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Dapur 
Redaksi

TIDAK terasa kita sudah mendekati akhir tahun pula. 
Dua tahun sudah melalui masa-masa sulit menghadapi 
hantaman dan ancaman pandemi Covid-19. Dengan 

penuh beban dan kendala, kita mampu melewati musibah 
non-alam tersebut. Meskipun belum sepenuhnya berakhir, 
dan terus berhadapan dengan berbagai ancaman lainnnya.

Semangat untuk terus menata dan membangun 
Kota Pekanbaru mampu ditunjukkan oleh pemerintah 
dengan seluruh perangkat, termasuk masyarakatnya. 
Situasi yang tak mengenakkan ini, tetap tak menghi-
langkan ide dan juga gagasan yang terus bermunculan.

Sepanjang tahun 2021, Pemerintah Kota Pekan-
baru telah merealisasikan berbagai program pro-rak-
yat. Mulai dari pembangunan fisik maupun tranfor-
masi digital dengan gaya modern, menjawab kema-
juan zaman. Seperti halnya aplikasi Pekanbaru dalam 

Tuntaskan 
Kerja di Akhir 
Tahun

Firmansyah 
Eka Putra, ST, MT
KEPALA DINAS KOMUNIKASI 

INFORMATIKA STATISTIK 
DAN PERSANDIAN 
KOTA PEKANBARU

Genggaman, bulan ini kembali diluncurkan Smart Tax 
Pekanbaru dan Parkir Cashless berupa pembayaran non-tunai.

Hingga akhir tahun ini, perlahan namun pasti, masyarakat 
Pekanbaru sedikit lega dengan semakin berkurangnya ka-
sus Covid-19. Sektor ekonomi mulai bergairah kembali, dan 
dunia pendidikan juga berangsur mendekati normal.

Begitu halnya kegiatan pemerintahan, seluruh organisasi 
perangkat daerah (OPD), mulai bekerja secara maksimal 
menuntaskan akhir tahun ini dengan pencapaian kerja yang 
memadai. Harapannya gairah ini mampu mewujudkan bi-
rokrasi sehat, smart, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Singkatnya waktu yang tak sampai dua bulan lagi, jangan 
sampai ada pekerjaan yang belum tuntas dan meninggalkan 
masalah kedepannya. Beban dan masalah yang telah mampu 
kita hadapi bersama, harus menjadi prestasi baru untuk mewu-
judkan Pekanbaru Smart City Madani. ***TIM BERTUAH
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BANTUAN modal dana bergulir pada umumnya diberi-
kan kepada penerima berupa uang tunai. Namun kali 
ini Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-

SP) Kelurahan Sidomulyo Barat melaksanakan program 
perguliran dana tidak berupa uang tunai, melainkan 
berbentuk barang harian yang akan dijadikan 
sebagai pemulihan ekonomi di masa pandemi 
Covid-19.

Program ini bahkan menjadi satu-satunya 
UEK-SP pertama se-Kota Pekanbaru yang 
melaksanakan program perguliran dana tidak 
berupa uang tunai, melainkan berbentuk ba-
rang harian.

Lurah Sidomulyo Barat, Edi Susanto saat pe-
nyerahan program bantuan modal binaan UEK-
SP Sidomulyo di kedai harian milik Lis Jalan Baru Taman 
Arengka Indah menyampaikan, kegiatan yang dijadikan 
pilot project se- Pekanbaru berangkat dari keprihatinan-
nya terhadap warga Kelurahan Sidomulyo Barat, terutama 
keluarga yang terdampak Covid-19.

Ada yang kehilangan pekerjaan, bahkan suaminya 
meninggal dunia. Melalui program bantuan modal dari 
UEK-SP, ia berharap dapat meringankan beban warga.

“Alhamdulillah, hari ini kita pihak kelurahan bersama 
pengelola UEK-SP Sidomulyo menyerahkan program ban-
tuan modal usaha berupa barang harian. Semoga bantuan 
modal yang diberikan oleh UEK-SP Sidomulyo ini dapat 
digunakan sebaik-baiknya oleh penerima manfaat,” harap 
Edi Susanto.

Lis sebagai penerima manfaat UEK-SP Sidomulyo 
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Dana Bergulir Berbentuk Barang Harian
merasa senang dan bersyukur serta terbantu dengan ad-
anya program bantuan modal usaha binaan UEK-SP Sido-
mulyo Kelurahan Sidomulyo Barat.

Ia berharap ke depan program tersebut dapat berkelan-
jutan sehingga dapat membantu perekonomian keluarga.

“Alhamdulilah sudah dibantu dari UEK-SP. 
Mudah-mudahan berjalan dengan lancar sehingga 
kedepannya program ini dapat berkelanjutan,” 
harapnya.

Sementara Ketua LPM Kelurahan Sidomulyo 
Barat Sarjono mengatakan, program bantuan 
modal binaan UEK-SP Sidomulyo merupakan 
bagian dari pilot project pemberdayaan masyara-
kat dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi 
Covid-19.

Sementara Ketua UEK-SP Sidomulyo Mariati menambah-
kan, pihaknya menjalankan program bantuan modal binaan 
merupakan kegiatan perdana berkat dukungan dan suport 
dari lurah selaku otoritas utama sebagai pengelola UEK-SP 
Sidomulyo.

