-minuman kekinian, dan lain-
lain. Harganya juga cukup beragam, mulai dari Rp 5 ribu.

Hal yang menarik di Foodpark Raun-Raun Pekanbaru adalah 
live music yang dihadirkan. Nah saat masuk ke area foodpark, ba-
gian dalamnya itu ada tempat berbentuk tribun melingkar. Seni-
man-seniman yang bermain musik berada di tengah- tengahnya.

Pengunjung bisa duduk di sana secara bertingkat, sehingga sia-
papun bisa melihat pertunjukan yang ada sambil menikmati cemilan 
ditemani pasangan yang akan membuat suasana lebih romantis.

Lalu, jika berjalan ke area depan akan ada jembatan-jembatan 
kayu yang saling berhubungan satu sama lain. Lokasi instagram-
able ini kerap menjadi tempat berfoto para anak-anak muda.

Tak hanya itu, juga dibuat sangkar burung yang cukup 
besar dan muat diiisi tiga hingga empat orang. Di dalam-
nya orang-orang bisa duduk bersantai dan berfoto ria.

Setelah puas berjalan-jalan dan berfoto di Foodpark Raun-
Raun Pekanbaru, pengunjung bisa mencari tempat duduk 
dan mengobrol dengan teman, keluarga dan orang tersay-
ang. Kemudian, menikmati beberapa minuman dan cemilan.

Tidak perlu khawatir Foodpark Raun-Raun Pekanbaru juga 
menyediakan toilet dan musala. Jadi tidak perlu khawatir jika 

sewaktu-waktu ada panggilan alam yang datang secara tiba-tiba.
“Foodpark Raun-Raun Pekanbaru sangat cocok untuk berburu ja-

janan, serta untuk mengisi feed Instagram, apalagi bagi yang suka ber-
foto. Siapkan kamera terbaik Kamu dan buatlah kenangan indah bersa-
ma teman-teman mu,” kata Melianty seorang pengunjung. *BERTUAH
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Penanganan Banjir 
di Kota Pekanbaru 
Sesuai Masterplan

Program Cepat 
Normalisasi Sungai

DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru me-
nyatakan, saat ini penanganan banjir 

yang kerap terjadi ketika musim penghujan 
sudah mengacu pada masterplan yang disu-
sun tim ahli.

Sesuai masterplan tersebut, terdapat se-
banyak 113 titik banjir dan 363 masalah atau 
penyebab banjir yang perlu dilakukan penan-
ganan.

“Kalau tidak mengacu pada masterplan, nanti malah 
tidak fokus. Jadi sekarang penanganannya sudah sesuai 
masterplan,” ujar Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru 
Indra Pomi Nasution.

Penanganan banjir dibagi menjadi tiga tahapan, skala 
cepat, sedang, dan jangka panjang. Untuk skala cepat, 
beberapa program seperti normalisasi sungai, normal-
isasi drainase dan lain-lain terus dilakukan.

Anggaran penanganan banjir sesuai masterplan, ta-
hun ini telah dialokasikan oleh Pemerintah Kota Pekan-
baru sebesar Rp 13 miliar.

Secara keseluruhan untuk penanganan banjir jangka 
panjang, lanjut Indra, paling sedikit diperlukan angga-
ran sebesar Rp 180 miliar. Sedangkan waktu penanga-
nannya sekitar 10 tahun ke depan.

“Jadi untuk penanganan banjir ini perlu waktu sekitar 
10 tahun, yang mana satu tahun paling tidak dialokasi-
kan anggaran sekitar Rp 18 miliar,” jelasnya.

Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT mengatakan, 
masterplan merupakan rencana induk drainase Kota Pe-
kanbaru. Hal itu untuk penanganan banjir pada sejum-
lah wilayah. Dalam masterplan ini ada sejumlah rencana 
penanganan banjir.

“Mulai dari penanganan jangka pendek, menengah, 
dan jangka panjang. Di situ ada perencanaan drainase 
untuk kota modern,” ujarnya.

Menurut walikota, dalam masterplan ini ada perenca-
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Pada masterplan 
ini terdata se-
banyak 350 titik 
lebih genangan 
banjir, dengan 
bermacam-macam 
kondisi

DR FIRDAUS MT
Walikota Pekanbaru

“
BERSIHKAN SUNGAI - Walikota 
Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
bersama Kepala Dinas PUPR 
Pekanbaru Indra Pomi ST MT 
melakukan gerakan bersih sungai 
Siak dalam upaya antisipasi banjir.

Ruang Wilayah (RTRW), pemerintah kota merancang 
masterplan pengendalian banjir pada 2020 lalu dan 
perencanaan sumur resapan tahun 2021.

Langkah selanjutnya adalah membangun drainase 
terintegrasi dan jangka panjang. Sejauh ini Dinas Peker-
jaan Umum dan Penataan Ruang sudah membangun 
drainase sepanjang 1.950 meter pada satu lokasi.

Kemudian, pembangunan turap sepanjang 150 
meter untuk tiga lokasi. Pemeliharaan berkala terhadap 
turap, leoning dan drainase dua lokasi sepanjang 151 
meter. Sementara itu untuk turap dan drainase yang 
masuk dalam pemeliharaan rutin berjumlah 17 titik 
sepanjang 2008 meter.

 Pemerintah kota juga telah normalisasi sungai 
dengan menggunakan alat berat di 44 titik sepanjang 
42.780 meter. Sementara normalisasi dengan tenaga 
manusia dilakukan di 81 titik sepanjang 582.336 meter. 
Ada pun panjang sungai di kota Pekanbaru mencapai 
230.972 meter.

Rinciannya, jumlah bagian sungai yang sudah diturap 
berkisar 25.767 meter dan yang belum diturap 205.202 
meter. Sedangkan turap yang mengalami kerusakan 
dan perlu diperbaiki sekitar 4.127 meter.

Selain dua aliran sungai besar, terdapat 18 sub/ca-
bang DAS yang mengelilingi Pekanbaru. Pemerintah 
kota mencatatkan terdapat 363 titik masalah.

Jumlah titik masalah sesuai porsi kewenangan, Kota 
Pekanbaru bertanggung jawab sebanyak 264 titik. Dari 
jumlah itu, sebanyak 121 titik merupakan wilayah yang 
terdampak banjir/genangan. Jika ditotal, luas dari 121 
titik banjir/genangan itu mencapai 294,36 hektare. 
*TIM BERTUAH

mi kebanjiran.
Jika dilihat dari faktor alam banjir terjadi pada saat 

intensitas hujan tinggi pada hulu sungai akibat rusaknya 
catchment area di daerah Tapung.

Kemudian, adanya fenomena back water atau aliran 
balik air yakni masuknya aliran sungai dari sungai Siak 
ke jaringan anak-anak sungai diakibatkan luapan sungai 
Siak dan pengaruh pasang-surut laut yang menyebabkan 
banjir pada daratan.

Sementara jika dilihat dari faktor manusia, tidak dapat 
dipungkiri bahwa aktivitas manusia juga berperan be-
sar dalam fenomena banjir di perkotaan. Dapat dilihat, 
dengan berubahnya tutupan lahan akibat pembangunan 
menyebabkan berkurangnya daerah resapan air dan me-
ningkatnya air permukaan.

Walikota berharap melalui master plan yang telah 
ditetapkan, dapat mengatasi masalah banjir dengan 
segera.

Kemudian, terjadinya perubahan kontur tanah yang 
diakibatkan kegiatan penimbunan (rekayasa geoteknik) 
hingga menyebabkan terganggunya aliran air alami atau 
tertutupnya aliran anak sungai.

Selain itu, kebiasaan buruk seperti membuang sampah 
ke sungai juga menyebabkan pendangkalan sungai. Lan-
dainya posisi Kota Pekanbaru seperti yang telah disebut-
kan di atas menyebabkan rendahnya dorongan air dari 
aliran anak-anak sungai untuk mencapai muara di Sungai 
Siak. Akibatnya, sistem drainase menjadi tidak berfungsi 
maksimal dan menyebabkan genangan air di permukaan.

Melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru No-
mor 10/2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resa-
pan serta Perda Nomor 7/2020 tentang Rancangan Tata 

naan konstruksi drainase kota yang baik. Drain-
ase dalam mengaliri air harus berfungsi dengan 
baik hingga ke muara atau anak sungai.

Dalam masterplan ini didata seluruh drainase, 
dan anak sungai di Kota Pekanbaru. Tim ahli 
juga menghitung jumlah drainase yang ber-
fungsi dan yang sudah mati. “Pada masterplan 
ini terdata sebanyak 350 titik lebih genangan 
banjir, dengan bermacam-macam kondisi,” 

terangnya.
Pemerintah kota mewaspadai hal ini ketika memasuki 

musim penghujan. Dengan topografi Kota Pekanbaru 
yang relatif landai yaitu sekitar 20 sampai dengan 50 cm 
di atas permukaan laut, ditambah lagi posisinya diapit 
oleh dua daerah aliran sungai (DAS) yaitu Sungai Siak 
dan Sungai Kampar menjadikan kota ini rawan mengala-

LAPORAN
UTAMA

TINJAU BANJIR - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT terjun langsung melihat kondisi 
pemukiman warga yang mengalami musibah banjir beberapa waktu lalu.
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Kerja Sama Daerah untuk Menangani Banjir

SESUAI MASTERPLAN - Penanganan banjir di Kota Pekanbaru sudah mengacu 
pada masterplan yang disusun tim ahli.

ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru               
Nurul Ikhsan menilai persoalan banjir perlu langkah 
antisipasi jangka pendek hingga jangka 

panjang dan disikapi serius oleh Pemerintah Kota 
Pekanbaru.

Pemerintah Kota Pekanbaru menganggarkan 
Rp 13 miliar untuk penanganan banjir dengan 
375 titik rawan banjir berdasarkan data pada mas-
terplan penanganan banjir yang tersebar di 15 ke-
camatan, maka penanganan banjir bisa dikerjakan 
secara bertahap oleh pihak PUPR.

“Memang, untuk mengatasi persoalan  banjir 

di Kota Pekanbaru ini bukanlah hal yang gampang, perlu 
waktu secara bertahap untuk melakukan pekerjaan pen-

anganan banjir, seperti perbaikan drainase mau-
pun membuat konstruksi drainase untuk jangka 
menengah dan jangka panjang serta membuat 
sumur serapan pada daerah-daerah yang rawan 
banjir,” ungkap Nurul Ikhsan.

Menurut Politisi Gerindra ini, ada beberapa 
titik rawan banjir yang sering dikeluhkan oleh 
masyarakat, seperti di Kelurahan Tampan, Se-
napelan, Payung Sekaki, Marpoyan Damai dan 

beberapa titik daerah lainnya.

PENDANGKALAN SUNGAI - Walikota mengimbau warga mengubah kebiasaan buruk 
seperti membuang sampah ke sungai juga menyebabkan pendangkalan sungai. 

PENGENDALIAN BANJIR - Walikota Dr H Firdaus MT bersama 
Kadis PUPR Indra Pomi melihat langsung rencana pembangunan 
pengendalian banjir di Kota Pekanbaru.

PERBAIKI DRAINASE - Walikota Dr H Firdaus MT meminta Kadis 
PUPR memastikan masalah aliran air yang menyebabkan banjir di 
pemukiman warga.

LAPORAN
UTAMA

“Tahun 2021 ini masterplan yang telah ditetapkan 
oleh pemerintah kota melalui PUPR untuk segera 
dilaksanakan secepatnya agar masyarakat tidak lagi 
mengeluh masalah banjir,” imbuhnya.

Walaupun penanganan banjir di Kota Pekanbaru 
sudah dilakukan secara terpadu dengan adanya 
nota kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi 
Riau dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pe-
rumahan Rakyat, Nurul berharap Pemerintah Kabu-
paten Kampar yang berdampingan dengan wilayah 
Kota Pekanbaru bisa dilibatkan untuk bersama 
dalam mengatasi persoalan banjir.

Karena banjir juga banyak terjadi di daerah per-
batasan. Disebabkan luapan sungai atau drainase 
yang tidak berfungsi. Di sinilah pentingnya melibat-
kan kabupaten tetangga agar penanganan banjir 
dapat dilakukan secara terpadu.

Sementara itu, Mardianto Manan anggota DPRD 
Provinsi Riau menambahkan, dengan adanya 
masterplan banjir Kota Pekanbaru yang melibatkan 
Pemerintah Provinsi Riau dan Kementerian meru-
pakan salah satu upaya dalam mengatasi banjir di 
Kota Pekanbaru.

“Namun tentunya penanganan banjir harus fokus 
pada wilayah pembagian kerja sehingga persoa-
lan titik-titik banjir yang terjadi di Kota Pekanbaru 
dapat teratasi. Kalau pihak Pemerintah Kota Pe-
kanbaru perlu melibatkan Pemkab Kampar dalam 
mengatasi banjir, perlu dilakukan koordinasi serta 
kajian terhadap titik mana saja yang perlu dilakukan 
kerjasama,” ungkap Mardianto. *TIM BERTUAH
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Angkutan Feeder Bus TMP 
Mulai Dioperasikan 
Tahun Depan

BUS TMP - Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT meresmikan penggunaan bus TMP 
yang baru untuk melayani sejumlah koridor di Pekanbaru.

Layani 
Penumpang 
Hingga ke 
Perumahan

saat ini.
“Angkutan massal yang diluncurkan ini kita beri nama 

Trans Metro Pekanbaru. Terdapat 20 unit bus yang diopera-
sikan,” terangnya.

Saat itu Bus TMP baru melayani dua koridor, yaitu koridor 
1 (Perumahan Pandau – Pelita Pantai) dan Koridor 2 (Termi-
nal BRPS–Kulim).

Tidak berhenti disitu, tahun 2014 Pemko Pekanbaru 
mengembangkan pengoperasian Bus TMP dengan menam-
bah tujuh koridor dengan jumlah armada 75 unit bus besar.

Pada saat ini, juga telah beroperasi Bus Rapid Transit (BRT) 
atau Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) berbasis jalan 
yang melayani 15 Koridor. 

Bus ini menjangkau jalur utama, dan guna meningkatkan 
jumlah pengguna atau okupansi pengguna angkutan umum 
massal.

Maka perlu segera didukung dengan pengoperasian ang-
kutan feeder atau pengumpan yang melayani trayek cabang 
dan ranting BRT dengan tarif terintegrasi dengan BRT. “Pada 
tahun 2022 mendatang, direncanakan akan dioperasikan 
enam rute feeder sebagai pendukung Bus TMP,” lanjut wako.

Transportasi feeder ini nantinya akan menjadi angkutan 
pendukung layanan bus TMP. Transportasi feeder akan 
mengangkut penumpang dari pemukiman warga yang tidak 
terjangkau Bus TMP ke halte bus TMP.

Walikota mengatakan, penumpang hanya menggunakan 
satu tiket Bus TMP saja. Layanan feeder akan menjangkau 
hingga ke pemukiman warga.

“Layanan feeder ini bisa menjangkau ke lokasi yang tidak 
dapat dilalui Bus TMP dengan satu tiket bus TMP saja. Kita 
targetkan akhir tahun ini atau paling lama awal tahun besok 
bisa beroperasi,” katanya.

Dari 13 koridor yang dilalui Bus TMP saat ini, untuk taha-
pan awal layanan feeder akan beroperasi di enam koridor 
bus TMP. Layanan feeder untuk tahapan awal akan berop-
erasi di wilayah padat penduduk.

Walikota menyebut, layanan feeder akan dimulai pada Ke-
camatan Tampan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan 
Tenayan, Kecamatan Bukit Raya dan Okura. Kendaraan 
feeder sendiri dikatakan Firdaus, merupakan kendaraan mini 
bus. “Yang memiliki sekitar sembilan bangku penumpang,” 
jelasnya.

Pihaknya akan menggunakan pihak ketiga dalam penge-
lolaan layanan feeder ini. Ia menyebut saat ini sudah ada dari 
pihak koperasi Dishub Pekanbaru yang berinvestasi sebanyak 
lima unit armada feeder untuk satu koridor.

“Koperasi pegawai pemerintah kota ada dua unit, dari op-
erator angkot atau oplet, ada juga dari TMP sendiri,” imbuh-
nya.

Ditambahkannya, layanan feeder merupakan peningkatan 
pelayanan dalam bidang transportasi kota. Layanan feeder 
sebagai angkutan kecil dari pemukiman ke halte Bus TMP 
akan mendukung layanan 75 Bus TMP yang beroperasi dalam 
pemenuhan transportasi masyarakat kota.

Kepala Dishub Kota Pekanbaru, Yuliarso menyebut, dalam 
transportasi feeder pihaknya berencana melibatkan para 
pengusaha angkutan. Dilibatkannya para pengusaha angku-
tan umum dalam angkutan feeder ini, bertujuan untuk tetap 
mensejahterakan masyarakat Pekanbaru.

“Kita bisa saja berkolaborasi dengan pengusaha angkutan. 
Kita yang rekrut mereka sebagai supir, atau mereka yang 
punya saham. Itu bisa saja untuk pengaplikasian feeder nanti,” 
Katanya.

Menurutnya, apabila angkutan feeder ini masih dikelola 
oleh Pemerintah Kota Pekanbaru seutuhnya, bisa saja memati-
kan usaha para pengusaha angkutan. 

Sebab dengan angkutan feeder ini para penumpang hanya 
butuh satu tiket perjalanan saja untuk sampai ke tujuannya.

Dengan melibatkan para pengusaha angkutan ini, Di-
katakan Yuliarso, sesuai dengan program Walikota Pekanbaru 
untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tanpa memati-
kan usaha angkutan lain dengan adanya angkutan feeder ini.

“Kita berdayakan masyarakat tempatan, terutama yang 
berusaha di bidang angkutan ini agar tetap bertahan usah-
anya,” terang Yuliarso.