“Program bantuan modal binaan ini merupakan pertama 
kalinya kita laksanakan. Kita bersinergi dengan fasilitator 
kelurahan atau pendamping kelurahan Buk Novita Elia Sari 
pihak Indogrosir, kelurahan, LPMK, Forum RT RW, beserta 
perangkatnya,” beber Mariati.

Ia menjelaskan, sebelum melaksanakan program bantuan 
modal binaan ini, pihaknya telah melakukan survei terhadap 
penerima manfaat. Mulai dari pengajuan hingga penilaian 
berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

“Setelah dinyatakan semua kriteria terpenuhi, maka 

Program UEK-SP Sidomulyo Barat Percontohan di Pekanbaru

Puskesmas Vaksinasi Massal di Kelurahan Rejosari

Lansia Antusias Jalani Vaksinasi

DANA BERGULIR - UEK-SP Kelurahan Sidomulyo Barat menyerahkan dana bergulir dalam bentuk barang 
usaha kedai harian di Jalan Baru Taman Arengka Indah.

VAKSINASI LANSIA - Puskesmas Rejosari melakukan vaksinasi massal terhadap lansia di halaman Masjid 
Nurul Yakin, Jalan Hangtuah.

INFO
KELURAHAN

SUASANA Masjid Nurul Yakin Jalan Hang Tuah RW 
02 Kelurahan Rejosari pagi itu tampak berbeda dari 
biasanya. Sejak pagi warga ramai berkumpul di tenda 

halaman masjid.
Mereka yang sebagian besar adalah para lanjut usia 

(lansia) sudah tidak sabar untuk divaksin. Kendati usianya 
sudah tidak muda lagi, namun semangat para lansia untuk 
ikut divaksin tidak kalah dengan kelompok usia muda.

Pagi itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekanbaru 
melalui Puskesmas Rejosari Kecamatan Tenayan Raya 
menggesa vaksinasi bagi masyarakat lanjut usia (lansia). 
Puskesmas Rejosari mempermudah akses layanan kes-
ehatan bagi lansia.

Total ada 59 orang lansia dan pra-lansia yang ikut 
menjadi peserta dalam kegiatan vaksinasi ini. Setelah di-
lakukan screening atau pemeriksaan oleh tim medis, dari 
59 orang tersebut ada 48 yang berhasil menjalani suntik 
vaksin. Rincianya pra-lansia 25 orang dan lansia sebanyak 
23 orang. Sedangkan sisanya 11 orang lagi terpaksa di-
tunda penyuntikan vaksin karena kondisi kesehatan serta 
tensi darah yang belum memungkinkan untuk divaksin. 
Sebanyak 11 orang tersebut di antaranya pra-lansia empat 
orang dan lansia tujuh orang.

“Kita terus melakukan percepatan vaksinasi hingga 
akhir tahun, terutama untuk para lansia yang termasuk ke-
lompok rentan terhadap Covid-19. Dalam pelaksanaannya 

kami berkoordinasi dan bekerjasama dengan kecamatan, 
TNI/Polri, kelurahan beserta RT/RW dan tokoh masyara-
kat di Kecamatan Tenayan Raya,” kata Kepala Puskesmas 
Rejosari Pekanbaru, Mira Susmhita.

Pelaksanaan vaksinasi di Masjid Nurul Yakin Jalan 
Hangtuah RW 02 Kelurahan Rejosari dihadiri Camat 
Tenayan Raya, Indah Vidya Astuti S.STP dan Kapolsek 
Tenayan Raya AKP Manapar Situmeang SIK, Bhabinkam-
tibmas, lurah Rejosari dan ketua RW 02.

Saat ini tim dari Puskesmas Rejosari akan terus beru-
paya melakukan percepatan terhadap vaksinasi bagi lan-
sia. Mereka mencoba untuk memberi pengertian kepada 
para lansia agar bersedia untuk suntik vaksin.

Vaksin bisa menambah daya tahan tubuh para lansia 
dari dampak Covid-19. Tim dari dinas pun terus memberi 
advokasi kepada keluarga dan lansia agar bersedia untuk 
jalani suntik vaksin.

Mira mengatakan, pemerintah kota berencana mem-
buat regulasi untuk mendorong percepatan vaksinasi 
bagi masyarakat. Ada rencana membuat regulasi bahwa 
masyarakat yang hendak mengakses pusat perbelanjaan 
atau mal harus divaksin.

Cara ini untuk mendorong masyarakat segera suntik 
vaksin guna meningkatkan kualitas kesehatannya. Ia ber-
harap masyarakat bisa mendatangi akses layanan vaksin. 
*BERTUAH

kami memberikan bantuan modal berupa barang harian 
langsung membelinya di Indogrosir dengan harga senilai 
Rp 12 juta, beserta rak tempat barang harian. Selain Buk 

Lis memang ada pemanfaat yang ingin diberikan program 
tersebut, namun masih kami lakukan penilaian terhadap 
usahanya,” katanya. *BERTUAH 44-45
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TAK dapat dipungkiri, keberadaan bus vaksin sa-
ngat dinanti masyarakat yang memerlukan layanan 
vaksinasi Covid-19. Terutama bagi masyarakat yang 

tinggal jauh dari pusat kota dan tidak memiliki transpor-
tasi untuk menjangkau fasilitas layanan kesehatan.

Ditunjuk sebagai koordinator bus vaksin keliling 
merupakan satu kehormatan sekaligus kebanggaan bagi 
H Khairunas Ssos. Karena ini menjadi satu cara baginya 
untuk mengabdi dan memberikan pelayanan kepada ma-
syarakat di tengah pandemi. Apalagi kasus 
Covid-19 di Pekanbaru dalam kondisi 
memperihatinkan dan sempat 
berada di PPKM level 4.

“Alhamdulillah, saya tidak 
merasa terbebani dengan 
tugas ini. Semua saya 
jalankan semaksimal 
mungkin. Saya laku-
kan dengan ikhlas dan 
semoga bisa menjadi 
ladang pahala bagi saya 
nanti,” ujar Khairunnas 
yang kini juga menjabat 
sebagai Kepala Bidang  
Angkutan Dinas Perhubun-
gan Kota Pekanbaru.

Selaku koordinator bus 

Terlatih Bergerak Cepat 
saat Tugas Mendadak

H Khairunnas Ssos
Koordinator Bus Vaksin Pekanbaru
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PROFIL
ASN

Khairunas terkadang juga harus diam-
bilnya disaat jadwal permintaan terha-
dap bus vaksin datang bersamaan.

Menjaga agar bus vaksin dapat terus 
beroperasi dengan baik sesuai kebu-
tuhan masyarakat, Khairunnas selalu 
mengedepankan komunikasi dan koor-
dinasi dengan Dinas Kesehatan Kota 
Pekanbaru.

Karena pihak utama yang menentukan bus vaksin dapat 
jalan atau tidak adalah Dinas Kesehatan. Karena Dinas Kes-
ehatan yang berwenang penuh untuk penyediaan vaksin di 
bus vaksin. Bus vaksin tidak akan dijalankan jika memang 
pasokan vaksin tidak ada atau tidak mencukupi.

“Setiap hari kami harus memastikan pasokan vaksin 
untuk masing-masing bus. Selain juga berkoordinasi untuk 
petugas medis yang akan turut serta dalam pelayanan bus 
vaksin,”imbuh Khairunas lagi.

 Pada awal gencarnya vaksinasi melalui bus vaksin dilak-
sanakan, Khairunnas menyebut keberadaan bus vaksin se-
lalu diserbu masyarakat. Bahkan kuota 20 pial vaksin yang 
ada, selalu tidak mencukupi. Karena ramainya masyarakat 
yang ingin divaksin.

Namun pihaknya tidak bisa menambah karena memang 
kuota bus vaksin per hari hanya 20 pial atau untuk 200 
orang.

“Kita tahu masyarakat sangat antusias untuk divaksin 
melalui bus vaksin, tapi kalau jumlah vaksin ditambah, saya 
juga mempertimbangkan petugas medisnya yang ditakut-
kan kelelahan,” jelas Khairunas .

Selama menjadi koordinator bus vaksin, banyak suka 
duka yang dilewati oleh Khairunas. Kendati operasional di 
lapangan relatif berjalan lancar namun tak jarang ia harus 
bergerak cepat ketika ada masalah teknis. Semisal ma-
syarakat yang tidak mendapat nomor antrian ketika sudah 
sampai ditempat mangkal bus vaksin atau ada masyarakat 
yang sudah lama menunggu namun bus vaksin terlambat 
datang.

Berbagai aspirasi masyarakat itu, langsung ditengahi 
oleh Khairunas agar pelayanan bus vaksin bisa berja-
lan lancar. Sebab yang masyarakat tahu ketika tidak 
mendapatkan pelayanan bus vaksin adalah petugas bus.

Pernah juga Khairunas harus membawa kendaran den-
gan ukuran lebih kecil ke tempat pelayanan vaksin karena 

tidak bisa dijangkau oleh bus vaksin yang memiliki ukuran 
besar.

Seperti di daerah Melebung, yang badan jalannya relatif 
sempit, Khairunnas dengan sigap menurunkan mobil 
operasional Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang 
berukuran kecil.

“Bagi saya yang utama masyarakat bisa mendapatkan 
vaksin. Tidak bisa dijangkau bus besar, kami ada mo-
bil  operasional yang kecil dan cukup untuk membawa 
petugas medis ke lokasi yang direncanakan untuk digelar 
vaksinasi. Selagi vaksin tersedia dan mencukupi, kami 
berupaya menjangkau semua wilayah di Pekanbaru yang 
membutuhkan vaksin,” papar Khairunas yang dikenal so-
sok ramah. *BERTUAH

vaksin keliling, Khairunnas juga tidak menampik waktu-
nya lebih banyak berada di lapangan dibanding di kan-
tor. Karena ia harus memastikan dan memantau pela- 
yanan vaksinasi 10 unit bus vaksin agar sesuai    dengan 
yang direncanakan.

Beruntung juga bagi Khairunnas yang memang orang 
lapangan, saat dihadapkan pada masalah yang harus 
disikapi cepat, ia tidak lagi gamang.

Khairunnas dan tim juga sudah komitmen untuk 
menjalankan tugas yang diberikan pemimpin Kota Pe-
kanbaru dengan cepat karena kondisi Pekanbaru yang di 
awali PPKM level 4.

“Kadang apa yang sudah direncanakan, tidak 
sesuai dengan realisasi dilapangan. Pada saat itu, 
kita harus bisa mencari solusi secepat mungkin. 
Apalagi ketika kita berhadapan langsung dengan 
masyarakat, yang kadang tidak sabar dan ha-
rus cepat,” tutur Khairunas yang juga termasuk 
seorang pejabat senior di lingkungan Dinas Per-

hubungan Kota Pekanbaru.
Tidak hanya itu, sebagai petugas lapangan,     

Khairunnas dan rekan-rekannya mesti sigap dan cepat 
ketika sewaktu-waktu diberi tugas secara mendadak.