Lebih lanjut dikatakannya, angkutan feeder ini masih dalam 
kajian. Pihaknya tengah mencari referensi dari kota-kota yang 
telah menerapkan angkutan feeder ini di daerahnya. Seperti 
apa teknis dan aplikasinya masih dalam kajian Dishub Pekan-
baru.

Namun, walikota Pekanbaru telah menginstruksikan agar 
angkutan feeder ini dapat segera diterapkan di Pekanbaru 
melalui Dishub selaku pengelola secara teknisnya. ***TIM 
BERTUAH

DI Indonesia ada enam kota ditunjuk seb-
agai percontohan bidang penyelenggaraan 
angkutan umum wilayah perkotaan. Dari 

enam kota itu termasuk ibu kota Provinsi Riau, 
Kota Pekanbaru.

Penetapan Kota Pekanbaru sebagai Kota per-
contohan transportasi oleh Departemen Per-
hubungan melalui SK 111 tahun 2007. Hal ini juga 
ditandai dengan penandatanganan MOU antara 
Walikota Pekanbaru dengan Dirjen Perhubungan Darat.

MoU dengan nomor 8/2007 ini tentang kerja sama pe-
rencanaan, pengoperasian Sistem Angkutan Umum Massal 
(SAUM) berbasis jalan di Kota Pekanbaru.

Walikota Pekanbaru Dr Firdaus ST MT menyebut, pe-
nyusunan Detail Engineering Design (DED) penyeleng-

garaan angkutan umum massal berbasis jalan, 
merupakan desain teknis pengoperasian sistem 
angkutan umum massal di Kota Pekanbaru.

“Kita mulai dengan pembangunan infrastruk-
tur halte yang dilaksanakan pada tahun 2008 
dan 2009,” ujar walikota.

Pembangunan halte terdiri dari bantuan 
Pemerintah Pusat sebanyak 19 unit, dan bantu-
an dari pihak ketiga sebanyak 47 unit termasuk 

yang bersifat permanen dan portable. Kemudian, bantuan 
bus oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2009 sebanyak 20 
unit untuk dioperasikan di Kota Pekanbaru.

Pada 21 Juni 2009 peluncuran pengoperasian SAUM 
di Kota Pekanbaru dilakukan dengan biaya operasional 
dibiayai oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sampai dengan 

PERCONTOHAN - Kota 
Pekanbaru termasuk 
percontohan di Indone-
sia daalam penggunaan 
angkutan umum massal 
di wilayah perkotaan.

Kita bisa saja 
berkolaborasi dengan 
pengusaha angku-
tan. Kita yang rekrut 
mereka sebagai supir, 
atau mereka yang 
punya saham

YULIARSO
Kepala Dishub 
Pekanbaru

LAPORAN
KHUSUS

“
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DISUBSIDI - Ongkos penumpang Bus TMP masih disubsidi Pemerintah Kota Pekanbaru. 
Ongkos feeder juga direncanakan akan disubsidi.

LAYANAN PRIMA - Pengelolaan Bus TMP di Pekanbaru semakin profesional 
dengan memberikan pelayanan prima kepada penumpang.

DESAIN FEEDER - Dinas Perhubungan merancang desain angkutan penghubung (feeder) 
yang mulai beroperasi tahun 2022.

LAPORAN
KHUSUS

Layanan Transmetro Subsidi untuk Penumpang

Tarif bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) ternyata masih 
disubsidi Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar Rp 5.000. 
Subsidi yang sama akan diberikan kepada angkutan 

feeder (sejenis opelet) yang mengangkut penumpang dari 
kawasan permukiman ke halte bus TMP.

“Program angkutan feeder sudah kami maksi-
malkan dan disiapkan. Hanya saja, kondisi ke  
uangan perlu dilihat dahulu tahun ini,” kata Ke-
pala Dinas Perhubungan Pekanbaru Yuliarso.

Dia menyebutkan, feeder ini harus digerakkan 
dengan keuangan yang cukup memadai. Walau-
pun hanya satu koridor pun, operasional angku-
tan feeder tetap disubsidi oleh Pemerintah Kota 
Pekanbaru.

Karena, transportasi umum itu bagian dari pelayanan 
pemerintah kepada masyarakat. Seperti saat ini, ongkos bus 

TMP sebesar Rp 8.500.
“Namun, ongkos itu disubsidi pemerintah kota sebe-

sar Rp 5.000. Jadi, masyarakat hanya membayar Rp 
3.500 hingga Rp 4.000,” jelas Yuliarso.

Misalnya, angkutan feeder trayek Ke-
lurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan 
Rumbai Timur    dengan trayek halte bus 
TMP di Jalan Sembilang berbatasan den-
gan Kecamatan Rumbai jaraknya sekitar 20 
kilometer.

Penuh atau tidak penuh penumpang, 
feeder berupa oplet ini terus bergerak. 
Jadi, angkutan feeder ini tidak ada harus 

menunggu penumpang penuh.”Program feeder ini 
tetap berjalan tapi tergantung dari kondisi keuan-
gan,” ucap Yuliarso. *TIM BERTUAH



WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT menghadiri kegiatan 
Pelatihan CSR Manajemen Bank 

Sampah yang dipusatkan di Aula Lantai 
6 Gedung Utama Kompleks Perkantoran 
Terpadu Walikota di Tenayan Raya.

Pada kesempatan itu walikota meny-
erahkan penghargaan kepada kelompok 
dan kader unit bank sampah binaan Dinas Lingkungan Hidup 
dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Terdapat sebanyak 80 pimpinan unit bank sampah yang 
diundang pada kegiatan yang didukung oleh pengelola PT 
PJB PLTU Tenayan Raya tersebut.

“Dalam kegiatan ini, saya memberikan dua penghargaan. 
Pertama, penghargaan diberikan kepada kelompok bank 
sampah dan kedua saya berikan kepada kader unit bank 
sampah yang aktif menyosialisasikan bank sampah,” ucap 
walikota.

Dengan adanya edukasi dari kader, kata dia, diharapkan 
bank sampah bisa tumbuh dan berkembang lagi. Sehingga, 
pengelolaan sampah di lingkungan menjadi lebih baik.

Hal itu, dikatakan walikota sejalan dengan amanat Per-
aturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan 
Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Program bank sampah yang digalakkan Pemerintah Pusat 
pada 2017 tersebut sudah direspons baik oleh Pemerintah 
Kota Pekanbaru. Sejauh ini, lanjut walikota sudah ada sekitar 
257 bank sampah di Kota Pekanbaru.

Bank sampah ini terdapat di sekolah, kelompok majelis 
taklim, lingkungan RW, komunitas, beberapa perkantoran, 
termasuk rumah sakit.
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PRESENTASI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT me-
nyampaikan presentasi terkait potensi pengelolaan sampah.

SERAHKAN BUKU - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyerahkan buku Pekanbaru Madani kepada perwakilan PT 
PJB PLTU Tenayan Raya.

PENGHARGAAN 
- Walikota 
Pekanbaru Dr H 
Firdaus ST MT 
menyerahkan 
piagam peng-
hargaan kepada 
penggiat Bank 
Sampah Ter-
baik.

Hadiri Pelatihan 
CSR Manajemen 

Bank Sampah

Walikota Berikan Dua 
Penghargaan

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT foto bersama kelompok dan kader unit 
bank sampah.

“Kami sudah memiliki lebih dari 257 unit bank sam-
pah. Jadi, digitalisasi terhadap fasilitas bank sampah sudah 
berbentuk aplikasi. Bank sampah ini ada di kelompok RW, 
sekolah, majelis taklim, dan rumah sakit,” jelasnya.

Ditambahkan walikota, secara individu, manusia adalah 
produsen sampah. Makanya, manusia harus bisa mengelola 
sampah.

Jika kesadaran itu sudah tertanam, maka sampah tak 
akan menjadi masalah lagi.

“Sampah rumah tangga bisa dikelola menjadi sumber 
ekonomi. Inilah gunanya bank sampah guna memilah sam-
pah rumah tangga,” ujarnya.

Sampah rumah tanggap dipilah. Sampah yang bisa 
didaur ulang, maka bisa diperjualbelikan di bank sampah. 
Apalagi beberapa aktivitas bank sampah di Pekanbaru 
pelayanannya sudah dengan pelayanan online. Jadi tidak 
susah lagi mencari kemana dijual.

Maka dari itu, walikota mengapresiasi semangat ibu-ibu 
dari unit bank sampah yang dinilainya sangat tinggi.

“Saya harap, ibu-ibu ini bisa menjadi pionir penyuluh 
dalam mensosialisasikan dan edukasi kepada masyarakat 
atas pengunaan bank sampah,” harapnya.

AGENDA

Sementara Direktur Bank Sampah Induk Hijau Lestari 
Terus, Zulkarnaini, dalam kesempatan itu mengungkapkan 
bahwa bank sampah merupakan strategi pengurangan 
sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir.

Dengan adanya bank sampah, kinerja penanganan 
sampah sudah bisa optimal dan mengurangi jumlah sam-
pah di TPA.

Lebih lanjut disampaikan Zul, permasalahan sampah ini 
bukan hanya pemerintah saja, namun juga terkait individu 
masyarakat. Oleh karena itu saat ini masih banyak sam-
pah-sampah yang bernilai ekonomis di tabung di bank 
sampah.

“Hari ini kita melihat potensi sampah di Pekanbaru cu-
kup banyak, apalagi penduduknya sama dengan konsumsi 
kebutuhan, cukup banyak. Kita mengetahui pemenuhan 
konsumsi masyarakat Kota Pekanbaru semuanya dari ba-
han plastik, logam dan bekas kemasan. Bila tidak dikelola 
dengan baik, maka akan menjadi dampak negatif bagi 
kesehatan dan lingkungan kita,” beber dia.

Ke depan, ucap Zul, gerakan bank sampah di tingkat 
RW ini sangat vital fungsinya. Khususnya bagi tata kelola 
persampahan di Kota Pekanbaru. *BERTUAH

BINGKISAN - Walikota Dr H Firdaus ST MT menyaksikan penyerahan bingkisan kepada kelompok dan 
kader unit bank sampah.

Smart Environment
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PEMAPARAN - Para peserta bimtek menyimak pemaparan Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT terkait pentingnya kearsipan.

“Namun saat saya di Dinas PU Riau dan ditugaskan Ke-
menterian PU untuk mencari arsip, satu lembar pun tidak 
ditemukan. Padahal, jembatan itu, jembatan yang sangat 
bersejarah. Jembatan yang kita banggakan sebagai proyek 
orde baru pertama di Riau,” paparnya.

Untuk itu, guna memotivasi generasi muda dalam mem-
bangun literasi dan kearsipan, walikota tetap meluangkan 
waktu untuk menulis, menyusun buku tentang perjalanan 
pembangunan Kota Pekanbaru. Saat ini, sudah terdapat 
sebanyak enam buku yang ia ditulis.

“Buku keenam kita beri judul Bandaraya Tenayan. Jadi kita 
harus membiasakan menulis sebuah gagasan dan wawasan 
menjadi sebuah ide. Kemudian ditulis menjadi perencanaan, 
dikerjakan, dan yang dikerjakan kita tulis lagi menjadi se-
buah arsip,” tuturnya.

Bimtek dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Informasi 
dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI Dr Andi Kasman 
SE MM, dan dihadiri Wakil Gubernur Riau Edy Afrizal Natar 
Nasution serta diikuti peserta bimtek, baik yang mengikuti 
secara langsung maupun melalui virtual.

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Informasi dan 
Pengembangan Sistem Kearsipan Andi Kasman mengharap-
kan seluruh peserta dapat memahami dan siap dalam pener-
apan Aplikasi Srikandi di OPD masing-masing.

SAMBUTAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memberi 
sambutan pembukaan bimtek memperkenalkan Aplikasi Srikandi.

HADIAH BUKU - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima 
hadiah buku dari Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan 
Sistem Kearsipan ANRI.

PLAKAT - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyerahkan 
plakat kepada Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem 
Kearsipan ANRI.

AGENDAPemko dan ANRI Bimtek 
Perkenalkan Aplikasi Srikandi

Tingkatkan 
Kualitas Kearsipan 

Dukung SPBE

APLIKASI Sistem Informasi Kear-
sipan Dinamis Terintegritas atau 
Srikandi diharapkan dapat menin-

gkatkan kualitas kearsipan sebagai lang-
kah mendukung Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik (SPBE).

Hal itu disampaikan Walikota Pekan-
baru Dr H Firdaus ST MT pada kegiatan 
bimbingan teknis untuk memperkenalkan Aplikasi Srikandi 
di aula lantai 6 Gedung Utama Kompleks Perkantoran Ter-
padu Walikota Tenayan Raya.

Bimtek ini merupakan kerja sama Pemerintah Kota Pe-
kanbaru dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

“Semoga Aplikasi Srikandi bisa kita jadikan sebagai upa-
ya untuk mengejar ketertinggalan kita, mengubah mind-
set kita. Karena manusia yang berperadaban itu adalah 
manusia yang bisa mewariskan sejarah kepada generasi 
berikutnya,” ucapnya.

Disampaikan Walikota Firdaus, saat ini literasi maupun 
kearsipan masih menjadi salah satu kelemahan yang harus 
diperbaiki.

“Karena kalau tidak ada literasi, catatan, arsip, kita tidak 
tahu peristiwa yang terjadi. Oleh sebab itu, maka arsip ini 
sangat penting. Dengan arsip, menunjukkan kita sebagai 
manusia yang berperadaban. Sekarang kelemahan kita, 
mencari arsip tahun lalu saja, itu susah,” ujarnya.

Dicontohkan wako, satu kelemahan kearsipan tersebut 
tergambar dari sejarah pembangunan Jembatan Rantau 
Berangin di Kabupaten Kampar.

Diceritakannya, Jembatan Rantau Berangin merupakan 
proyek pertama Kementerian Pekerjaan Umum di Provinsi 
Riau pada masa Orde Baru yang dibangun tahun 1972 dan 
diresmikan oleh Presien Soeharto pada 1974.

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT foto bersama Deputi Bidang Informasi dan 
Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI dan Wagubri Edy Natar.

“Sehingga ke depannya dapat mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang bersih dan efektif, serta pelayanan pub-
lik yang berkualitas dan terpercaya,” harapnya.

Disampaikan Andi Kasman, sebagaimana diamanatkan 
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik  (SPBE), Aplikasi Srikandi 
menjadi jawaban dalam menyelesaikan berbagai tugas dunia 
kearsipan dengan memanfaatkan teknologi digital.

“Maka dibutuhkan SDM, yakni pejabat arsiparis yang pro-
fesional dan unggul,” ucapnya.

Pada kesempatan itu ia turut mengapresiasi Pemerintah 
Kota Pekanbaru atas dukungan dalam pengelolaan kear-
sipan daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengawasan 
kearsipan eksternal yang dilaksanakan oleh ANRI selama ini.

“Kondisi kearsipan pada pemerintah daerah banyak yang 
belum sesuai. Dari 620 instansi, hanya sekitar 9,4 persen saja 
yang berperingkat AA, sementara masih ada 51,5 persen 
instansi jauh dari harapan,” ungkapnya.

“Namun kami melihat bagaimana kearsipan di Pemerintah 
Kota Pekanbaru mengalami tren peningkatan. Tercatat tahun 
2017 memperoleh nilai 28,64 dengan kategori buruk, dan 
setiap tahun terus mengalami peningkatan hingga tahun 
2020 menjadi 88,95 dengan kategori memuaskan,” papar 
Andi Kasman. *BERTUAH

Smart Goverment



PEMERINTAH Kota Pekanbaru ber-
sama Badan Narkotika Nasional 
(BNN) Kota Pekanbaru dan instansi 

terkait menandatangani komitmen ber-
sama dalam mewujudkan Kota Tanggap 
Ancaman Narkoba.

Komitmen bersama tersebut ditan-
datangani dalam kegiatan Konsolidasi 
Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba Sektor Kelem-
bagaan di Hotel Grand Jatra Pekanbaru.

Dalam sambutannya, Walikota Pekanbaru DR H Firdaus 
ST MT menyatakan mendukung penuh pembentukan Kota 
Tanggap Ancaman Narkoba. Maka dari itu, Wako Firdaus 
mendorong agar semua pihak bersinergi dalam memben-
tuk kota tanggap ancaman narkoba.

Satu langkahnya dengan penetapan 15 kelurahan di 
Kota Pekanbaru sebagai Kelurahan Bersih Narkoba atau 
Bersinar. Langkah ini menjadi wujud komitmen Pemko Pe-
kanbaru dalam upaya memberantas dan memerangi pere-
daran narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba.

“15 kelurahan dalam program Kelurahan Bersinar ini 
merupakan strategi dan konsep dalam membangun kota 
tanggap ancaman narkoba,” kata Walikota Dr H Firdaus ST 
MT.

Disampaikan wako, pembentukan kota tanggap anca-
man narkoba ini perlu proses. Ada beberapa indikator yang 
harus dipenuhi dalam membentuk kota tanggap ancaman 
narkoba. Ketahanan keluarga atau rumah tangga, menjadi 
hal yang paling utama.

“Ketahanan keluarga, ini indikator yang paling utama. 
Masyarakat bisa membentengi keluarga dari ancaman 
narkoba,” ucapnya.

Kemudian ada juga indikator lingkungan. “Jadi pemben-
tukan 15 kelurahan dalam program Kelurahan Bersinar ini 
masuk indikator lingkungan yang menjadi garda terdepan 
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AGENDA

Dukung Kota 
Tanggap Ancaman 

Narkoba

Pemerintah Kota Komitmen 
Tetapkan 15 Kelurahan Bersinar

KOMITMEN 
BERSAMA - 
Walikota Pe-
kanbaru DR H 
Firdaus ST MT 
menandatan-
gani komitmen 
bersama dalam 
membentuk 
Kota Tanggap 
Ancaman Nar-
koba. DRAF KOMITMEN - Walikota Pekanbaru DR H Firdaus ST MT 

bersama BNNK Pekanbaru menunjukkan draf komitmen ber-
sama membentuk Kota Tanggap Ancaman Narkoba.

PENANDATANGANAN - Walikota Pekanbaru DR H Firdaus ST MT menyaksikan penandatanganan 
komitmen bersama membentuk Kota Tanggap Ancaman Narkoba.  

BERBINCANG - Walikota Pekanbaru DR H Firdaus ST MT 
berbincang dengan Kepala BNNK Pekanbaru 
Febri Firmanto SH M.Si di sela-sela konsolidasi. 

SAMBUTAN - Walikota Pekanbaru DR H Firdaus ST MT 
memberi sambutan dalam kegiatan Konsolidasi Kebijakan 
Kota Tanggap Ancaman Narkoba Sektor Kelembagaan.

dalam pemberantasan narkoba,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Walikota Firdaus, juga ada indikator 

pendidikan, lalu ketahanan hukum dan ketahanan kelem-
bagaan. Oleh karena itu, walikota mengajak semua pihak 
dalam memperkuat semua indikator ini dalam membentuk 
kota tanggap ancaman narkoba.

Ia berharap dengan pembentukan kota tanggap anca-
man narkoba ini dapat menekan angka penyalahgunaan 
narkoba, sekaligus mencegah kawula muda dari anca-
man narkoba. “Iya, kita harap dengan pembentukan kota 
tanggap ancaman narkoba ini, keluarga, masyarakat dan 
generasi penerus kita bisa terhindar dari penyalahgunaan 
narkoba,” tuturnya.

Sementara Kepala BNNK Pekanbaru Febri Firmanto 
SH M.Si menyebut kegiatan yang digelar kali merupakan 
bentuk konsolidasi terkait kebijakan Kota Tanggap Anca-

man Narkoba. Apalagi penyalahgunaan narkoba ini dalam 
setahun terakhir banyak berlangsung di kota besar.

 Disamping itu, lanjut Febri, kegiatan ini juga untuk 
menyusun strategi dalam menyiapkan sistem mencegah 
dalam penyebaran narkoba. Strategi ini komprehensif de-
ngan melibatkan semua elemen yang ada.

Febri berharap konsolidasi ini melibatkan peran serta 
pemerintah dan seluruh elemen dari berbagai instansi. 
Mereka bisa bersinergi dengan BNNK dalam membentuk 
kota tanggap ancaman narkoba. Sekaligus wujud dari ren-
cana aksi Nasional P4GN.

Ditambahkannya, ada sejumlah penilaian terhadap kota 
tanggap ancaman narkoba. Ia juga berharap Kota Pekan-
baru bisa bersih dari narkoba di masa yang akan datang. 
“Jadi akan dilihat sejauh mana Kota Pekanbaru tanggap 
terhap ancaman narkoba,” paparnya. *BERTUAH

SDM Berkualitas Bebas Narkoba (Smart People)



Walikota Dampingi Kunjungan 
Dirjen Cipta Karya Kemen PUPR
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KUNJUNGAN DIRJEN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT mendampingi Dirjen Cipta Karya Kementerian 
PUPR, Ir Diana Kusumastuti MT, meninjau program penataan kawasan tepi Sungai Siak.

Percepat 
Program Kotaku 

di Senapelan

WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT mendampingi kunjungan 
Dirjen Cipta Karya Kementerian 

PUPR, Ir Diana Kusumastuti MT meninjau 
program penataan kawasan tepi Sungai 
Siak, Kota Pekanbaru. Kunjungan ini untuk 
melihat percepatan program Kota Tanpa 
Kumuh atau Kotaku tahun 2021 di Kota Lama 
Kawasan Senapelan.

Pada kesempatan itu dilakukan serah terima pengelolaan 
kegiatan pembangunan infrastruktur di Kawasan Kota Lama, 
dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau kepada Pemer-
intah Kota Pekanbaru, melalui Dinas Perumahan dan Kawasan 
Pemukiman.

Serah terima diwakili Satker Pelaksana Prasarana Permuki-
man, Yenni Mulyadi kepada Kepala Dinas Perkim Kota Pekan-
baru Ir H Ardhahni MT.

 Seusai serah terima, Walikota Firdaus bersama Dirjen Cipta 

SUNGAI SIAK - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT berfoto di 
pinggiran Sungai Siak yang tertata secara baik dan asri.

SERAH TERIMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menan-
datangani berita acara serah terima pengelolaan infrastruktur di 
Kawasan Kota Lama.

ARAHAN DIRJEN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT me-
nyimak arahan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Ir Diana 
Kusumastuti MT.

PROPOSAL - Wa-
likota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
mengajukan pro-
posal pembangunan 
Sistem Penyediaan 
Air Minum Ibu Kota 
Kecamatan Tenayan 
Raya.

Karya dan rombongan menyempatkan berkeliling melihat 
infrastruktur yang sudah dilaksanakan untuk Pengurangan 
Kumuh Skala Kawasan di lokasi Kota Lama Kota Pekan-
baru.

Walikota mengaku senang dengan telah dikelolanya 
kawasan tersebut. Sebelumnya kawasan ini merupakan 
tempat masyarakat pedagang kuliner. Dengan adanya 
penataan ini, dia berharap akan menambah daya tarik 
tepi Kawasan Sungai Siak sebagai objek wisata. “Para wi-
sawatan bisa menikmati pemandangan di tepi Sungai Siak 
sepanjang hari,” ucapnya.

Pemerintah Kota Pekanbaru membina para pedagang 
kuliner di sekitar kawasan itu. Apalagi kawasan di sekitar 
tepi sungai ada taman bermain bagi masyarakat.

Karenanya walikota mendorong camat dan lurah bisa 
ikut membina masyarakat sekitar. Ia mengajak masyara-
kat ikut menjaga kawasan itu. “Kita jaga lingkungan yang 
sudah ditata dengan baik,” paparnya.

Dia menyebut ada sejumlah lokasi yang belum ma-
suk dalam penataan. Kondisi tersebut karena masih ada 
kendala pembebasan lahan. Walikota berharap nantinya 
kawasan ini bisa terus ditata secara bertahap. Ia menyebut 
bahwa ada sejumlah kawasan yang butuh penataan dalam 
program Kotaku.

“Ada sejumlah kawasan masih tergolong kawasan 
kumuh. Kawasan itu butuh sentuhan agar lingkungan 
tersebut lebih tertata. Selain juga butuh akses air bersih 
dan pengelolaan air limbah,” imbuh walikota.

Sementara Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti ber-
harap dengan serah terima pengelolaan kegiatan skala 
kawasan kota lama, Pemerintah Kota Pekanbaru  bisa 
memanfaatkan pengelolaan secara baik, dan membangun 
kolaborasi. Sehingga apa yang dibangun termanfaatkan 
dengan baik untuk masyarakat.

Diana mengaku masih terdapat kondisi Rumah Tidak 
Layak Huni yang berada di dekat kegiatan skala kawasan. 
Hal ini dinilainya masih perlu perhatian.

Karena dalam penanganan kota tanpa kumuh tidak 
hanya lingkungan permukiman yang harus dituntaskan 
kumuhnya, namun juga harus berintegrasi membangun 
rumah yang layak dalam penanganan kumuh.

Namun demikian, secara keseluruhan Dirjen menga-
presiasi hasil dari pembangunan infrastruktur di Kawasan 
Kota Lama ini, dengan mengunjungi Ruang Terbuka Hijau 
dibawah Jembatan Siak I, dan juga lokasi tepian Sungai 
Siak, tepatnya di sekitar tulisan Siak River Side di Tepian 
Sungai Siak.

Permintaan Dirjen Cipta Karya langsung disambut baik 
walikota. Pemko berkomitmen untuk melakukan penge-
lolaan kawasan tersebut dengan sebaik-baiknya. Bahkan 
walikota langsung memberikan arahan kepada OPD ter-
kait untuk bisa menjaga apa-apa yang telah dibangun di 
Kawasan Kota Lama Kota Pekanbaru.

Di sisi lain, momen kunjungan Dirjen Cipta Karya Ke-
menterian PUPR dimanfaatkan walikota Pekanbaru untuk 
mengajukan proposal pembangunan Sistem Penyediaan 
Air Minum Ibu Kota Kecamatan Tenayan Raya dengan 
kapasitas 40 liter per detik.

Proposal ini diajukan langsung ke Dirjen Cipta Karya 
Ir Diana Kusumastuti MT di halaman Rumah Tuah Kadi, 
pinggiran Sungai Siak. *BERTUAH

AGENDA

Mewujudkan Liveable City
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BERSALAMAN - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
bersalaman dengan 
Gubernur Riau Drs 
H Syamsuar. 

KETERANGAN PERS - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT memberi keterangan pers.

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
foto bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan 
gubri.

BERBINCANG - 
Walikota Pekan-
baru Dr H Firdaus 
ST MT berbincang 
dengan Dirjen Bina 
Keuangan Daerah 
Kemendagri dan 
gubernur Riau.

objek pajak daerah yang dikelola pihaknya. Selain itu, wajib 
pajak juga bisa mengisi form dan melaporkan serta mem-
bayar secara online.

“Jadi Smart Tax Pekanbaru ini satu aplikasi untuk 
semuanya. Tidak lagi satu pajak satu aplikasi. Karena Pak 
Walikota pernah bilang, tidak perlu banyak aplikasi, cukup 
satu saja, tapi aplikatif,” ungkapnya.

Aplikasi ini, lanjut Zulhelmi, tentunya sejalan dengan 
tema Rakorteknas, yang salah satunya membahas tentang 
tata cara pengelolaan terkait objek pajak melalui digitaliasi 
di masa pandemi. Disamping juga mencari formula mem-
buat dan melakukan strategi dan inovasi, sehingga PAD 

bisa terdongkrak dengan baik.
“Jadi intinya, dalam Rakorteknas kita bisa melakukan 

terobosan dan inovasi dalam meningkatkan PAD melalui 
pengelolaan secara digitalisasi, sehingga masyarakat tetap 
bisa melakukan kewajibannya dengan sistem pelayanan 
melalui optimalisasi secara cepat dan mudah. Dengan 
begitu, dapat meningkatkan pendapatan daerah di tengah 
pandemi Covid-19,” tutur Zulhelmi.

Turut hadir dalam acara Rakorteknas itu Gubernur Riau 
Drs Syamsuar, para kepala OPD di lingkungan Pemko 
Pekanbaru, camat dan lurah, serta peserta dari Bapenda 
perwakilan daerah seluruh Indonesia. *BERTUAH

RAKORTEKNAS - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri 
dan gubernur Riau menekan tombol tanda dibukanya Rakorteknas Bapenda se-Indonesia 2021.

Pekanbaru Tuan Rumah Rakorteknas 
Bapenda se-Indonesia

AGENDA

Inovasi Kelola Keuangan 
Daerah Secara Digital

lalui digitalisasi,” ujar walikota.
Pemerintah Kota Pekanbaru siap melakukan inovasi 

serta mengelola keuangan daerah secara digital. Pemer-
intah Kota akan lebih berkreasi di tengah situasi pandemi 
ini. “Kita berupaya agar pengelolaan pendapatan daerah 
secara digital, memberi kemudahan dalam pelayanan lewat 
inovasi,” ujarnya.

Walikota juga berharap dengan dilaksanakannya Ra-
korteknas ini, maka ada tiga prinsip yang diterapkan seperti 
creativity, inovasi dan digitalisasi. Ketiga prinsip itu dapat 
diaplikasikan sesuai dengan potensi yang ada di sekitar 
daerah masing-masing.

“Melalui momentum Rakorteknas, Pekanbaru dapat 
menjadikan tiga prinsip dalam tema tersebut untuk kema-
juan menuju kota digitalisasi. Dimana ketiga prinsip itu bisa 
dikelola dan memberikan kemudahan pelayanan kepada 
masyarakat Pekanbaru, sehingga pengelolaan dan digital-
isasi semakin cepat dan mudah,” paparnya.

Sementara Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Ke-
mendagri, Mochamad Ardian Noervianto mengajak pemer-
intah daerah bisa memanfaatkan teknologi. Dia menilai pe-
manfatan teknologi akan sangat berguna untuk menekan 
operasional dari berbagai sisi. “Pendekatan teknologi perlu 
diperkuat,” ujarnya.

Dirjen memahami kondisi keuangan pemerintah daerah 
di masa pandemi. Ia menyebut kondisi keuangan Pemerin-
tah Pusat juga terkena dampak pandemi yang berlangsung 
selama hampir dua tahun. “Oleh karena itu, adanya pe-
manfaatan teknologi juga untuk mendukung optimalisasi 
pendapatan daerah,” tuturnya.

Pada kesempatan itu dilakukan peluncuran Smart Tax 
Pekanbaru yang merupakan satu inovasi Bapenda Kota 
Pekanbaru. Melalui aplikasi tersebut wajib pajak dimung-
kinkan untuk mendaftar, melaporkan, membayar pajak 
hingga mengunggah bukti pembayaran.

Menurut Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Zulhelmi 
Arifin, Smart Tax Pekanbaru melayani pembayaran sebelas 

PEMERINTAH Kota Pekanbaru 
menjadi tuan rumah Rapat 
Koordinasi Teknis Nasional 

(Rakorteknas) Bapenda se-Indo-
nesia tahun 2021. Pertemuan ini 
membahas terobosan untuk me-
ningkatkan pendapatan daerah di 
tengah pandemi Covid-19.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Novotel Pekan-
baru 8-9 Oktober 2021 mengusung tema ‘transformasi 
digital mewujudkan optimalisasi pendapatan daerah un-
tuk Indonesia tangguh’. Acara dibuka secara resmi oleh 
Menteri Dalam Negeri diwakili Direktur Jenderal Bina 
Keuangan Daerah, Mochamad Ardian Noervianto.

Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT dalam 
sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan 
apresiasi kepada Pemerintah Pusat melalui Kemendagri 
yang telah mempercayakan Kota Pekanbaru sebagai 
tuan rumah Rakorteknas Pengelolaan Pendapatan Dae-
rah Tahun 2021.

“Ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan 
bagi kita, terutama di masa pandemi Covid-19. Kegiatan 
Rakorteknas bisa membuat kita melakukan inovasi dan 
kreatifitas pengelolaan keuangan melalui digitalisasi 
dengan baik, sehingga pelayanan bagi masyarakat tidak 
terganggu, terutama dalam melakukan kewajiban me-

Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas



WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT kembali 
menandatangani nota kesepahaman dengan Kan-
tor Wilayah Bank Negara Indonesia (BNI). Penan-

datanganan MoU ini sebagai bentuk pembaharuan kerja 
sama antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan bank milik 
pemerintah tersebut.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan 
perjanjian kerja sama antara BNI Cabang Pekanbaru dengan 
dua OPD yang ada di lingkungan Pemko Pekanbaru, yakni 
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Dinas Per-
hubungan.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan walikota 
dengan Faizal Arief Setiawan, selaku Kepala Kantor Wilayah 
BNI 02 yang membawahi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, dan 
Sumatera Barat di Ruang Multimedia Mal Pelayanan Publik 
Pekanbaru.

Walikota menyambut positif dilanjutkannya kerja sama 
tersebut. Ditambah dengan adanya perjanjian kerja sama 
baru DLHK dan Dishub.
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AGENDA

PENANDATANGANAN MOU - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT kembali melakukan penandatanganan 
nota kesepahaman dengan Kantor Wilayah BNI, sebagai bentuk pembaharuan kerja sama.

NOTA KESEPAHAMAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT dan Kepala Kantor Wilayah BNI 02 Faizal Arief Setiawan, 
memperlihatkan draf nota kesepahaman yang baru saja 
ditandatangani oleh kedua belah pihak.

FOTO BERSAMA - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
foto bersama Kepala 
Kantor Wilayah 
BNI 02, Faizal Arief 
Setiawan di Ruang 
Multimedia Gedung 
MPP Pekanbaru.

PEMBAYARAN KIR - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
menjadi saksi kerja 
sama antara Dishub 
Pekanbaru dengan 
BNI terkait dengan 
pembayaran KIR.

PERJANJIAN KERJASAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama 
antara pihak BNI dengan DLHK Kota Pekanbaru terkait pem-
bayaran retribusi sampah.  

“Kami telah memperbarui kerja 
sama dengan BNI. Kami sangat 
menyambut baik hal ini. Ditambah 
lagi, dua dinas teknis juga membuat 
perjanjian kerja sama,” ujar Walikota 
Firdaus, seusai prosesi penandatanga-
nan kerja sama.

Dishub akan bekerja sama dengan 
BNI Cabang Pekanbaru terkait pembayaran KIR. Sedang-
kan DLHK menandatangani perjanjian kerja sama terkait 
pembayaran retribusi sampah.

“Saya harap kerja sama ini terus dapat ditingkatkan di 
masa yang akan datang,” sebut Datuk Bandar Setia Ama-
nah ini.

Disampaikan wako, hubungan kerja sama antara Pemko 
Pekanbaru dengan BNI telah berjalan baik sejak beberapa 
tahun terakhir. Keberadaan kartu Smart Madani menjadi 
bukti adanya sinergi yang telah terjalin harmonis.

Kartu Smart Madani cukup spesial fenomenal. Kartu ini 
bisa digunakan untuk berbagai hal.

Dalam satu kartu combo Smart Madani ini terkandung 
multifungsi yang memudahkan transaksi perbankan bagi 
pemegangnya.