“Pernah untuk membranding bus vaksin, kami hanya 
punya waktu satu hari dalam menyelesaikannya. Itulah 
yang kami kebut hingga malam. Alhamdulillah selesai 
dan bisa digunakan pada saat launching bus vaksin,” 
papar Khairunnas kepada Bertuah.

Sejak menjadi koordinator bus vaksin, Khairunas 
rutin melakukan pantauan lapangan di tempat 

bus vaksin memberikan pelayanan.
Walaupun harus pulang pergi dari 

kantor Dinas Perhubungan yang 
berada di kompleks perkantoran 
Tenayan ke tempat pelayanan bus 
vaksin, setiap hari dijalani 
Khairunnas dengan lapang dada.

Sebagai garda terdepan dalam 
memberikan pelayanan vaksinasi 
melalui bus vaksin Khairunnas 
berusaha bertanggung-jawab 
penuh terkait pelayanan bus 
vaksin.

Selain juga ia harus mam-
pu mengakomodir per-

mintaan bus vaksin yang 
diajukan oleh camat atau 
lurah secara merata.

Sikap tegas menurut 
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Sop kambing gaya Betawi ini hadir dengan 
kuah berwarna putih yang gurih dan sedap. 
Genangan minyak pada sop kambing ini berasal 
dari lemak kambing yang membuat rasanya se-
makin sedap.

Dalam satu mangkok sop kambing terdiri dari 
tulang dan juga daging yang sudah dipotong 
kecil-kecil. Selain juga ditambah dengan irisan 
tomat dan bawang goreng.

Karena bumbunya yang sempurna, dag-
ing kambing yang disajikan sangat empuk dan 
sama sekali tidak amis. Satu porsi SOP kambing 
juga bisa ditambah dengan nasi putih. Sehingga 
juga bisa sekaligus sebagai pilihan untuk makan 
malam.

Satu porsi sop kambing terbilang banyak 
karena mangkok yang digunakan jumbo. Untuk 
kamu yang suka dengan daging, tentu sudah 
cukup puas dengan satu porsi.

Untuk mendapat sensasi yang lebih, kadang 
ada yang memesan satu porsi dicampur daging 
dan tulang. Sehingga dalam satu mangkok bisa 
sekaligus dinikmati daging dan tulang yang enak 
diseruput.

Bagi yang suka pedas, WB Raja Polah juga 
sudah menyediakan cabe rawit giling. Selain juga 
ada kecap manis dan asin.

Daging kambing yang dimasak dengan banyak 
bumbu membuat aromanya tak prengus. Jangan 
lupa minta potongan kaki kambing untuk mera-
sakan sensasi lembut lumer sumsum tulang.

Ada tiga pilihan sop kambing di WB Raja Polah 
yakni sop kaki kambing, sop daging kambing dan 
sop campur jeroan. Semua bisa dipilih sesuai sel-
era. Tak hanya sop, warung ini juga menyediakan 
menu sate hingga tongseng kambing.

WB Raja Polah buka dari pagi sampai malam 
hari. Untuk pagi hari, menu yang tersedia adalah 
bubur ayam sementara mulai dari pukul 16.00 
WIB menu diganti dengan sop kambing dan sate. 
*BERTUAH

KULINER

Sajikan Daging 
dan Tulang 

Kambing

Sop Kambing Betawi 
di WB Raja Polah BERLOKASI di Jalan Jenderal 

Sudirman, Wonorejo, Ke-
camatan Marpoyan Damai 

atau tepatnya di bawah fly over  
Gramedia, WB Raja Polah siap 
memanjakan lidah para pecinta 
kuliner Pekanbaru.

Kondisi warungnya boleh sederhana tapi cita 
rasa sop kaki kambing tak perlu diragukan lagi. 
Sop kaki kambing gaya Betawi ini tampak mirip 
dengan soto Betawi, hanya saja di sini menggu-
nakan daging dan tulangan kambing.

WB Raja Polah menyajikan menu andalan sop 
kaki kambing dan juga sate kambing. Makanan 
yang disajikan hangat dan berkuah ini memang 
paling cocok disantap saat musim hujan. Baik bagi 
yang mungkin sedang tidak enak badan. Karena 
begitu menyantap sop kambing, dipastikan akan 
langsung berkeringat.
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MERINTIS usaha kecil atau 
berskala rumahan, memer-
lukan keberanian plus ke-

mampuan yang jitu dalam membaca 
pangsa pasar. Selain juga tentunya 
rajin melakukan promosi dalam 
berbagai bentuk. Seperti yang 
dilakukan Uchi Dasril, pemilik usaha 
brownies rumahan yang diberi nama 
Jiwa Rasa.

“Empat tahun lalu diawal memulai usaha ini, saya 
promosinya dari mulut ke mulut saja. Biasanya saudara 
atau kawan-kawan yang sudah pernah mencicipi produk 
saya akan kembali memesan. Karena semakin banyak 
orderan saya kemudian menggunakan media sosial seb-
agai media promosi. Alhamdulillah pangsa pasar semakin 
terbuka lebar,” ungkap Uchi yang hobi memasak.