“Kepala Kanwil BNI Faizal mengatakan, Smart Madani 
merupakan kartu yang sangat spesial. Kartu ini satu-satun-

Pemko Pekanbaru Teken Nota 
Kesepahaman dengan BNI
Kartu Smart Madani
Dukung Program 
Keuangan Digital 
Nasional

Smart Government

ya di Indonesia, bahkan di dunia,” terangnya.
Spesialnya kartu Smart Madani ini, lanjut wako, dikare-

nakan kartu ini diterbitkan dengan regulasi khusus. Kartu 
ini dapat digunakan untuk gerakan wajib menabung bagi 
anak sekolah, penggunaan uang elektronik, dan pelayanan 
publik.

Seperti diketahui, kartu Smart Madani dijalankan 
dengan tiga misi. Pertama, mendorong budaya menabung 
dengan fungsi sebagai kartu ATM, misi kedua adalah men-
dorong budaya cashless dimana kartu ini juga berfungsi 
sebagai uang elektronik. Terakhir, sebagai peningkatan 
kualitas pelayanan publik.

Ke depan, walikota berharap penggunaan kartu Smart 
Madani terus berjalan, bahkan fungsi kartu tersebut dapat 
lebih ditingkatkan. Sehingga Pemko Pekanbaru bisa men-
dukung program digital Nasional, dan Pekanbaru menjadi 
kota digitalisasi terbaik di Indonesia.

“Saat ini, dari hasil evaluasi pertengahan tahun oleh 
Pemerintah Pusat, Pekanbaru mendapat peringkat ketiga 
dalam program digitalisasi nasional,” imbuhnya.

Harapan walikota tersebut sejalan dengan roadmap 
Pekanbaru Smart Madani. Dimana pada tahun 2022, Kartu 
Smart Madani dapat berkembang lebih lanjut dengan 
didukung oleh pengembangan sistem dan integrasi data 
dan pengembangan infrastruktur. *BERTUAH
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Realisasi 
Vaksinasi 

Hampir 70 
Persen

egori PPKM level 1. Namun semua masih terkendala belum 
optimalnya vaksinasi bagi warga lansia. “Memang, yang 
masih berat itu vaksinasi lansia. Dan ini menjadi PR kita 
nantinya,” imbuhnya.

Lebih lanjut walikota mengatakan, pemerintah kota saat 
ini terus menggesa dengan memfokuskan target 
vaksinasi pada warga lanjut usia, sekitar 15.000 
orang. Langkah yang akan diambil adalah dengan 
cara melakukan vaskinasi jemput bola hingga ke 
tingkat kelurahan.

Walikota meminta masyarakat dan pihak-pihak 
terkait untuk selalu memberikan edukasi kepada 
masyarakat tentang Covid-19 dan pentingnya 
vaksinasi. Selain itu, meski situasi sekarang terjadi 

penurunan angka penyebaran, dia mengingatkan untuk 
tidak lalai dan abai. Karena ancaman virus ini masih ada.

“Tetap waspada. Malaysia dan Singapura yang begitu 
ketat dulunya, kini angka kasusnya justru lebih tinggi 

Walikota Tinjau 
Vaksinasi Massal Kadin 

Pekanbaru

TINJAU VAKSINASI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT bersama 
Ketua Kadin Pekanbaru Yuyun Hidayat, meninjau langsung proses vaksi-
nasi massal di dalam bus Transmetro Pekanbaru.

AGENDA

PELAKSANAAN vaksinasi Covid-19 di Kota Pekanbaru 
saat ini sudah hampir mencapai target 70 persen. Ke 
depan, program vaksinasi terus digesa dengan mem-

fokuskan pada warga lanjut usia atau lansia. Sehingga herd 
immunity atau kekebalan komunal dapat tercipta di Kota 
Madani.

Hal ini disampaikan Walikota Pekanbaru Dr 
H Firdaus ST MT saat meninjau vaksinasi massal 
untuk masyarakat yang digelar Kadin Kota Pekan-
baru bersama OJK Riau, Kadin Riau dan Bank Riau 
Kepri.

“Secara keseluruhan, vaksinasi di Pekanbaru 
sudah hampir mencapai target yaitu 70 persen 
untuk dosis pertama, sementara vaksinasi kedua 
baru 40 persen,” ujar walikota di lokasi kegiatan, depan 
Lapangan Tenis DPRD Riau.

Dengan kondisi demikian, lanjut wako, sebenarnya 
sedikit lagi Kota Pekanbaru sudah bisa masuk wilayah kat-

BERBINCANG - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
berbincang dengan 
Ketua Kadin Pekan-
baru Yuyun Hidayat 
di sela-sela pelak-
sanaan vaksinasi 
massal.

SAMBUTAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memberikan 
sambutan sebelum dilaksanakannya vaksinasi massal yang digelar 
Kadin Kota Pekanbaru bersama OJK Riau, Kadin Riau dan Bank 
Riau Kepri.

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT foto bersama Ketua Kadin Pekanbaru 
Yuyun Hidayat ST M.Sc MM seusai meninjau langsung proses vaksinasi massal.

dibanding sebelumnya. Hal itu karena mereka sudah 
merasa aman, sehingga menyebabkan kelalaian. Alham-
dulillah, pemerintah kita termasuk cepat dan tanggap. 
Sehingga Covid-19 bisa lebih terkendali,” ujarnya,

Walikota juga menyampaikan ucapan terima kasih ke-
pada semua pihak yang telah banyak menggelar vaksinasi 
massal bagi masyarakat, seperti yang dilakukan Kadin 
Kota Pekanbaru bersama OJK Riau, Kadin Riau dan Bank 
Riau Kepri.

“Kegiatan seperti ini diharapkan terus berjalan di masa 
yang akan datang, dan juga dilakukan di kabupaten dan 
kota lainnya seluruh Provinsi Riau,” kata dia.

Sementara Ketua Kadin Pekanbaru Yuyun Hidayat ST 
M.Sc MM mengatakan vaksinasi massal yang terseleng-
gara tersebut didukung penuh oleh Pemerintah Kota Pe-
kanbaru, baik walikota maupun tim kesehatan dari Rumah 
Sakit Daerah Madani.

Menurutnya, kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk 
aksi nyata Kadin Pekanbaru mendukung program vaksi-
nasi yang dilakukan pemerintah, terutama Pemko Pekan-
baru.

“Vaksinasi massal ini bertujuan untuk mencapai herd 
immunity warga Pekanbaru. Kami menargetkan vaksinasi 
terhadap 1.000 orang warga Pekanbaru divaksin. Semen-
tara jenis vaksin yang kita gunakan itu Sinovac,” ungkap-
nya.

Yuyun bersyukur kegiatan ini disambut antusias ma-
syarakat, khususnya warga Kota Pekanbaru. Alhamdulillah 
masyarakat sangat antusias. Kami, dari Kadin Pekanbaru, 
baru buka pendaftaran seminggu yang lalu sebenarnya, 
dan itu 1.000 langsung selesai,” kata pria yang juga Ang-
gota DPRD Provinsi Riau itu.

Pada kesempatan itu, Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT bersama Ketua Kadin Pekanbaru Yuyun Hidayat ST 
M.Sc MM, meninjau langsung proses vaksinasi. Vaksinasi 
dilakukan di dalam bus Transmetro Pekanbaru yang parkir 
di depan lapangan tenis DPRD Riau. *BERTUAH

PROTOKOL KESEHATAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyaksikan proses administrasi menerapkan protokol kesehatan 
ketat dalam vaksinasi massal.

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat



Wakil Walikota 
Pekanbaru Lantik 

Tujuh Pejabat 
Eselon II

Ingatkan 
Pejabat 
Pahami 

Pakta 
Integritas
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Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah.
Lalu, Ardhani yang sebelumnya menjabat sebagai kepala 

Dinas Perumahan dan Pemukiman digeser menjadi Staf Ahli 
Pemerintahan Umum dan Politik. Mahyudin yang sebelum-
nya kepala Dinas Sosial digeser menjadi Staf Ahli Ekonomi, 
Keuangan dan Pembangunan.  

Ada juga nama Syoffaizal yang dilantik menjadi Asisten 
I Bidang Pemerintahan yang sebelumnya kepala Badan Pe-
ngelola Keuangan dan Aset Daerah. Idrus dilantik menjadi 
kepala Dinas Sosial dari sebelumnya menjabat sebagai ke-
pala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.    

Kemudian Masriyah menjadi kepala Dinas Kebuda-

PEMERINTAH Kota Pekanbaru kembali melaku-
kan mutasi dan rotasi terhadap sejumlah pejabat. 
Sebanyak tujuh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 

resmi bergeser posisi. Prosesi pelantikan pejabat eselon 
II ini dipimpin Wakil Walikota Pekanbaru, H Ayat Cahyadi 
SSi di Aula Lantai 6 Gedung Utama Perkantoran Walikota 
Tenayan Raya.

Dari SK Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT No 
729/2021 tertanggal 21 Oktober 2021 yang dibacakan, 
tujuh pejabat yang mengalami pergeseran yakni Az-
wan yang dilantik menjadi kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan. Dia digeser dari jabatan sebelumnya 
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LANTIK PEJABAT - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi memimpin prosesi 
pelantikan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.  

FOTO BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi didampingi Sekdako Pekanbaru foto bersama dengan 
sejumlah pejabat yang baru dilantik.

PENERAPAN PROKES - Para pejabat yang dilantik mengikuti 
jalannya acara dengan tertib dengan menerapkan protokol 
kesehatan yang ketat.

BERITA ACARA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi menyaksikan penandatanganan berita acara pelantikan.

UCAPAN SELAMAT - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi memberi ucapan selamat kepada seorang pejabat yang 
baru dilantik.

yaan dan Pariwisata, serta Masykur Tarmizi yang sebelum-
nya rangkap jabatan sebagai kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan juga Plt Asisten III Bidang Administrasi Umum, 
didefinitifkan pada jabatan Asisten III.

Pada pelantikan itu ditunjuk pula pelaksana tugas pada tiga 
jabatan, yakni Plt Kadis Perkim dipegang oleh Indra Pomi Nasu-
tion yang juga kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ru-
ang. Lalu, Plt Kadis Koperasi UMKM dipegang oleh Wahyu Idris 
yang juga merupakan Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM. Plt 
Kepala BPKAD dipegang oleh Yulianis yang merupakan sekre-
taris di OPD tersebut.  

Selain merotasi sejumlah pejabat Eselon II dan menunjuk 
pelaksana tugas kepala dinas serta badan, pada kesempatan 
itu juga dilakukan pelantikan beberapa pejabat eselon IV di 
beberapa OPD.

Turut menjadi saksi dalam prosesi pelantikan ini Sekretaris 
Daerah Kota Pekanbaru, H Muhammad Jamil MAg MSi, Kepala 
Satpol PP Kota Pekanbaru, Iwan Simatupang, serta Kepala Dinas 
Pendidikan, Ismardi Ilyas.

Dalam sambutannya, Wakil Walikota H Ayat Cahyadi SSi ber-
pesan agar seluruh pejabat dapat amanah dalam menjalankan 
tugas barunya sesuai pakta integritas yang telah ditandatan-
gani. “Saya ucapkan tahniah kepada para pejabat yang baru 
saja dilantik. Semoga berkah dapat didapatkan,” ucap Ayat.

Wawako Ayat juga meminta kepada para pejabat yang baru 
saja dilantik dapat memahami pakta integritas dengan sebaik-
baiknya. “Pakta integritas jangan hanya dihafal saja. Tapi poin-
poinnya juga harus dilaksanakan agar menjadi pribadi yang 
berintegritas,” tegas wawako.

Dalam kesempatan itu wawako kembali mengingatkan agar 
para pejabat bisa amanah dan menjadi pelayan bagi masyara-
kat Pekanbaru.

Karena itu, dia meminta agar para pejabat yang baru dilantik 
harus yakin dan sungguh-sungguh dalam bekerja. “Semoga 
para pejabat bisa amanah dalam bertugas. Dan saya mengu-
capkan terima kasih atas pengabdian para pejabat yang diro-
tasi,” tandasnya. *BERTUAH

Mewujudkan Good Government

AGENDA

Nama-nama pejabat yang dilantik:

- Ardahni (Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik)
- Mahyuddin (Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan)
- Masykur Tarmizi (Asisten Administrasi Umum)
- Syoffaizal (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteran Rakyat)
- Masriah (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)
- Azwan (Kepala Balitbang)
- Idrus (Kepala Dinas Sosial)
- Haryadi (Kepala UPT Meterologi Disperindag)
- Zulfikar (Kepala UPT Sentra dan Pangan Disperindag)
- Deni Zaliandi (Kepala Sub Bagian Program Disperindag)
- Ari Pratama Siregar (Kepala Tata Usaha UPT Sentra dan Pangan Disperindag)
- Syafriadi Candra (Kepala Seksi Penanganan Akhir Sampah dan Sarana Prasarana DLHK)
- Wahyu Darmawan Basri (Kepala UPT Retribusi pada DLHK)
- Andrianus Manik (Kepala UPT TPA DLHK)
- Umar Bujang (Kepala Seksi Retribusi dan Penagihan DLHK)
- Novran Putra (Kepala Tata Usaha UPT)
- Dido (Kepala Tata Usaha TPA DLHK)
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WAKIL Walikota Pekanbaru H 
Ayat Cahyadi SSi memimpin 
Apel Peringatan Bulan 

Pengurangan Resiko Bencana 2021 
di Halaman Kantor MPP Pekanbaru. 
Pada kesempatan itu, Wawako Ayat 
mengajak seluruh masyarakat untuk 
lebih hati-hati dan peduli terhadap 
lingkungan dan tidak membakar di lahan kering.

Dikatakan Wawako, Kota Pekanbaru masih banyak 
terdapat lahan kering. Lahan ini rawan terbakar saat mema-
suki musim kemarau. “Maka tujuan dari kegiatan ini untuk 
mengantisipasi kebakaran lahan. Kita juga mengukuhkan 
beberapa kelurahan siaga bencana,” ujar wawako.

Menurutnya dalam melakukan penanganan bencana di 
daerah perlu adanya komitmen yang kuat antara pemerin-
tah daerah, masyarakat dan stakeholder terkait. Peran serta 
masyarakat dibutuhkan dalam upaya pencegahan bencana, 
khususnya kebakaran lahan.

“Dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan di 
Pekanbaru, tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. 
Diperlukan peran serta semua pihak, terutama masyarakat,” 
paparnya.

Wawako mengapresiasi kepada seluruh elemen terkait 
yang selama ini telah peduli terhadap antisipasi bencana. 
Sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah Kota Pekanbaru 
memberikan piagam penghargaan kepada satgas gabu-
ngan yang ditandatangani oleh Walikota Pekanbaru Dr H 
Firdaus ST MT.

Penghargaan diserahkan Wawako Pekanbaru Ayat 
Cahyadi kepada perwakilan satgas gabungan yang terdiri 
anggota TNI, Polri, Manggala Agni, Tim SAR, BPBD, pihak 
perusahaan, dan stakeholder lainnya.

“Terima kasih atas langkah cepat dan tanggap dari Sat-
gas Gabungan dalam menekan resiko bencana yang terjadi 
selama ini,” ucap Ayat Cahyadi .

Ke depan, wawako mengharapkan kepada satgas gabu-

Peringatan Bulan Pengurangan 
Resiko Bencana 

dan Launching Simadani

Peran Masyarakat 
Diperlukan Cegah 

Bencana

PENGHARGAAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menyerahkan piagam 
penghargaan kepada Satgas Gabungan yang peduli bencana.

LAUNCHING SIMADANI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi bersiap melepaskan balon tanda peluncuran 
aplikasi pelaporan kebencanaan Simadani.

ROMPI RWLAWAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi memasangkan rompi kepada relawan Satgas 
Gabungan dalam upaya penanggulangan bencana.

FOTO BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi foto bersama dengan Forkopimda 
seusai pelaksanaan Apel Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana 2021.

CARA KERJA - Wakil Wali Kota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi melihat cara kerja aplikasi Simadani di tenda BPBD hala-
man MPP Pekanbaru.

AGENDA

ngan untuk terus bersinergi dalam menanggulangi ben-
cana yang terjadi. Seperti Satgas Covid-19 dalam pengen-
dalian penyebaran wabah pandemi.

“Walaupun saat ini Kota Pekanbaru berada di level 2, 
namun kita akan terus berusaha untuk tetap menjalankan 
protokol kesehatan hingga nantinya turun ke level yang 
lebih kecil,” harap wawako.

Lebih lanjut Wawako Ayat juga mengingatkan perlunya 
langkah serius penerapan aturan menurunkan level PPKM 
dalam mengatasi pandemi Covid-19. Ia mengakui saat ini 
yang menjadi kendala untuk turun level yakni pelaksanaan 
tracing dan testing.

“Makanya saya minta kerja sama kepada tim tracer 
dalam hal ini Dinas Kesehatan, TNI-Polri dan juga peran 
camat dan lurah bisa melakukan pendataan warga ter-
dampak Covid-19 dengan menjalankan ketentuan WHO 
satu banding lima belas. Semoga ini dapat berjalan sesuai 
harapan, kita semua terhindar dari bahaya bencana wabah 
Covid-19,” tutur wawako.

Tak hanya menggelar apel bersama, Peringatan Bulan 

Smart Environment

Pengurangan Resiko Bencana kali ini sekaligus launching 
aplikasi pelaporan kebencanaan Sistem Informasi Manaje-
men Deteksi Alam Terkini (Simadani).

Peluncuran aplikasi ditandai dengan pelepasan balon ke 
udara oleh Wawako Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi didam-
pingi Kalaksa BPBD Pekanbaru Zarman Candra S.STP M.Si 
disaksikan Forkopimda Kapolresta, Kejari, Dandim dan 
tamu undangan lainnya.