Selain itu menurut Uchi, kualitas produk yang dihasil-
kan harus betul-betul terjaga. Walaupun hanya produksi 
olahan rumahan, harus bisa menghasilkan produk yang 
tidak kalah saing dengan produksi usaha bakery yang 
sudah ternama.

Seperti halnya kita, pembeli juga akan mengutamakan 
rasa. Jika sudah kena di lidah, pasti ketagihan untuk 
memesan kembali. Sebaliknya jika dirasa tidak pas di 
lidah, pelanggan akan jera untuk kembali mengorder.

“Saya hanya mau menjual apa yang selayaknya mau 
saya beli. Saya berusaha menjual seperti apa yang saya 
suguhkan di rumah,” ungkap Uchir yang selalu menjaga 
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UMKM

Utamakan 
Kualitas Kue 

dengan Bahan 
Premium

Brownies Jiwa Rasa

gorengan dan lain-lain.
Untuk harga produk Jiwa Rasa, masih terbilang ramah 

di kantong pembeli. Seperti brownies panggang, dijual 
mulai dari harga Rp 40.000 sampai dengan Rp 55.000. 
Rendang harga Rp 80.000/350 gr.

Salad buah mulai harga Rp 20.000. Dessert box mulai 
harga Rp 25.000/kotak dan snackbox mulai harga Rp 
7.500 per/box.

Kepada Bertuah, Uchi juga menuturkan untuk semua 
produknya, ia selalu menggunakan bahan dengan kuali-
tas premium. Sebab bahan yang digunakan juga akan 
menentukan rasa produk yang dihasilkan.

“Seperti  brownies bahan paling dominannya cokelat, 
baik itu cokelat bubuk maupun batangan. Saya gunakan 
dengan porsi lebih sehingga rasa brownies lebih berasa 
coklatanya,” ungkap Uchi yang menghabiskan waktu 
sekitar empat jam untuk mengolah brownies dan enam 
jam memasak rendang.

Ketersedian bahan baku untuk semua produk Jiwa 
Rasa, menurut Uci tidak didatangkan dari luar kota 
karena sudah tersedia di beberapa toko bahan kue be-
sar Kota Pekanbaru.

Diakhir perbincangan dengan Bertuah, Uchi mem-
berikan tips dan trik kepada pelaku usaha rumahan atau 
UMKM untuk bisa terus bertahan ditengah gempuran 
berbagai produk makanan dengan usaha yang sama, 
dengan tetap mempertahankan kualitas makanan yang 
dijual.

Kemudian berusaha memenuhi pesanan sesuai ke-
mampuan atau bahasa kerennya quality over quantity.

“Untuk yang baru merintis usaha rumahan juga harus 
bisa mengenali produk yang akan dibuat dan pasar 
yang dituju untuk memudahkan penjualan. Dan yang 
terpenting percaya diri dengan apa yang hendak dijual,” 
tutur Uchi.

Nah, bagi kamu yang penasaran dengan produk Jiwa 
Rasa bisa memesan melalui WA: 0838-7673-0858, akun 
Intagram: @jiwarasa_id, Shopee: jiwarasa_id, Tokopedia: 
jiwarasa_id. *BERTUAH

kualitas makanan yang dijual selalu fresh dengan mener-
apkan sistem PO.

Uchi meyakini, dengan kualitas yang terjaga, olahan 
usaha rumahan juga memiliki prospek yang cerah di pasa-
ran. Terbukti sejak empat tahun lalu dibuka, ia kadang 
kewalahan untuk memenuhi orderan yang datang. Tak 
jarang ia juga membatasi, supaya bisa memenuhi permin-
taan pelanggan.

Trik lainnya dalam membesarkan makanan produk Jiwa 
Rasa, Uchi memperhatikan kemasan produk. Menurutnya 
jika tampilan produk biasa saja, tentu tidak memberi nilai 
tambah.

Namun jika dibuat dengan bentuk semenarik mungkin, 
akan lebih memikat konsumen. Apalagi jika bisa mem-
beri kesan eksklusif, tentu juga bisa menjadi pilihan bagi 
pelanggan sebagai bingkisan atau oleh-oleh.

Untuk brownies produk Jiwa Rasa dicontohkan Uchi, 
kemasannya tidak dalam kemasan plastik melainkan 
dalam kotak dan diberi hiasan pita.

“Sangat cocok untuk jadi oleh-oleh atau hantaran 
untuk bersilaturahmi ke rumah sanak saudara. Karena 
berada di dalam kotak, kondisi kue juga masih utuh dan 
terlindung. Sangat aman dan higienis pastinya,” jelas Uchi 
yang sudah memiliki banyak pelanggan.

Saat ini usaha brownis Jiwa Rasa tidak hanya mem-
produksi brownies panggang yang menjadi andalan 
utama, namun juga ada rendang, salad buah, dessert box, 

56-57

54-55
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Aplikasi Smart Tax Pekanbaru Diluncurkan 
di Rakorteknas Bapenda se-Indonesia

Mudahkan Warga 
Bayar Pajak

BADAN Pendapatan Daerah (Bapenda) 
Kota Pekanbaru terus berinovasi guna 
memberikan kemudahan dalam mening-

katkan pelayanan bagi wajib pajak (WP).
Di antaranya dengan menghadirkan aplikasi 

Smart Tax Pekanbaru yang kini sudah tersedia 
di PlayStore. Melalui aplikasi ini wajib pajak 
bisa mendaftar, membayar dan download 
langsung bukti pembayaran pajak.

Kepala Bapenda Pekanbaru Zulhelmi Arifin me-
ngatakan, melalui aplikasi ini masyarakat lebih di-
permudah lagi untuk membayar berbagai jenis pajak 
daerah. Yakni pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, 
dan pajak parkir. Semua proses dilakukan secara online.

“Kami menyediakan beragam kemudahan pelayanan 
berupa penyediaan aplikasi. Hal ini guna memudahkan 
masyarakat dalam membayar pajak,” kata Zulhelmi 
Arifin.

Smart Tax Pekanbaru diluncurkan bersamaan ke-
giatan Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rakorteknas) 
Badan/Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda/Dispenda) 
se-Indonesia yang dipusatkan di Pekanbaru.

Menurut Zulfahmi, secara umum selain perwakilan 
380 daerah dari Indonesia yang hadir secara langsung 
di Pekanbaru, Rakorteknas juga diikuti peserta secara 
daring. “Sekitar 580 daerah lainnya mengikuti secara 
online,” urainya.

Dalam Rakorteknas ada beberapa poin yang dibahas. 
Di antaranya mengenai Sistem Informasi Penerimaan 
Daerah (SIPD) terkait pengelolaan keuangan daerah. 
“Artinya, bagaimana keuangan daerah bisa optimal 
terus terutama dalam sisi penerimaan di masa pandemi 
ini,” paparnya.

Kemudian, Rakorteknas juga membahas tentang op-
timalisasi pajak daerah dan untuk menyusun berbagai 
usulan guna memberikan masukan pada pembahasan 
Undang-undang tentang tata kelola Hubungan Keua-

6    Bertuah Edisi November 2021

Kita berupaya 
agar pengelo-
laan pendapa-
tan daerah 
secara digital, 
memberi kemu-
dahan dalam 
pelayanan lewat 
inovasi

DR FIRDAUS MT
Walikota Pekan-
baru

“

LAUNCHING APLIKASI - Dirjen Bina Keuangan 
Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto 
bersama Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT, 
Kepala Bapenda Zulfahmi Arifin meluncurkan ap-
likasi Smart Tax Pekanbaru.

kemudahan dalam pelayanan lewat inovasi,” ujarnya.
Wako Pekanbaru menyebut, pengelolaan pendapa-

tan daerah secara digital mempermudah pelayanan 
yang diberikan pada masyarakat. “Ini yang kita upay-
akan, pengelolaan pendapatan daerah secara digital. 
Lewat inovasi yang ada akan memberi kemudahan 
dalam pelayanan pada masyarakat,” tegasnya.

Dipilihnya Kota Pekanbaru sebagai tuan rumah 
pelaksanaan Rakorteknas, ucap walikota merupakan 
suatu kebanggaan. Karena hal tersebut menunjuk-
kan Kementerian Dalam Negeri memiliki kepercayaan 
kepada Pekanbaru dan Riau.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendag-
ri, Mochamad Ardian Noervianto yang hadir membuka 
kegiatan Rakorteknas Badan/Dinas Pendapatan Daerah 
(Bapenda/Dispenda) se-Indonesia yang dipusatkan di 
Pekanbaru mengajak pemerintah daerah bisa meman-
faatkan teknologi.

Mochamad Ardian Noervianto menilai pemanfaatan 
teknologi untuk menekan operasional dari berbagai 
sisi. “Pendekatan teknologi perlu diperkuat,” ujarnya.

Ardian memahami kondisi keuangan pemerintah 
daerah di masa pandemi. Kondisi keuangan pemerintah 
pusat juga terkena dampak pandemi yang berlang-
sung selama hampir dua tahun ini. “Adanya peman-
faatan teknologi juga untuk mendukung optimalisasi 
pendapatan daerah,” katanya. *BERTUAH

Perkebunan dan Perhutanan (P3) bisa diserahkan 100 
persen ke kabupaten/kota. “Itu harapan kita, bagaimana 
PBB P3 ini, PBB menjadi 100 persen untuk daerah kabu-
paten-kota,” singkatnya.

Sementara itu, Rahman Masykur selaku Pejabat Fung-
sional Tertentu Pranata Komputer bersama tim memapar-
kan bahwa Bapenda telah memiliki layanan yang terinte-
grasi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 
menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
(SPBE).

SPBE menghasilkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah 
Daerah (ETPD). Layanan terintegrasi juga diatur dalam 
Perwako Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penyelengga-
raan e-Government melalui aplikasi integrasi di lingkun-
gan Pemerintah Kota Pekanbaru. Sehingga pengelolaan 
keuangan daerah diyakini akan lebih efisien, transparan 
dan akuntabel.

Dengan adanya aplikasi yang diluncurkan oleh Bapen-
da Pekanbaru, masyarakat tidak sulit lagi membayar pajak. 
Masyarakat tidak perlu ke kantor Bapenda. “Cukup di 
rumah saja. Karena pelayanan pembayaran pajak sudah 
bisa dilakukan secara daring,” katanya.

Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menambahkan, 
pemerintah kota siap melakukan inovasi serta menge-
lola keuangan daerah secara digital. “Kita berupaya agar 
pengelolaan pendapatan daerah secara digital, memberi 

ngan Pusat dan Daerah (HKPD).
“Karena sekarang UU HKPD ini tengah diba-

has. Ini memungkinkan penerimaan daerah bisa 
dilaksanakan secara langsung. Jadi Rakorteknas 
ini nantinya akan memberikan kontribusi dalam 
UU itu,” ujarnya.