Dijelaskan wawako, aplikasi Simadani dapat didownload 
masyarakat melalui Playstore. Setelah itu, masyarakat cu-
kup melakukan registrasi dengan memasukkan NIK, nama 
lengkap, nomor telepon, email dan password.

Nanti ada petunjuk bagi masyarakat Pekanbaru yang ingin 
melaporkan kejadian banjir, kebakaran hutan, pohon tum-
bang, tanah longsor dan lainnya dengan cukup memfoto.

“Ketika masyarakat misalnya melihat kebakaran, bisa 
lapor melalui aplikasi tersebut. Dengan adanya pemberi-
tahuan dari aplikasi tersebut, Satgas langsung turun untuk 
melakukan upaya pengendalian bencana,” terangnya. 
*BERTUAH



perjanjian kerja sama dengan in-
stansi vertikal, serta anggaran dalam 
mendirikan MPP.

Wawako Ayat juga mengaku 
senang dan bangga karena kunjun-
gan rombongan yang berasal dari 
Provinsi Jawa Timur itu ternyata atas 
arahan dari Kemenpan RB. Maka dari 
itu dia berharap kunjungan MPP Pe-
kanbaru ini dapat memberi manfaat bagi Pemko Pasuruan.

“Semoga kunjungan kali ini dapat memberi manfaat 
dan menginspirasi, serta dapat diterapkan dengan lebih 
lagi oleh Pemko Pasuruan,” harap wawako.

Sementara itu, Wakil Walikota Pasuruan Adi Wibowo 
STP MSi menyebutkan mereka sengaja datang ke Pekan-
baru memang untuk belajar mengenai Mal Pelayanan 
Publik. Hal ini karena Pemko Pasuruan tengah menyiapkan 
pembangunan MPP. Pembangunan dimulai dari infrastruk-
tur dan sarana prasarana.    

“Kunjungan ini atas rekomendasi Deputi Kemenpan 
RB. Alhamdulillah, kami diterima dengan baik dan kami 
mendapat penjelasan secara utuh. Penjelasan yang di-
peroleh menginspirasi kami. Kami akan amati, tiru, dan 
modifikasi,” ujarnya.

Adi Wibowo juga mengucapkan terima kasih kepada 
Pemko Pekanbaru yang sudah memberikan penjelasan 
yang luar biasa. Menurutnya, secara prinsip, penjelasan 
DPMTSP Pekanbaru cukup luar biasa.

“Waktu dan sistem yang dibuat memang memberikan 
konstribusi luar biasa bagi peningkatan pelayanan publik. 
Memang satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah 
peningkatan pelayanan publik,” ucap Adi.

“Terima kasih kepada Pemko Pekanbaru beserta jajaran-
nya sudah menerima kita dengan baik, semoga ini menjadi 
silaturahmi yang bagus ke depannya,” imbuh Wawako Adi 
yang datang bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informasi 

WAKIL Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menyambut kunjungan Wakil Walikota Pasuruan 
Adi Wibowo STP MSi dan rombongan di Ruang 

Multimedia Mal Pelayanan Publik Pekanbaru. Kedatangan 
rombongan Pemko Pasuruan dalam rangka studi tiru MPP 
Pekanbaru, sesuai arahan Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Wawako Ayat menyambut baik kedatangan rombongan 
dari kota yang berjuluk Madinah van Java tersebut. “Sela-
mat datang dan terima kasih disampaikan kepada Pemko 
Pasuruan atas kunjungan ini dalam dalam rangka studi tiru 
MPP,” ucapnya.

Dalam pertemuan itu Pemerintah Kota Pekanbaru me-
lalui Sekretaris DPMPTSP F Rudi Misdian menjelaskan ber-
bagai hal terkait MPP Pekanbaru. Mulai dari regulasi, 
instansi layanan, memorandum of understanding dan 
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AGENDA

MPP Menjadi 
Inspirasi 

Daerah Lain

Wakil Walikota Pekanbaru 
Sambut Kunjungan 

Pemko Pasuruan

SAMBUT KUNJUNGAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi menyambut kunjungan Wakil Walikota Pasuruan 
Adi Wibowo STP MSi dan rombongan di MPP Pekanbaru.

GERAI PELAYANAN - Sekretaris DPMPTSP Kota Pekanbaru 
F Rudi Misdian mendampingi Wakil Walikota Pasuruan 
Adi Wibowo STP MSi meninjau gerai pelayanan di MPP 
Pekanbaru.

FOTO BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi foto bersama dengan 
Wakil Walikota Pasuruan Adi Wibowo STP MSi dan rombongan.

PLAKAT - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi me-
nyerahkan plakat kenang-kenangan kepada Wakil Walikota 
Pasuruan Adi Wibowo STP MSi.

LAYANAN MPP - Wakil Walikota Pasuruan Adi Wibowo STP 
MSi mendengarkan penjelasan Sekretaris DPMPTSP Kota 
Pekanbaru F Rudi Misdian terkait layanan MPP Pekanbaru.

dan Statistik, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelay-
anan Terpadu Satu Pintu, dan Kabag Organisasi Pemerin-
tah Kota Pasuruan.

Sebelum melakukan pertemuan di Ruang Multimedia, 
Wawako Pasuruan dan rombongan juga berkesempatan 
berkeliling MPP Pekanbaru. Adi Wibowo yang juga didam-
pingi istri melihat pelayanan yang diberikan MPP Pekan-

baru kepada masyarakat.
Satu per satu gerai yang ada di MPP disambangi Wawa-

ko Adi dan rombongan. Sesekali, Wakil Walikota tersebut 
bertanya kepada Sekretaris DPMPTSP Pekanbaru F Rudi 
Misdian yang menjadi pemandu mereka. Wajah puas pun 
terpancar dari wajah sang Wakil Walikota setelah menden-
garkan penjelasan yang disampaikan. *BERTUAH



PEMERINTAH Kota Pekanbaru kembali menjalin kerja 
sama dengan Pemerintah Kota Padang. Kali ini keduan-
ya menandatangani perjanjian kerja sama dua sektor, 

yakni Dinas Sosial dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Perjanjian kerja sama antara Dinas Sosial Kota Pekanbaru 

dengan Dinas Sosial Kota Padang berkaitan dalam upaya 
peningkatan layanan kesejahteraan sosial. Penandatanga-
nan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Kepala Dinas Kota 
Pekanbaru Idrus dengan kepala Dinas Sosial Kota Padang.

Kemudian perjanjian kerja sama antara Kepala Dinas Per-
pustakaan dan Kearsipan dan Kota Pekanbaru Hj Nelfiyonna 
dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang.
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Kerja sama ini terkait dengan program kerja per-
pustakaan dan kearsipan, meliputi penataan arsip statis, 
aplikasi memorabilia, aplikasi perpustakaan digital 
iPekanbaru, pembinaan dan lain sebagainya.

Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, H Muhammad 
Jamil MAg MSi menyaksikan penandatangan perjanjian 
kerja sama ini di ruang rapat lantai 5 Kantor Pemerintah 
Kota Pekanbaru, Tenayan Raya.

Sekdako menyatakan sangat mengapresiasi kerja 
sama Pemko Pekanbaru dan Pemko Padang. Dia men-
gatakan bahwa kerja sama kedua pemerintah kota sudah 
terjalin. Apalagi beberapa waktu lalu walikota Padang 
melakukan kunjungan kerja di Kota Pekanbaru.

“Ini merupakan tindaklanjut dari kerja sama yang telah 
kita laksanakan sebelumnya. Hari ini terdapat dua dinas, 
yakni Dispusip dan Dinsos. Tidak berhenti di sini saja, 
tetap harus dipantau dan evaluasi untuk mewujudkan 
pelayanan publik yang optimal di masing-masing SKPD,” 
sebut sekdako Pekanbaru.

Sekda Jamil juga berharap kerja sama ini bisa me-
ningkatkan sektor layanan kesejahteraan sosial. Begitu 
juga dengan program kerja perpustakaan dan kearsipan. 
“Semoga dapat memberikan pelayanan yang lebih prima 
kepada masyarakat, baik terkait layanan kesejahteraan 
sosial, maupun dalam perpustakaan dan kearsipan,” 
tuturnya.

Hal yang sama juga disampaikan Pj Sekdako Padang, 
Arfian. Ia mengatakan bahwa kerja sama ini sebagai 
upaya pemerintahan melalui SKPD, untuk meningkat-
kan kualitas pelayanan publik dan transparansi kepada 
masyarakat.

AGENDA

PERTEMUAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi melakukan pertemuan dengan 
rombongan Pemko Padang yang dipimpin Pj Drs Sekdako Arfian.

NOTA KERJASAMA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi menyaksikan nota kerja sama Dinas Sosial Kota Pe-
kanbaru dengan Kota Padang.

FOTO BERSAMA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi foto bersama dengan Pj Sekdako Padang Arfian dan 
rombongan.

BERBINCANG - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi berbincang dengan Plt Kepala Dinas Sosial Kota Padang 
Edi Hasymi.

PENANDATANGANAN 
- Sekdako Pekanbaru 
H Muhammad Jamil 
MAg MSi menyaksi-

kan penandatanganan 
kerja sama Kepala Di-
nas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kota Pekan-
baru Hj Nelfiyonna. 

Dikatakan Arfian, sebelumnya Pemko 
Pekanbaru dan Pemko Padang juga su-
dah pernah melakukan perjanjian kerja 
sama pada tiga SKPD, yakni Dinas Kebu-
dayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan 
serta Dinas Perdagangan dan Perindus-
trian. Ia berharap hal itu terus berlanjut 
di masa yang akan datang.

“Bagaimanapun Padang dan Pekanbaru satu rumpun dan 
saudara. Tentu akan banyak hal untuk dicontoh satu sama 
lain,” kata Arfian.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
Kota Pekanbaru, Hj Nelfiyonna, mengungkapkan kerja sama 
tersebut dalam rangka optimalisasi pelayanan perpustakaan 
dan pengembangan tata kelola kearsipan dengan koordinasi 
dan kolaborasi dua pemerintahan.

“Apalagi di era sekarang ini, keberadaan perpustakaan 
dan arsip harus mampu bertransisi dengan perkembangan 
teknologi. Tentunya dengan kerjasama, kita bisa saling sharing 
informasi dan bertukar pikiran terhadap pengelolaan program 
kerja perpustakaan dan kearsipan,” tutupnya. *BERTUAH

Sekda: Wujudkan 
Pelayanan Prima

Pemko Pekanbaru-Pemko 
Padang Jalin Kerja Sama 

di Dua Sektor

Menuju Smart Government



PENGHARGAAN ARSIP - Plt Sekretaris DPRD Pekanbaru Badria Rikasari MSi di 
Gedung DPRD Pekanbaru menerima penghargaan arsip terbaik 2021 dari Dinas 
Perpustakan dan Kearsipan.

HASIL RESES - Asisten I Setdako Pekanbaru Drs Azwan menerima hasil reses 
anggota DPRD Kota Pekanbaru dalam rapat paripurna dewan. BAHAS ANGGARAN - Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru membahas anggaran kegiatan RAPBD 

2022 bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
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SEKRETARIAT DPRD Pekanbaru ber-
hasil menyabet Penghargaan Arsip 
Terbaik Tahun 2021 dari Dinas 

Perpustakan dan Kearsipan (Dispusip) 
Pekanbaru. Penyerahan penghargaan di-
wakili Kabid Kearsipan Nurfasary kepada 
Plt Sekretaris DPRD Pekanbaru Badria 
Rikasari MSi di Gedung DPRD Pekanbaru.

Hadir juga Kabag Umum Sekretariat 
DPRD Pekanbaru, Azhar, Kabag Keuangan 
T Reza Pahlevi serta Kabag Risalah dan 
Perundang-undangan, Harry Pratama. 
Plt Sekretaris DPRD Pekanbaru Badria 
Rikasari MSi mengaku senang, dengan 
penghargaan yang didapatkan OPD-nya.

“Alhamdulilah, penghargaan ini kita 
dapatkan berkat kerja sama semua 
bidang di Sekretariat DPRD Pekan-
baru. Saya pribadi ucapkan terima 
kasih kepada semuanya,” kata Badria.

Penghargaan Arsip Terbaik ini di-
dapatkan, berdasarkan SK Waliko-
ta Pekanbaru No 78 tahun 2021. 
Terdapat  681 ars ip  yang d in i la i .

“Tentunya ini membuktikan, bahwa 
penataan dan pengelolaan arsip di 
lingkungan Sekretariat DPRD Pekan-
baru sudah cukup baik,” sebut Badria.

Dijelaskannya, penilaian meraih 
penghargaan ini melalui kegiatan 
penyusutan arsip,  juga di lakukan 
seleksi  dan mengelompokkan ar-
sip yang retensinya sudah berakhir.

Selanjutnya, membuat daftar arsip 
usul simpan, membuat daftar arsip yang 

DPRD Pekanbaru menggelar rapat 
paripurna laporan kegiatan reses 
anggota dewan masa sidang ke-

III tahun 2021. Rapat paripurna dipimpin 
Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Bur-
nama ST didampingi T Azwendi Fajri SE.

Sementara perwakilan pemerin-
tah dihadiri Asisten I Setdako Drs Az-
wan, beberapa kepala OPD terkait 
dan unsur Forkopimda Pekanbaru.

Rapat paripurna ini menyampai-
kan semua hasil reses kedua tahun 
2021 yang dilakukan anggota de-
wan. Ada enam dapil yang tersebar di 
wilayah Kota Pekanbaru diserap dewan 
dari aspirasi masyarakat saat reses.

Mulai dari soal infrastruktur, pendidi-

Berkat Kerja Sama Semua Bidang

Masyarakat Minta Dibangunkan Drainase

akan diusulkan pemusnahannya dan 
membuat laporan penyusutan arsip.

Bersamaan dengan itu, dilaku-
kannya pemusnahan arsip di ling-
kungan Sekretariat DPRD Pekan-
baru. Ini merupakan pemusnahan 
arsip perdana di lingkungan Sek-
retariat DPRD Pekanbaru. Ada 34 
berkas arsip aktif yang dimusnahkan.

Kabid Kearsipan Dispusip Pe-
kanbaru, Nurfasary mengatakan, 
pemusnahan arsip ini, harus ses-
uai aturan yang berlaku dan sesuai 
dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA).

Setiap tahunnya, Dispusip Pe-
kanbaru selalu rutin melakukan ke-
giatan pemusnahan arsip di ling-
kungan Pemko Pekanbaru, yang 

DPRD Pekanbaru Raih Penghargaan Arsip Terbaik 2021

DPRD Pekanbaru Gelar Paripurna Reses Tahun 2021

kan, kesehatan, UMKM, serta hal lainnya 
yang menyentuh masyarakat. Juru Bicara 
Dapil 6 (Kecamatan Payung Sekaki dan Se-
napelan) Robin Eduar SH MH merangkum 
semua keluhan masyarakat di daerahnya.

“Yang terbanyaknya itu, masyarakat 
meminta dibangunkan drainase. Setelah 
itu masalah pendidikan, yang mana ma-
syarakat sulit memasukkan anaknya ke 
tingkat SMA,” tutur Robin saat paripurna.

Sementara Juru Bicara Dapil 4 (Buki-
traya dan Marpoyan Damai) Nurul Ikh-
san menyebutkan, keluhan masyarakat 
di daerahnya selain infrastruktur, juga 
masalah bantuan UMKM dan kesehatan.

memiliki retensi dibawah 10 tahun.
“Pemusnahan arsip dilakukan setiap 

tahun, sesuai dengan jadwal retensi 
arsip yang diatur melalui Perwako. 
Tujuan kegiatan tersebut, untuk me-
lindungi dan melestarikan informasi 
yang terkandung di dalam arsip dan 
sebagai upaya untuk pengurangan 
arsip agar tidak menumpuk,” paparnya.

Kepala Bagian Umum Sekretariat 
DPRD Pekanbaru, Azhar MAp menye-
butkan, bahwa pemusnahan arsip ini 
memiliki banyak manfaat. Sebab selama 
ini, ruangan Sekretariat Pekanbaru di-
penuhi dengan arsip yang tidak terpakai.

“Meski berkas arsip kita musnahkan, 
tapi soft copy arsip, sudah kita simpan 
secara digital,” katanya. *BERTUAH

“Masyarakat meminta hal yang men-
jadi prioritas ini, segera direalisasikan. 
Pemerintah jangan cuma janji ke ma-
syarakat. Saat ini masyarakat butuh re-
alisasinya,” sebut Nurul menyampaikan.

Hasil reses ini harus direalisasikan oleh 
Pemerintah Kota Pekanbaru, terutama 
hal-hal yang paling prioritas. Meski 
saat ini anggaran banyak digeser ke 
penanganan Covid-19, namun untuk 
kegiatan masyarakat, tidak diabaikan.

“Kami harap, apa yang sudah dilapor-
kan kawan-kawan dewan soal aspirasi 
reses ini, bisa menjadi pertimbangan 
penting oleh pemko,” tambah Wakil Ket-

ua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama ST.
Asisten I Setdako Pekanbaru Drs 

Azwan menegaskan apa yang menjadi 
hal prioritas dalam laporan reses ini, 
akan diakomodir oleh Pemko Pekan-
baru. Namun sekarang, pemko lebih 
banyak fokus bayar hutang tunda bayar, 
pada anggaran perubahan 2021.

“Tapi yang pasti, kita sudah 
menerima laporan reses ini . 
Tentunya, hal yang paling pri-
oritas, pasti akan menjadi per-
hatian Pemko Pekanbaru, teru-
tama pada APBD Murni 2022 
nanti,” sebut Azwan. *BERTUAH

KOMISI IV DPRD membahas program 
kegiatan RAPBD 2022 bersama Dinas 
LHK Pekanbaru. Rapat dipimpin Ketua 

Komisi IV Sigit Yuwono ST dan dihadiri Plt 
Kepala DLHK Marzuki serta para kabid.

“Pembahasan anggaran ini 
sangat penting, pembahasan 
sampah juga penting,” kata Ang-
gota Komisi IV DPRD Pekanbaru 
Robin Eduar SH MH saat hearing.

Diakuinya, pengelolaan sam-
pah di Kota Pekanbaru sudah dik-
erjakan pihak ketiga, PT Godang 
Tua Jaya dan PT Samhana Indah. 
Pembagian kerjanya juga sudah 
dibagi dalam dua zonasi, kecuali 
Rumbai yang dikelola DLHK Pekanbaru.

Tahun 2021 ini, anggaran pengelolaan 
sampah yang dianggarkan di APBD Pe-
kanbaru Rp 45 miliar. Sementara anggaran 
tahun 2022 diusulkan DLHK sebesar Rp 

Berharap Tak Ada Lagi Tumpukan Sampah
Komisi IV DPRD Bahas Anggaran Bersama DLHK Pekanbaru

metodologi, bahwa sampah itu harus di-
lakukan penyisiran dari rumah ke rumah.

“Kontrak pihak ketiga ini kan han-
ya setahun, hingga per 31 Desem-
ber 2021. Makanya untuk diperpan-
jang, kita lihat lagi. Kalau tak ses-
uai, maka ditelaah lagi,” imbuhnya.

Hal  yang sama juga disampai-
kan Sekretaris Komisi IV DPRD Ali 
Suseno. Dia berharap ke depan tidak 
ada lagi tumpukan sampah. Diakuin-
ya, sistem pengelolaan sampah se-
jauh ini baik dan mesti didukung.

Sementara Plt Kepala DLHK Pe-
kanbaru Marzuki menjelaskan, bahwa 
untuk pagu anggaran tahun 2022 
sebesar Rp 118 miliar. Namun berapa 
direalisasikan, lihat hasil pembahasan 
selanjutnya. “Ini kan masih dibahas. 
Kita lihat aja,” katanya. *BERTUAH

118 miliar. Dari jumlah ini, sudah ter-
masuk anggaran pengelolaan sampah.

Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru 
Sigit Yuwono ST menilai, bahwa kontrak 
pengangkutan sampah yang dikerjakan 

pihak ketiga tidak repsenta-
tif. Sebab, hanya mengang-
kut sampah dari sumber 
sampah oleh pihak ketiga.

Makanya masih banyak 
sampah menumpuk, karena 
sebagian masyarakat mem-
buang sampah ke sumber 
sampah tersebut. “Teknis 
kontrak harus diubah, makan-
ya untuk tahun 2022, tolong 

tela’ah kontraknya lagi,” tegasnya.
Disinggung apakah akan diperpanjang 

kontrak pihak ketiga, Sigit menegaskan, 
bahwa Komisi IV masih melihat kon-
traknya. Karena berdasarkan laporan 

AGENDA
LEGISLATIF
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HUT TNI - Walikota Pe-
kanbaru Dr H Firdaus ST 
MT menghadiri Upacara 
HUT ke-76 TNI secara 
virtual di Aula Makodim 
0301/Pbr.

GALERI KEGIATAN
WALIKOTA 

PEKANBARU 
DR H FIRDAUS ST MT

EVALUASI PPKM - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT pimpin rapat 
bersama Forkopimda tentang evaluasi PPKM level II Kota Pekanbaru di 
Ruang Multimedia MPP Pekanbaru.

LANTIK IPEMARU - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT melantik 
pengurus Ikatan Pelajar Mahasiswa Pekanbaru (Ipemaru) di Aula Lantai 
6 Gedung Utama Perkantoran Walikota Tenayan Raya.

NOTA KESEPAKATAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
melakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemko Pekan-
baru dengan BPKP di Kompleks Perkantoran Walikota Tenayan Raya.

APEKSI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT foto bersama seluruh 
walikota se-Indonesia yang tergabung dalam APEKSI usai penandatangan 
MoU dengan Badan Pembina Ideologi Pancasila.

SILATURAHMI ATLET - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
memberikan sambutan saat silaturahmi bersama atlet dan pelatih 
peraih medali PON XX Papua 2021, di Sultan Resto.

LAUCHING APLIKASI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT dengan 
Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi menghadiri launching 
aplikasi Bersama Selamatkan Riau di Mapolresta Pekanbaru.

MAULID NABI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memberikan 
sambutan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H di 
Perkantoran Walikota Tenayan Raya.

MINIATUR PESAWAT - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima 
miniatur pesawat sebagai kenang-kenangan dari pimpinan PT Garuda Indo-
nesia Regional Sumatera.

KOMUNITAS MOTOR - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT me-
lepas rombongan dari Komunitas Motor Besar Indonesia yang akan 
melakukan touring ke Rokan Hilir.

MUSCAB PPP - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memukul gong 
tanda dibukanya Musyawarah Cabang VIII Partai Persatuan Pembangu-
nan (PPP) Kota Pekanbaru di Hotel Aryaduta.

AUDIENSI KTNA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima au-
diensi kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Kota Pekanbaru di Lantai 3 
MPP Pekanbaru.

MAKAN MALAM - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memberi sam-
butan saat jamuan makan malam bersama Walikota Padang Hendri Septa 
di Sultan Resto.

PENGUJI SESPIBI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menjadi Penguji 
Presentasi Pendalaman Sektoral Dalam Negeri Program SESPIBI Angkatan 
XXXVII secara virtual.

KOMITMEN INOVASI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyaksi-
kan penandatanganan komitmen berinovasi bersama Lembaga Administrasi 
Negara RI.
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PENILAIAN KECAMATAN - Wakil WaliKota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menghadiri penilaian Lomba Evaluasi Kinerja Kecamatan tingkat Provinsi 
Riau tahun 2021di Kantor Kecamatan Tenayan Raya.

VAKSINASI MASSAL - Wakil WaliKota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi me-
ninjau kegiatan vaksinasi massal untuk masyarakat di Kantor Kecamatan 
Tenayan Raya.

BATU PERTAMA - Wakil WaliKota 
Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
melakukan peletakan batu per-
tama pembangunan Masjid Amal 
Jariyah Al Firdaus di Kelurahan 
Limbungan, Rumbai.

RIAUPROV-CSIRT - Wakil WaliKota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi foto 
bersama dengan Kepala BSSN RI dan wakil gubernur Riau seusai launching 
Riauprov-CSIRT di Hotel Pangeran Pekanbaru.

SAHABAT CLING - Wakil WaliKota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi meng-
hadiri sekaligus memberi sambutan pada launching dan pengukuhan 
pengurus Sahabat Cinta Lingkungan (Cling) di Jalan Kapau Sari.

NARASUMBER TV - Wakil 
WaliKota Pekanbaru H 
Ayat Cahyadi SSi menjadi 
narasumber pada acara 
Pembinaan Kerukunan Umat 
Beragama dari Studio Riau 
Televisi.

TAUSIYAH - Wakil WaliKota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi memberi tausiyah 
saat dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Musholla 
Al Makmur, Sialang Munggu.

PENGURUS SOINA - Wakil WaliKota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
memasangkan jaket kepada perwakilan atlet seusai pelantikan dan 
pengukuhan Pengurus SOINA Kota Pekanbaru.

SILATURAHMI - Wakil 
WaliKota Pekanbaru H Ayat 

Cahyadi SSi menghadiri 
kegiatan silaturahmi Suku 
Jambak Saiyo Kota Pekan-
baru dalam rangka Maulid 

Nabi Muhammad SAW.

PENCERAMAH - Wakil WaliKota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menjadi 
penceramah pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H di 
Masjid Paripurna Al-Jihad, Muara Fajar Timur.

PENINJAUAN SD - Wakil WaliKota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
melakukan peninjauan ruang kelas yang terbakar di SDN 118 Kelurahan 
Limbungan, Rumbai.

WISAMA ALQURAN - Wakil WaliKota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menghadiri launching Wisma Alquran Qurrota A’yun di Jalan Dahlia, 
Sukajadi Pekanbaru.

MAULID NABI - Wakil WaliKota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi mengikuti 
peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang ditaja IPHI Kota Pekanbaru 
di Rumah Dinas Wakil Walikota.

GALERI KEGIATAN 
WAKIL 

WALIKOTA 
PEKANBARU 

H AYAT CAHYADI SSI
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ENTRY MEETING - 
Sekdako Pekanbaru 
H Muhammad Jamil 
MAg MSi mengi-
kuti Entry Meeting 
Pemeriksaan Kinerja 
Vaksinasi dan Pendidi-
kan Vokasi yang ditaja 
BPK RI secara virtual.

COFFEE MORNING - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi menghadiri coffee morning sekaligus pelepasan rombongan 
Komunitas Motor Besar Indonesia menuju Rokan Hilir.

ARAHAN PRESIDEN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi mendampingi walikota menyimak arahan Presiden RI 
melalui video conference.

MAULID NABI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
menghadiri acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di 
Perkantoran Walikota Tenayan Raya.

BERSAMA BPKP - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi foto bersama walikota dan perwakilan BPKP usai penan-
datanganan nota kesepakatan Pemko Pekanbaru dengan BPKP.

RAPAT PERSIAPAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi memimpin rapat persiapan mekanisme dan proses lelang 
pengangkutan sampah Zona I dan Zona II Tahun Anggaran 2022.

PENJAJAKAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
memimpin rapat penjajakan kerja sama dengan dunia industri 
terkait pendirian Politeknik Negeri Pekanbaru.

EVALUASI PPKM - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi mengikuti rapat evaluasi bersama Forkopimda tentang Evaluasi 
PPKM level II di Kota Pekanbaru.

SIRAMAN QOLBU - 
Sekdako Pekanbaru 
H Muhammad Jamil 

MAg MSi meng-
hadiri acara siraman 

qolbu dari Studio 
Riau Televisi.

KUA PPAS - Sek-
dako Pekanbaru 
H Muhammad 
Jamil MAg MSi 
menghadiri 
Sidang Paripuna 
DPRD Pekanbaru 
penandatanga-
nan kesepakatan 
bersama KUA dan 
PPAS APBD Tahun 
Anggaran 2022.

POLITEKNIK - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
memberi masukan saat rapat evaluasi pendirian Politeknik Negeri 
Pekanbaru yang dipimpin oleh walikota .

SERTIJAB - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
pimpin kegiatan sertijab Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di ling-
kungan Pemko Pekanbaru.

SISTEM MERIT - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi memimpin Rapat Asistensi dan Klarifikasi Penilaian Penera-
pan Sistem Merit dalam Manajemen ASN.

Galeri Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru H. Muhammad Jamil M.Ag M.Si
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BOCAH berusia 5 tahun, Ranum masih tergeletak 
lemas di ruang perawatan High Care Unit (HCU) 
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad 

Pekanbaru.
Warga RT 06/RW 03 Kelurahan Sidomulyo Barat, 

Kecamatan Tuah Madani ini harus berjuang 
melawan sakit jantung boncor dan masalah 
paru-paru.

Buah hati dari pasangan Samuddin Ritonga 
dan Siti Khalijah ini membutuhkan uluran 
tangan dari para dermawan untuk membantu 
biaya perawatan dan obat-obatan selama 
perawatan.

Seperti yang dilakukan oleh Lurah Sido-
mulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, H Edi 
Susanto SH yang secara langsung menyerahkan bantuan 
untuk Ranum.

Bantuan yang disalurkan berupa uang sebesar Rp 11 
juta untuk biaya pengbobatan dan kebutuhan lainnya 
untuk kesembuhan Ranum. Bantuan diserahkan di RSUD 
Arifin Ahmad.
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Upayakan Bantuan CSR Perusahaan
Saat penyerahan, Lurah Sidomulyo Barat H Edi Susanto 

didampingi Kepala Puskesmas Sidomulyo, RJ dr Gina, Ketua 
Tim Penggerak PKK Hj Syamsimar SKep MKes, Ketua LPM 
Sarjono SE MM dan Penanggungjawab Gizi Puskesmas. 
Penyerahan disambut langsung orangtua Ranum, yakni 

Samuddin Ritonga dan Siti Khalijah.
Bantuan yang disalurkan merupakan donasi 

dari berbagai pihak, mulai pengusaha, lurah, pihak 
keluarga, Forum RTRW, beberapa warga RW di 
lingkungan Sidomulyo Barat, dan pihak lainnya. 
“Boleh dibilang ini bantuan dari warga Kelurahan 
Sidomulyo Barat,” kata H. Edi Susanto.

Kepada orangtua anak, lurah menyampaikan 
ini adalah bentuk perhatian pihak kelurahan yang 
merupakan perpanjangan tangan pemerintah. 

Ia menyampaikan akan ada lagi bantuan yang nanti akan 
dikirimkan langsung ke rekening orangtua pasien. “Jika ada 
hal-hal yang perlu menurut bapak ibu, tolong telepon saya,” 
pesan lurah.

Lurah juga menyampaikan, ke depan akan diupayakan 
bantuan jangka panjang berupa membantu usaha keluarga 

Lurah Sidomulyo Barat Serahkan Bantuan Warga Jantung Bocor

Dua RW di Kelurahan Tobek 
Godang Raih Proklim Utama

SERAHKAN BANTUAN - Lurah Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, H Edi Susanto SH menyerahkan 
bantuan kepada warga sakit di RSUD Arifin Achmad.

H Yasir Arafat SSos 
Lurah Tobek Godang

INFO
KELURAHAN

PRESTASI gemilang kembali diraih oleh Dua Rukun 
Warga (RW) di Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan 
Binawidya, Kota Pekanbaru.

Berkat ketekunannya dalam menjaga lingkungan guna 
penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak peruba-
han iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca, dua RW 
Kelurahan Tobek Godang diganjar Sertifikat Program 
Kampung Iklim (Proklim).

Hebatnya lagi, dua RW ini masuk dalam daftar pener-
ima sertifikat proklim kategori Utama dari Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kedua RW yang mendapatkan prediket Proklim Utama 
tersebut RW 02 dan RW 03. Keduanya menerima sertifi-
kat proklim kategori Utama bersama 198 kelurahan/desa, 
dusun, kampung, RW dan setingkatnya yang tersebar di 
puluhan kabupaten/kota Tanah Air.

“Alhamdulillah, kita tentu sangat bangga dengan ma-
suknya dua RW Tobek Godang sebagai penerima Sertifikat 
Proklim Utama,” ujar Lurah Tobek Godang H Yasir Arafat 
SSos.

Program Kampung Iklim merupakan program berling-
kup Nasional yang dikelola secara langsung oleh Kemen-
terian LHK dalam rangka meningkatkan keterlibatan ma-
syarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melaku-
kan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak 
perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca.

Proklim juga sebagai pengakuan terhadap upaya 
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilaku-
kan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

Pihaknya mengucapkan terima kasih atas kerja sama 
dan dukungan semua pihak. Mulai dari walikota Pekan-
baru, Dinas LHK, camat Binawidya, akademisi, ketua RW 
02, RW 03, RT, masyarakat, mahasiswa dan pihak lainnya 
dalam mewujudkan Kampung Iklim di Kelurahan Tobek 
Godang.

“Karena tanpa adanya dukungan dari semua pihak, 
tentu sangat sulit bagi kita dalam melaksanakan berbagai 
kegiatan,” kata Lurah Yasir.

Disebutkan Yasir, informasi penerimaan Sertifikat 
Proklim Utama itu disampaikan Kementerian LHK me-
lalui surat pemberitahun bernomor UN.116/PPI/API/
PPI.0/10/2021 tertanggal 15 Oktober 2021 yang ditan-
datangani oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan 
Iklim Laksmi Dhewanthi.

Dalam surat pemberitahuan itu dijelaskan bahwa Ke-
menterian LHK akan menyerahkan penghargaan proklim 
kepada lokasi Proklim Kategori Utama dan Lestari, Apresi-
asi Pembinaan Proklim dan Apresiasi Pendukung Proklim 
yang aktif dalam mendukung dan mengembangkan 
Proklim sebagai bentuk kontribusi nyata para pihak dalam 
upaya pengendalian perubahan iklim.

Sesuai jadwal, lanjut Yasir, penghargaan dan Sertifikat 
Proklim Utama akan diserahkan secara langsung oleh 
Menteri LHK Siti Nurbaya pada 19 Oktober 2021.

“Penghargaan dan Sertifikat Proklim Utama akan 
diserahkan Menteri LHK secara virtual melalui aplikasi 
Zoom Meeting dengan menerapkan protokol kesehatan 
(prokes) Covid-19,” kata Yasir. *BERTUAH

melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak 
perusahaan. Namun, kini masih tengah dijajaki.

Kondisi terakhir Ranum masih dalam perwatan paru-
paru di ruang High Care Unit (HCU) rumah sakit tersebut.

Orangtua Ranum Samuddin dan Khalijah beserta dan 
keluarga mengucapkan terima kasih atas bantuan tersebut.

“Terima kasih kami ucapkan pada pak lurah atas ban-
tuan ini dan semua pihak yang ikut membantu, hingga 
membezuk anak kami,” kata Khalijah ibu Ranum.

Sementara RT 06/RW 03 Khairullah menyampaikan 
ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Lurah 
Sidomulyo Barat, Kapus Sidomulyo, Ketua PKK Sidomulyo 
Barat, Forum RT/RW, dan semua yang memberikan bantu-
an yang tidak dapat disebautkan satu-perastu. Baik dalam 
bentun finansial, pemikiran dan doa.

Sejak awal anak warga RT 06 itu sakit, selaku RT sudah 
berupaya berkoordinasi dengan Dinas Sosial bagaimana 
solusi jangka panjang, termasuk membicangkan dengan pihak 
Diskes.