Melalui UU HKPD, diharapkan Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB) dari sektor Pertambangan, 

LAPORAN
UTAMA

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

Smart Economy
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Layani Pembayaran 11 Jenis Pajak

ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah)

KETERANGAN PERS - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memberi keterangan 
pers usai meluncurkan aplikasi Smart Tax Pekanbaru.

PEMERINTAH Kota Pekanbaru secara resmi 
meluncurkan aplikasi Smart Tax yang akan 
mendigitalisasi pembayaran 11 jenis pajak 

daerah.
Walikota Pekanbaru Firdaus mengatakan Smart 

Tax merupakan bentuk komitmen pemko dalam 
berinovasi di bidang pajak daerah. Menurutnya, 
aplikasi tersebut akan memberikan kemudahan 
pada wajib pajak karena pembayarannya dapat 
dilakukan secara digital.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) 
Pekanbaru Zulhelmi Arin menjelaskan Smart Tax 
memungkinkan wajib pajak mendaftar, me-
laporkan, membayar pajak hingga mengunggah 
bukti pembayaran secara digital.

Jenis pajak daerah yang dapat disetorkan 
melalui aplikasi antara lain pajak hotel, pajak 
restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak 
penerangan jalan non-PLN, pajak mineral bukan 
logam dan batuan, pajak parkir, dan pajak air 

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

SAMBUTAN - Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 
Zulfahmi Arifin memberikan sambutan dalam peluncuran aplikasi 
Smart Tax.

LAPORAN
UTAMA

tanah.
Penyetoran pajak melalui ap-

likasi Smart Tax juga berlaku untuk 
pajak sarang burung walet, pajak 
bumi dan bangunan perdesaan 
dan perkotaan (PBB-P2), serta bea 
perolehan hak atas tanah dan ban-
gunan (BPHTB).

Sementara Dirjen Bina Keuan-
gan Daerah Kemendagri Mocha-
mad Ardian Noervianto menilai 
pengembangan aplikasi Smart Tax 
akan meningkatkan efisiensi pem-
bayaran pajak.

 Tak hanya itu, proses pem-
bayaran secara elektronik juga 
menutup celah korupsi. “Adanya 
pemanfaatan teknologi juga untuk 
mendukung optimalisasi pendapa-
tan daerah,” ujarnya. *BERTUAH
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Politeknik Pekanbaru 
Kerja Sama dengan 
Politeknik Batam

KAMPUS POLITEKNIK - Gedung yang sebelumnya akan dibangun untuk SMK 
Teknologi bakal menjadi kampus Politeknik Negeri Pekanbaru.

Siapkan SDM 
Kebutuhan 
Industri

di Pekanbaru. Kegiatan pendidikan perguruan tinggi yang 
dirintis tersebut harapannya dapat segera disahkan menjadi 
Perguruan Tinggi Negeri di bidang vokasi.

Walikota Firdaus mengakui, perjalanan mendirikan kam-
pus politeknik negeri di Pekanbaru cukup panjang. Pihaknya 
sudah berulang kali berkomunikasi dengan Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud 
Ristek) RI.

Ia mengungkapkan, dalam hal membangun perguruan 
tinggi negeri, pemerintah daerah dapat menempuh pem-
bangunan secara mandiri dengan persyaratan tertentu, atau 
bekerjasama dengan kampus politeknik negeri di wilayah 
lain seperti Jawa atau Kepulauan Riau (Kepri).

“Kami memilih bekerjasama dengan politeknik di Batam 
saja. Sebab Kepulauan Riau dengan Provinsi Riau ini kan 
berdekatan dan sudah seperti kakak beradik. Sehingga 
diharapkan komunikasi dapat terjalin dengan mudah,” ujar 
walikota.

Urgensi mendirikan perguruan tinggi vokasi negeri di 
Pekanbaru didorong oleh peningkatan kegiatan industri di 
Riau yang kian membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) 
dengan keterampilan memadai.

Menurut walikota, pembangunan politeknik sangat pent-
ing sebagai wadah pendidikan bagi penduduk usia produktif 
yang nantinya diperkirakan meningkat 70 persen pada 20 
tahun mendatang.

Jumlah penduduk di Pekanbaru saat ini tercatat mencapai 
1,2 juta orang, dan kemungkinan besar jumlahnya akan ber-
tambah berkali lipat dalam beberapa tahun mendatang.

Di samping itu, kegiatan industri di Pekanbaru pun kian 
menggeliat, mulai dari industri perminyakan, energi, mau-
pun teknologi informasi.

“Harapannya ini dapat kami mempersiapkan secara 
matang sehingga politeknik dapat segera membuka pendaf-
taran bagi mahasiswa tahun ajaran mendatang. Sarana dan 
prasarana sudah siap, dan ada beberapa tenaga dosen, 
selebihnya kami kerjasamakan dengan PoliBatam,” tambah 
Wako Firdaus.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Dr 

H Ismardi Ilyas menjelaskan bahwa progres pembangunan 
Politeknik Negeri Pekanbaru secara simultan terus berjalan 
dengan baik.