Pihak puskesmas juga sudah lebih awal datang ke 
rumah warga mengetahui kondisi balita ranum. Dari si-
tulah, setelah menjalani pengobatan diketahuilah Ranum 
menderita jantung bocor dan kini masalah paru-paru.

Warga lingkungan RT 06, RT 05 dan 07 sudah sejak awal 
mengetahui Ranum sakit, telah berupaya membantu ke-
luarga Samuddin Ritonga yang bersangkutan merupakan 
Imam Musala Ukhuwatun, dalam bentuk menyumbangkan 
dana sesuai kemampuan, baik atas nama pribadi masing-
masing warga, atas nama majleis taklim maupun dari 
musala. *BERTUAH
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KRISIS pandemi Covid-19 telah mengakselarasi digitalisasi serta 
menuntut transformasi kapasitas kepemimpinan. Karena pan-
demi ini membawa pengaruh besar bagi Dunia. Tidak hanya 

berdampak bidang kesehatan, namun juga sosial ekonomi serta 
ketertertiban dan keamanan.

“Semua memang terdampak di masa pandemi Covid-19. Dam-
paknya tidak hanya dirasakan masyarakat namun juga pemerin-
tah,” ujar Walikota Pekanbaru DR Firdaus ST MT pada awal pan-
demi Covid-19 melanda Kota Pekanbaru.

Menurut walikota, di masa pandemi Covid-19 semua terimbas 
secara nyata. Hal ini tentu menjadi beban dan tanggung jawab 
bersama untuk mengatasinya.

Namun demikian , dukungan dan partisipasi masyarakat sendiri 
tentu diperlukan agar bisa keluar dari zona yang tidak nyaman dan 
tidak aman ini.

Selaku kepala daerah, Walikota Firdaus menyadari kepemimpi-
nan yang dijalankan di masa pandemi tidak sama dengan sebelum 
Covid-19. Banyak kebiasaan dan hal baru termasuk kebijakan yang 
mesti dilakukan. Tidak hanya oleh pemerintah namun juga ma-
syarakat.

Walikota menyebut di masa pandemi Covid-19 ada tiga mod-
el kepemimpinan yang dilaksanakannya. Pertama visioner 
leadership, dimana kepemimpinan ini dituntut 
mampu melihat ke depan, membangun mimpi 
dan mewujudkan apa yang dicita-citakan.

“Untuk Kota Pekanbaru kita sudah ber-
hasil mewujudkan Mal Pelayanan Publik, 
guna mempermudah dan mempercepat 
pelayanan untuk masyarakat. Ke depan 
Pekanbaru akan mewujudkan pem-
bangunan Bandar Raya Tenayan,” jelas 
walikota lagi.

Kedua, model kepemimpinan yang 
harus memiliki jiwa entrepreneur 
leadership. Dimana mampu melihat 
dan merebut peluang menuju kes-
ejahteraan. Implementasi dari model 
kepemimpinan ini sudah tereal-
isasi dalam bentuk pemberdayaan 
masyarakat melalui PMBRW dan 
masjid paripurna.

Selanjutnya model kepemimpi-
nan transformasional leader-
ship. Pemimpin ditekankan Wa-
likota harus mampu memberi 
motivasi,inspirasi dan mendorong 
perubahan. Hal ini ditandai dengan 
membangun budaya digital.

Transformasi Kepemimpinan 
di Masa Pandemi Covid-19

DR Firdaus ST MT
Walikota Pekanbaru
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“Sebelum pandemi mungkin kita 
lebih cenderung melakukan sesuatu 
dengan cara konvensional atau man-
ual, namun di masa pandemi Covid-19 
harus diarahkan semua dengan pro-
gram digital. Seperti halnya program 
percepatan digitalisasi daerah,” tutur 
walikota.

Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya dilakukan 
oleh pemerintah termasuk masyarakat sendiri. Karena 
menurut walikota, percepatan transformasi digital terjadi 
karena bagian dari akibat pandemi Covid-19 yang juga 
berlaku untuk digitalisasi ekonomi dan infrastruktur.

Selain itu peluang positif lainnya dari pandemi Covid-19 
adalah kesetiakawanan sosial dan budaya inovasi.

“Karena pandemi Covid-19 ini, menyebabkan loncatan 
sepuluh kali lebih cepat dari capaian rencana berbagai 
bidang,” imbuh walikota.

Namun demikian walikota menuturkan, di balik dampak 
positifnya ada juga beberapa tantangan yang dihadapi 
pasca Covid-19 oleh kepala daerah. Tantangan terbesarnya 
adalah untuk pemulihan ekonomi setelah pandemi.

Ada tiga fokus perhatian yang harus dilakukan pemer-
intah untuk menyelesaikan tantangan di bidang ini. Antara 
lain meningkatkan perekonomian masyarakat, menekan 
angka kemiskinan dan menurunkan angka penggangguran.

Tantangan selanjutnya menjaga protokol kesehatan dan 
tetap produktif. Ditekankan walikota, minimal prokes 3M 

harus dapat dijaga. Mulai dari memakai masker, mencuci 
tangan diair mengalir dan menjaga jarak.

“Kalau ini bisa kita jalankan dengan disiplin, peluang 
untuk terpapar Covid-19 dapat diminimalisir,” lanjut wa-
likota.

Hal yang menjadi tantangan lain adalah pembangu-
nan manusia atau kualitas hidup. Di masa ini pemerintah 
dituntut bisa meningkatkan kualitas/ketahanan kesehatan 
masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan. Serta 
peningkatan keamanan dan ketertiban untuk menurunkan 
kriminalitas.

Peningkatan infrastruktur pendukung pemulihan eko-
nomi dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelan-
jutan bagian dari tandatangan yang dihadapi setelah 
pandemi Covid-19.

Walikota menambahkan, kendati pandemi berdampak 
luas untuk semua lini kehidupan, namun ada juga dampak 
positif yang ditimbulkan dan justeru mengalami pening-
katan.

Seperti meningkatnya rasa kesetiakawanan dan 
kepedulian antar sesama, pemahaman dan penggunaan IT 
juga meningkat tajam.

“Selain itu inovasi dan kreativitas untuk bertahan hidup 
meningkat. Hal paling penting kesadaran untuk menjaga 
kesehatan turut meningkat. Serta kemampuan beradaptasi 
dengan situasi dan keadaan atau perubahan juga mening-
kat,” papar walikota. *BERTUAH
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Witama School Pekanbaru

Terapkan Kurikulum 
Nasional Plus Cambridge
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Contohya peringatan Hari Ibu. Di Hari Ibu, diada-
kan kegiatan mencuci kaki ibu dengan tujuan mena-
namkan pemikiran bahwa sebagai anak, kita tidak ada 
apa-apanya tanpa peran dan perjuangan seorang Ibu.

Bahwa sebagai seorang anak, tidak hanya ber-
tujuan untuk menjadi orang pintar saja, namun ha-
rus tetap menjadi  seorang anak yang berbakt i .

Begitu pula event-event lainnya rutin diadakan demi 
mengasah karakter anak didik. Contoh event di luar 
sekolah berupa LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan).

Berkemah dua hingga tiga hari, yang bertujuan un-
tuk melatih kemandirian anak dan nilai-nilai kepe-
mimpinan di diri mereka. Karena karakter pemimpin 
yang tangguh, dibutuhkan untuk masa depan anak.

Lalu keunggulan diversity. Walaupun menganut aga-
ma yang berbeda-beda tapi kita tetap bisa harmonis.

“Saat jam pelajaran agama, kita memisahkan anak-
anak untuk belajar sesuai agamanya masing-masing. 
Walaupun tujuan kita untuk bersatu dan harmonis, 
tetapi kita tidak menghilangkan karakter dan pen-
gajaran dari agama masing-masing,” jelas Budiman.

Selain i tu Witama School memil ik i  s logan/ta-
gline utama “We Create Leaders for Future”. Dima-
na tujuan Witama School adalah menciptakan lead-
ers/pemimpin di masa depan dengan paket lengkap.

Seorang pemimpin adalah seseorang yang cerdas, namun ke-
cerdasannya tidak hanya untuk dirinya sendiri saja. Tapi dengan 
kecerdasannya, bisa mengembangkan kecerdasan orang lain.

La lu  d i tun jang dengan s logan “Through In-
t e l l i g e n c e  We  E m p o w e r ,  T h r o u g h  I n t e g r i -
ty  We Endeavor ,  Through Ta lents  We Inspi re” .

Through Intelligence We Empower mempunyai makna 
bahwa dengan kecerdasan, kita memberdayakan. Di-
mana dengan kecerdasan yang dimiliki siswa. siap 
untuk berkompetisi di dunia setelah dunia sekolah.

Lalu Through Integrity We Endeavor, melalui integritas kita 
berkarya. Karakter integritas adalah salah satu karakter yang 
penting dan krusial untuk dimiliki oleh anak didik. Karena 
tanpa ada yang melihatpun, anak didik Witama dibentuk 
untuk selalu bisa berkarya untuk diri dan orang sekitarnya.

Terakhir adalah Through Talents We Inspire. Den-
gan talenta yang dimiliki oleh anak didik Witama 
School, dan dikembangkan dengan baik pula oleh 
Witama School sendiri, mereka bisa memberikan yang 
terbaik dan menginspirasi orang lain untuk tampil.

H a l  i n i  t e r c e r m i n  d a r i  b e r b a g a i  p r e s t a -
si yang diraih anak didik Witama, mulai dari presta-
si  t ingkat lokal ,  Nasional ,  bahkan internasional .

Di Witama School anak didik mendapatkan paket 
lengkap, dimana bidang akademiknya terasah, kara-
kternya tumbuh, dan talenta selalu dikembangkan.

Untuk jenjang pendidikan, Witama School sudah membu-
ka jenjang tingkat Playgrup, TK, SD, SMP, hingga SMA. Untuk 
tingkat playgrup dan TK, berlokasi di Jalan Kampar No 189.

Sementara untuk tingkat SD, SMP, dan SMA berada 
di Jalan Tanjung Datuk nomor 339. Serta Witama School 
Srikandi di Jalan Srikandi nomor 89-108 Pekanbaru.

Guna memaksimalkan proses belajar mengajar di ke-
las, jumlah siswa per kelas, dibatasi maksimal  20 siswa 
per kelasnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan ke-
nyamanan belajar kepada siswa, dan membentuk se-

PROFIL
SEKOLAH

WITAMA School merupakan sekolah swas-
ta Nasional plus non-denominasi yang ter-
letak di Jalan Tanjung Datuk No 339, Kelura-

han Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru.
Disebut sebagai sekolah Nasional plus karena Witama School 

merupakan sekolah yang berdasarkan Kurikulum Nasional In-
donesia ditambah dengan berbagai kelebihan (plus) lainnya 
berdasarkan sistem dan kurikulum pendidikan luar negeri.

Witama sendir i  merupakan akronim dari  Win-
ner, Inspiration, Teamwork, Abil ity, Mind, Action.

Menurut  Budiman SPd MEd (EdLeadPol ) ,  se-
laku Koordinator Akademik Witama School, ada be-
berapa keunggulan yang ditonjolkan oleh Wita-
ma dan berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya.

“Keunggulan di bidang akademik, dimana Witama 
School menggunakan dua kurikulum, yaitu kurikulum 
Nasional dan internasional, yaitu kombinasi kurikulum 
Cambridge dan kurikulum Singapura,” ujar Budiman.

Lanjut Budiman, faktor penting Witama School memakai 

dua kurikulum adalah untuk mempersiapkan anak didik meng-
hadapi persaingan global, baik di Indonesia maupun dunia 
internasional. Oleh karena itu selain penggunaan Bahasa In-
donesia, Witama School juga memakai penggunaan dua ba-
hasa asing lainnya, yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Mandarin.

“Jadi diharapkan, anak didik mendapatkan knowl-
edge dan ski l l  yang mumpuni untuk taraf Nasi-
onal maupun taraf internasional,” imbuh Budiman.

Keunggulan lainnya pengembangan moral dan kara-
kter siswa. Di Witama School, rutin diadakan event-
event yang bertujuan untuk mengasah karakter anak.

buah kedekatan atau bonding antara guru dan siswanya.
Witama School mempunya siswa yang berjumlah 

825 orang, dengan rincian Playgrup dan TK 69 orang, 
SD 365 orang, SMP 221 orang, dan SMA 170 orang.

Witama School memiliki fasilitas yang sangat lengkap, di-
antaranya koneksi Wi-Fi di setiap lantai, CCTV, air conditioner 
(AC) untuk setiap ruang kelas, perpustakaan, ruang musik, 
ruang gym, musala, laboratorium komputer, laboratorium 
bahasa, laboratorium kimia, laboratorium fisika, laborato-
rium biologi, kolam renang, lapangan badminton, lapangan 
voli, lapangan basket, lapangan futsal, dan dance studio.

Beragam aktivitas ekstrakulikuler bisa diikuti anak didik, seperti 
bola basket, futsal, badminton, bola voli, dodgeball, karate, dance.

Korean Club, Mandarin Club, English Club, Japanese 
Club, French Club, Music & Beatbox, E-Sport, Foto-
grafi, dan Pramuka. Serta disediakan juga sesi konsultasi 
bidang psikolog klinis anak bersama Violetta Hasan 
Noor, MClin. Psych, Grad (Cert) PT & ET. *BERTUAH
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BERADA di Jalan Jendral Sudirman No 72-74, Pekanbaru, 
Hotel Furaya bisa menjadi pilihan alternatif bagi Anda yang 
berkunjung ke Kota Pekanbaru.

Hotel Furaya dirancang untuk tujuan berbisnis maupun berli-
bur. Banyak  layanan dan fasilitas terbaik yang tersedia. Seperti 
24 jam kedai kopi, 24 jam mini market, spa dan pusat kebugaran 
serta restoran dengan aneka menu campuran masakan Indone-
sia, Internasional dan China.

Posisi Hotel Furaya tepat berada di pusat Kota Pekanbaru. 
Berdekatan dengan pusat bisnis dan juga tempat hiburan. Ada 
banyak pusat perbelanjaan yang bisa dijangkau dari Hotel Fu-
raya. Di antaranya ada Mall Pekanbaru, Sukaramai Trade Center, 
Pasar Wisata Pasar Bawah.

Berada dekat dengan Jembatan Siak IV, tamu yang menginap 
di Hotel Furaya juga bisa menikmati suasana Sungai Siak pada 
pagi dan sore hari. Karena Jembatan Siak IV kini menjadi salah 
satu tujuan wisata di Pekanbaru.

Hotel Furaya juga memiliki fasilitas pusat kebugaran, lounge 
karaoke dan parkir gratis. Akses wiFi gratis juga tersedia bagi 
para tamu di seluruh area properti.

Kamar nyaman dan ber-AC dilengkapi juga dengan TV, lemari 
dan meja kerja. Air mineral dan fasilitas pembuat kopi/teh juga 

Hotel Furaya Pekanbaru

Nikmati Kuliner 
Malam Sekitar Hotel

HOTEL

tersedia di kamar. Fasilitas shower, pengering rambut dan 
peralatan mandi gratis tersedia di kamar mandi.

Kedai Kopi Senapelan yang buka 24 jam menyajikan 
hidangan Indonesia dan barat, sementara Tan Palace 
Oriental Restaurant menyajikan hidangan China. Tamu 
dapat berkunjung ke eF Lounge & Bar untuk bersantai 
dengan berbagai minuman dan menikmati pertunjukkan 
live music.

Furaya Hotel memiliki resepsionis 24 jam dan menye-
diakan layanan laundry dan concierge sesuai permintaan 
dengan tambahan biaya.

Tamu juga dapat menikmati berbagai perawatan spa 
di spa hotel atau menggunakan fasilitas sauna untuk 
bersantai setelah hari yang melelahkan. Staf hotel yang 
mampu menggunakan dwibahasa dapat membantu tamu 
untuk mengatur layanan wisata harian atau memesan tiket 
wisata.

Furaya Hotel berjarak 9 km dari Masjid Agung An-Nur 
dan 35 menit dengan berkendara dari Labersa Water Park 
Riau Fantasi. Sementara Rainbow Hills Pekanbaru terletak 
sekitar 30 menit dengan berkendara.

Hotel ini berjarak 17 menit dengan berkendara dari 
Bandara Sultan Syarief Kasim II dan 22 menit dengan berk-
endara ke Pelabuhan Pekanbaru.

Tamu usia berapa pun bisa menginap di sini. Anak-
anak enam tahun ke atas dianggap sebagai tamu dewasa. 
Pastikan umur anak yang menginap sesuai dengan detail 
pemesanan. Jika berbeda, tamu mungkin akan dikenakan 
biaya tambahan saat check-in.

Untuk deposit, tamu perlu membayar deposit saat 
check-in. Sarapan tersedia pukul 07:00-10:00 WIB.

Hotel Furaya juga memiliki kebijakan tegas untul men-
jaga kenyamanan tamu. Seperti hewan peliharaan tidak 
diperbolehkan membawa ke kamar. Tamu tidak diperbole-
hkan merokok dan minuman beralkohol.

Untuk tipe kamar juga tersedia banyak pilihan. An-
tara lain kamar Deluks Twin, kamar Deluks, kamar Deluks 
Double/Twin,kamar Eksekutif Double/Twin, kamar Ekse-
kutif Double Bisnis, Kamar Eksekutif Queen/Twin dengan 
pemandangan kota.

Hotel telah direnovasi dan menyediakan ballroom, 
layanan kamar 24 jam dan pusat kecantikan. Staf siap 
melayani 24 jam sehari dan dapat membantu pengurusan 
tur dan tiket.

Setiap kamar ber-AC serta dilengkapi dengan shower 
dan saluran TV kabel/ satelit. Semuanya menyediakan 
brankas di dalam kamar, internet nirkabel (Wi-Fi) di kamar 
dan meja.

Para tamu yang tinggal di Furaya Hotel dapat menik-
mati pengalaman bersantap yang unik di restoran yang 
tersedia, bertempat ideal untuk mereka yang ini ingin 

tinggal dekat untuk duduk dan bersantap.
Pada malam hari, tamu dapat bersantai sambil me-

nikmati minuman di lounge bar yang nyaman. Berbagai 
pilihan tempat makan mudah dijangkau dari area terse-
but. Area di sekitar Furaya Hotel terkenal sebagai tempat 
berbelanja dan wisata kuliner malam.

Hotel Furaya mempunyai ruang 15 ruang pertemuan 
yang bisa dimanfaatkan untuk beragam acara. Parkir man-
diri gratis tersedia di lokasi.

Lapor masuk kapan saja setelah pukul 14.00, lapor 
keluar kapan saja sebelum pukul 12.00. Sementara untuk 
pembatalan/bayar di muka bervariasi, tergantung jenis 
kamar dan penyedia jasa pemesanan. *BERTUAH
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BATIK Riau memiliki berbagai ma-
cam motif yang cantik, desain-
nya terus dikembangkan tanpa 

menanggalkan identitas. Satu di 
antaranya adalah pucuk rebung, motif 
Batik Riau ini tak lekang oleh zaman. 
Produsen dan toko Batik Riau juga 
mulai banyak dijumpai, khususnya di 
Kota Pekanbaru.

Batik Riau juga sering dijadikan oleh-oleh bagi wisa-
tawan yang mengunjungi Provinsi Riau, khususnya Kota 
Pekanbaru. Satu toko yang eksis menjual Batik Riau adalah 
Batik Tabir Rani. Batik di tempat ini memiliki ciri khas 
tersendiri, bergaris, dengan motifnya yang khas.

Seiring berjalannya waktu, kini sudah banyak diek-
splorasi desainnya, mengikuti selera pasar, sehingga Batik 
Tabir Rani berkembang, tidak ketinggalan mode sampai 
sekarang.

Pertahankan 
Ciri Khas Motif 
Pucuk Rebung

Gerai Usaha Batik 
Tabir Riau Rani
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UKM

Sejak dulu, hingga saat ini, Batik Tabir Rani mendapat-
kan respons yang cukup bagus di mata masyarakat Provin-
si Riau, maupun luar provinsi.

Walau namanya belum terlalu dikenal secara luas seperti 
Batik Jawa, namun setiap konsumen yang melirik produk 
Batik Tabir selalu tertarik dengan model batiknya.

Owner Galeri Batik Tabir Rani, Rani Izzul Makarimi 
mengatakan, Batik Tabir Rani paling banyak digemari di 
wilayah Riau dan berbagai daerah. Respons masyarakat 
cukup bagus. Tidak jarang pihaknya mendapatkan permin-
taan dari kabupaten/kota untuk pakaian seragam kantoran 
dan lainnya.

“Batik tabir sudah cukup dikenal saat ini. Belasan tahun 
kita punya usaha, kita lihat semakin hari makin banyak 
peminat Batik Tabir ini,” kata Rani beberapa waktu lalu.

Tidak hanya di Pekanbaru, di luar Riau, Batik Tabir Rani 
Riau juga diminati, walaupun jumlahnya belum terlalu 
banyak seperti orang mengenal batik Jawa.

Dilanjutkan Rani, sebagai produsen yang sudah cukup 
lama memproduksi batik, pihaknya melihat Batik Tabir ha-
rus mengikuti selera pasar. Karena itu, pihaknya kemudian 
mencoba untuk mengembangkan desainnya, namun tetap 
mempertahankan identitas Batik Tabir yang kental dengan 
garis-garis.

“Batik Tabir Riau, identik dengan bergaris-garis, itu pak-
emnya. Tapi seiring dengan berjalan waktu, kita ikuti selera 
pasar dan keinginan masyarakat. Misalnya pada warna, 
yang biasanya banyak warna, saya buat warna semakin 
soft, dan paduan warna tidak terlalu banyak. Tapi Batik 
Tabir bergarisnya tetap dipertahankan,” ujarnya.

Selain itu, dikatakan Rani, ada juga Batik Riau yang tidak 
bertabir, dan memiliki corak motif Riau yang juga khas. 
Bahkan Rani juga mengakui, kalau pihaknya sebagai pelo-
por untuk mengembangkan desain batik Riau tersebut.

“Yang tidak pakai tabir juga terus kami kembangkan, 
kami pertama pelopornya yang tidak pakai tabir. Pola 
pengembangannya juga dilakukan dengan tidak menang-
galkan identitas motif awal. Motif itu tidak bisa kita 
karang, misal pucuk rebung, itu ada filosofinya, itu tidak 
boleh diubah, kalau desain boleh kita kembangkan,” tu-
turnya.

Adapun nama-nama batik Riau tersebut di antaranya 
adalah pucuk rebung sekuntum, bunga kiambang, itik 
pulang petang, kuntum bujang, kuntum bersusun hingga 
tampuk manggis, dan lainnya.

Rani menambahkan, untuk harga, batik Riau tergolong 
relatif terjangkau, untuk satu helai biasanya Rp 200 lebih. 
Sedangkan untuk yang tulis mulai dari Rp 1 juta hingga 
sampai Rp 6 juta, tergantung kualitas dan ukuran.

Dikatakan Rani lagi, Batik Riau sebenarnya memiliki 
potensi untuk lebih berkembang dan dikenal lebih luas 
lagi seperti batik Jawa. Hanya saja kurang dipromosikan, 
sehingga belum dikenal secara luas.

“Potensinya sebenarnya cukup besar, karena batik Riau 
punya ciri khas dan menarik. Hanya saja masih kurang 
promosi. Karena itu, perlu dukungan dari pemerintah, 
untuk turut mempromosikan Batik Riau ini, serta juga bisa 
membantu memasarkan produk-produk Batik Riau ke luar. 
Kemudian juga dukungan untuk melakukan pembinaan, 
bagi UMKM, sehingga Batik Riau bisa terus dilestarikan,” 
harapnya. *TIM BERTUAH
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mereka yang tidak suka pedas, mungkin lebih 
cocok dengan level pedas 1, sementara yang 
menyukai sensasi pedas tingkat tinggi bisa 
memesan pedas dengan level 5.

Adanya beragam level pedas yang tersedia di 
Raja_kepitingpku ini, menjadi salah satu pemi-
kat konsumen. Karena setiap orang menyukai 
rasa pedas yang berbeda-beda. Dari semua 
level pedas yang tersedia, saus Padang ekstra 
pedas paling banyak digemari konsumen.

Kini untuk memanjakan konsumennya yang 
gemar dengan saus Padang olahan Raja_kepit-
ingpku. Selain juga tersedia saus kemasan yang 
diproduksi langsung oleh Raja_kepitingpku. 
Satu botol saus Padang dibanderol dengan 
harga Rp 15 ribu.

Selain sensasi pedasnya yang bervariasi, 
harga olahan aneka seafood di Raja_kepiting-
pku sangat ramah di kantong.

Pastinya ini juga menjadi pilihan bagi kon-
sumen menjatuhkan pilihan kuliner seafoodnya 
ke Raja_kepitingpku. Dengan hanya Rp 25 ribu-
Rp 55 ribu, anda sudah bisa menikmati satu 
porsi aneka seafood yang diinginkan.

Meski harga seafood dari Raja_kepiting-
pku jauh lebih murah dari harga seafood di 
restoran, namun untuk rasa tidak perlu lagi 
diragukan.

Harga receh tapi rasa tidak murahan. Seperti 
halnya kepiting tumpah Saus Padang yang juga 
paling banyak diminati pelanggan Raja_kepitin-
gpku. Dengan harga Rp 55 ribu, bisa dinikmati 
oleh dua sampai tiga orang. Menyantap sea-
food ramai-ramai pasti akan lebih menyenang-
kan.

Nah, bagi kamu yang ingin mencoba aneka 
seafood olahan dari Raja Kepiting PKu, bisa 
datang langsung ke outletnya di Jalan Pangeran 
Hidayat Gg Kuala Enok. Bisa juga order me-
lalui WA 0853 4010  2220 dan 0823 9050 8365. 
*BERTUAH

KULINER

Nikmati 
Sensasi Pedas 

Hingga Level 5

Aneka Seafood 
di Raja_kepitingpku ANEKA seafood adalah 

menu yang banyak disukai 
banyak orang. Apalagi 

disajikan dengan saus Padang 
yang berwarna merah, tentu 
akan sangat menggugah selera. 
Seperti halnya olahan aneka sea-
food dari Raja Kepiting PKu.

Seperti namanya, kepiting menjadi menu anda-
lan dari Raja_kepitingpku. Selain juga ada menu 
lain seperti lobster air tawar, cumi,kerang darah, 
kerang kepah dan batik, serta juga udang dan 
gurita.

Bagi penikmat seafood olahan dari Raja_kepit-
ingpku tentu bisa membedakannya dengan hasil 
olahan seafood lain. Karena olahan dari Raja_
kepitingpku, dibuat dengan bumbu khas serta rasa 
pedas yang berbeda.

Setidaknya ada 5 level pedas yang tersedia. Bagi 



Wisata Kuliner Foodpark Raun Raun Pekanbaru

57  Bertuah Edisi Oktober 2021

Sediakan Spot Foto Instagramable

PARIWISATA
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WISATA Kuliner di Kota Pekanbaru belakangan ini se-
makin menggeliat. Di sejumlah ruas jalan yang ada 
di Kota Bertuah dengan mudah ditemukan tempat 

makan dan nongkrong beragam konsep. Tidak heran jika hampir 
setiap tempat kuliner selalu ramai didatangi oleh pengunjung.

Satu di antanya adalah, Raun Raun Pekanbaru. Wisata 
kuliner yang satu ini berlokasi di Jalan Arifin Ahmad, Ke-
lurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai. 
Mulai buka setiap hari pukul 16:00-23:00 WIB. Memiliki 
tempat yang luas dan juga terdapat parkiran yang luas.

Ketika sampai di dalam disuguhi spot foto yang instagramable. 
Cocok untuk diupload di feed Instagram. Terdapat titian kayu, 
apalagi di malam hari akan semakin bagus. Karena lampu yang 
menyala makin memperindah tempat tersebut di kala malam hari 
dan juga terdapat live music yang membuat suasana makin seru.

Foodpark  Raun-Raun  Pekanbaru  be rada  d i 
tepi jalan, tulisan berwarna biru raun raun men-
jadi pemandangan pertama saat melihat ke lokasi ini.

Pengunjung bisa parkir di luar atau pun dalam. Jika ingin lebih 
aman disarankan untuk memilih di dalam, karena lebih aman. 
Sudah ada portal parkir seperti yang ada di pusat perbelanjaan.

Begitu masuk ke Foodpark Raun-Raun Pekanbaru ini, 
pengunjung akan disuguhkan pemandangan berupa ga-
zebo-gazebo untuk duduk. Di sana disediakan meja un-
tuk lesehan, juga ada kursi untuk duduk, tinggal pilih saja.

Karena ini foodpark, tentu saja dipenuhi oleh penjual 
makanan, ada berbagai jenis makanan di sini. Seperti ja-
janan-jajanan hits, minuman-minuman kekinian, dan lain-
lain. Harganya juga cukup beragam, mulai dari Rp 5 ribu.

Hal yang menarik di Foodpark Raun-Raun Pekanbaru adalah 
live music yang dihadirkan. Nah saat masuk ke area foodpark, ba-
gian dalamnya itu ada tempat berbentuk tribun melingkar. Seni-
man-seniman yang bermain musik berada di tengah- tengahnya.

Pengunjung bisa duduk di sana secara bertingkat, sehingga sia-
papun bisa melihat pertunjukan yang ada sambil menikmati cemilan 
ditemani pasangan yang akan membuat suasana lebih romantis.

Lalu, jika berjalan ke area depan akan ada jembatan-jembatan 
kayu yang saling berhubungan satu sama lain. Lokasi instagram-
able ini kerap menjadi tempat berfoto para anak-anak muda.

Tak hanya itu, juga dibuat sangkar burung yang cukup 
besar dan muat diiisi tiga hingga empat orang. Di dalam-
nya orang-orang bisa duduk bersantai dan berfoto ria.

Setelah puas berjalan-jalan dan berfoto di Foodpark Raun-
Raun Pekanbaru, pengunjung bisa mencari tempat duduk 
dan mengobrol dengan teman, keluarga dan orang tersay-
ang. Kemudian, menikmati beberapa minuman dan cemilan.

Tidak perlu khawatir Foodpark Raun-Raun Pekanbaru juga 
menyediakan toilet dan musala. Jadi tidak perlu khawatir jika 

sewaktu-waktu ada panggilan alam yang datang secara tiba-tiba.
“Foodpark Raun-Raun Pekanbaru sangat cocok untuk berburu ja-

janan, serta untuk mengisi feed Instagram, apalagi bagi yang suka ber-
foto. Siapkan kamera terbaik Kamu dan buatlah kenangan indah bersa-
ma teman-teman mu,” kata Melianty seorang pengunjung. *BERTUAH
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DUA tahun belakangan sejak 
pandemi Covid-19 melanda 
dunia, banyak pelaku usaha 

yang gulung tikar. Namun tidak 
sedikit pula pelaku usaha baru ber-
munculan di masa Covid-19. Apalagi 
usaha makanan atau minuman yang  
berhubungan untuk pencegahan 
dan meningkatkan imun tubuh. 
Seperti halnya usaha telur asin Dapur Mama Sheza yang 
dimotori Eliza Riani.

Dari segi kesehatan, mengkonsumsi telur asin secara 
teratur bisa berguna untuk Membangun dan memper-
baiki jaringan rusak. Karena telur dikenal sebagai sumber 
protein dalam makanan sehari-hari.  

Selain juga untuk menjaga sistem kekebalan tubuh, 
meningkatkan fungsi penglihatan, menghindari risiko 
osteoporosis dan juga menjaga kesehatan ibu hamil dan 
janin.

Berangkat dari banyaknya manfaat dari telur asin 
tersebut menjadi salah satu pencetus, Eliza untuk 
mengembangkan usaha telur asin.

Kini, puluhan telur asin rumahan berhasil dipasarkan 
Eliza di sejumlah kedai dan warung yang berada dekat 
tempat tinggalnya.

“Tadinya saya juga bingung untuk memulai usaha apa 
apa, karena juga baru berhenti dari tempat kerja. Setelah 
dicoba dan banyak peminatnya, saya memilih untuk 
menekuni usaha telur asin,” tutur Eliza kepada Bertuah.
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UMKM

Telur Asin 
Laris Manis 

Tingkatkan Imun

Dapur 
Mama Sheza

“Untuk yang tidak direbus setelah di panen dibersi-
hkan dengan air dilap kering, disimpan di tempat sejuk 
dan kering dan jangnn kena sinar matahari,” jelas Eliza lagi.

Sementara yang sudah direbus selama satu jam, 
didiamkan dulu selama 10 menit dan ditutup rapat 
diangkat dari kompor. Kemudian dikeluarkan dan dilap 
kering. Telur asin siap dipasarkan.

Berbagai tahapan proses produksi ini dikatakan Eliza 
harus dilakukan dengan tepat, agar telur asin yang 
dihasilkan bisa layak jual.

Menjawab Bertuah terkait telur bebek yang digunak-
an, Eliza menyebutkan dipasok langsung dari peternak 
bebek di daerah Kampar. Dengan proses pengantaran 
sebanyak dua kali dalam seminggu.

“Kita produksi sebanyak 200 butir sampai 300 bu-
tir  untuk sekali produksi, tapi kalau pasar lagi sepi 
kita, jumlah produksi diturunkan hanya 200 butir saja,” 
imbuh Eliza yang mengaku belum pernah gagal selama 
memproduksi telur asin.

Sementara itu, untuk wilayah pemasaran telur asin 
Dapur Mama Sheza diungkapkan Eliza, masih di sepu-
taran Pekanbaru. “Kalau untuk pemasaran ,untungnya 
kita sudah punya beberapa tempat yang menjadi lang-
ganan. Setiap pekan selalu kita pasok telur asin,” tutup 
Eliza. *BERTUAH

Eliza menuturkan, usaha ini sudah dirintis sejak satu 
tahun lalu. Atau tepatnya sejak kasus Covid-19 mulai 
menanjak naik.

Dia juga membenarkan, penjualan telur asin semakin 
diminati di karena alasan untuk menjaga daya tahan tu-
buh atau imun.

Dituturkan Eliza, untuk memproduksi telur asin, perlu 
kesabaran dan ketelitian. Karena telur asin yang bagus 
tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat, karena perlu 
proses sampai berhari-hari.

Karena air garam yang digunakan untuk memberi asin 
pada telur mesti dimasak terlebih dahulu untuk kemudian 
didinginkan. Selain juga telur bebek  mesti dibersihkan 
dan  disusun di wadah bertutup seperti ember.

“Kalau kami biasa menggunakan gunakan wadah ember 
dan wadah container plastik supaya lebih mudah ditutup,” 
ungkap Eliza.

Kemudian susun air biasa yang dimasukkan dalam plas-
tik untuk pemberat di atas telur tadi. Terakhir baru ditu-
angkan dengan air garam yang sudah dingin dan ditutup 
rapat selama 10 hari.

Setelah didiamkan selama 10 hari, telur asin baru dapat 
dipanen. Bersihkan telur tadi dengan air biasa. Telur siap 
direbus dengan waktu selama 60 menit atau 1 jam. Tutup 
tidak rapat.  



KOMUNITAS MOTOR - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT melepas 
rombongan Komunitas Motor Besar Indonesia yang akan melakukan 
touring ke Rokan Hilir di halaman Kantor MPP Pekanbaru.
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