Seperti kajian naskah akademis dan kajian kelayakan 
pendirian itu sudah disusun. Berikutnya juga sambil proses itu 
berjalan, komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Riau untuk 
mengusulkan ke Pemerintah Pusat tetap berjalan.

“Artinya sejauh ini prosesnya (pendirian Politeknik Pekan-
baru) bergerak terus, dan kita mohon dukungan semua pihak. 
Karena memang Politeknik ini sangat dibutuhkan masyarakat 
untuk menjawab tantangan dunia kerja di tahun-tahun men-
datang,” papar Ismardi.

Bahkan, berdasarkan MoU untuk rintisan dan tahap awal 
pembangunan Politeknik Pekanbaru ini akan menginduk ke 
Politeknik Negeri Batam.

Sedangkan ruang lingkup MoU dalam bidang pendidikan 
dan pelatihan, penelitian, pengkajian dan pengembangan, 
dan pendampingan yang bertujuan untuk mengembangkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkat-
kan pembangunan daerah dan sumber daya manusia untuk 
kesejahteraan masyarakat di Kota Pekanbaru.

Diakui Ismardi, di Pulau Sumatera memang ada beberapa 
politeknik, namun setelah dievaluasi sesuai karakter daerah 
yang dimiliki Pekanbaru, yang memiliki kesamaan adalah 
Kepri yang memiliki Politeknik Batam.

Hal ini sesuai dengan kondisi Pekanbaru yang sekarang 
sudah menjadi kota metropolitan, dan 20 tahun lagi menjadi 
megapolitan. Pekanbaru membutuhkan sarjana terapan, sar-
jana terampil yang dibutuhkan dunia industri.

Dikatakannya politeknik ini sangat dibutuhkan baik ma-
syarakat atau Pemko Pekanbaru hal itu untuk menjawab 
tantangan akan kebutuhan tenaga kerja dengan keberadaan 
KIT yang saat ini dalam proses pembangunan.

“Kita nanti punya KIT yang membutuhkan 155 ribu tenaga 
kerja. Dan ada banyak industri disana, itu memerlukan tenaga 
kerja yang siap pakai. Dari mana? Tentu dari sini kita siapkan 
(Politeknik Pekanbaru) untuk bisa bersaing mengisi peluang 
yang ada, ini menjadi tanggungjawab Pemerintah tentunya,” 
jelasnya. *BERTUAH

MENJADIKAN generasi muda Pekan-
baru memiliki daya saing dalam mengisi 
lapangan kerja yang tersedia, Walikota 

Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT segera merealisa-
sikan pembangunan Politeknik Pekanbaru. Hal ini 
sebagai bagian dari membangun sumber daya 
manusia.

“Jangan sampai kita hanya menjadi penonton 
di negeri sendiri, sementara semua lapangan kerja 
diisi oleh orang luar,” tegas walikota.

Untuk mendukung terwujudnya Politeknik Pekanbaru, 
Pemerintah Kota Pekanbaru menjalin kerja sama dengan 
Kampus Politeknik Negeri Batam (Polibatam) dalam mem-
bangun iklim pendidikan di Indonesia.

Bentuk kerja sama ini dipertegas dengan penandata-

nganan nota kesepahaman (MoU) antara kam-
pus Politeknik Batam dengan Pemerintah Kota 
Pekanbaru pada 3 November 2021.

Penandatanganan nota kesepahaman ini 
dalam rangka upaya pembentukan kampus 
politeknik negeri di Kota Pekanbaru. Pada 
kesempatan itu, walikota Pekanbaru langsung 
menyambangi kampus PoliBatam yang berlokasi 
di Jalan Ahmad Yani, Teluk Tering, Kecamatan 

Batam Kota, Kota Batam.
MoU ditandatangani oleh Walikota Dr H Firdaus ST MT 

dan Direktur Politeknik Negeri Batam, Uuf Brajawidagda, 
ST MT PhD.

Adapun bentuk kerja sama, Polibatam akan menggelar 
Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) rintisan 

FASILITAS LENG-
KAP - Gedung 
yang bakal 
menjadi kampus 
Politeknik Negeri 
Pekanbaru di 
Jalan Air Hitam, 
Kecamatan Bina 
Widya dilengkapi 
berbagai fasilitas.

Politeknik ini sangat 
dibutuhkan masyara-
kat untuk menjawab 
tantangan dunia kerja 
di tahun-tahun men-
datang

Dr H Ismardi Ilyas
Kepala Disdik 
Pekanbaru

LAPORAN
KHUSUS

“

Smart People
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RAPAT PERSIAPAN - Rapat Persiapan pendirian Politeknik Negeri Pekanbaru di Ruang 
Rapat Walikota Komplek Perkantoran Tenayan Raya.

NOTA KESEPAHAMAN - Walikota Pekanbaru Dr Firdaus ST MT menandatangani nota kesepahaman 
dengan empat universitas mendukung pendirian Politeknik Negeri Pekanbaru.

KERJA SAMA - Pemko Pekanbaru jalin kerja sama dengan Politeknik Negeri Bengkalis 
dalam rangka pendirian Politeknik Negeri Pekanbaru.

TANDA TANGAN - Walikota menandatangani kerja sama dengan dalam rangka pendirian 
Politeknik Negeri Pekanbaru.

LAPORAN
KHUSUS

Gedung Politeknik Tuntas Tahun Ini
KEPALA Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dr H Ismardi 

Ilyas menyebutkan untuk target pembangunan Poli-
teknik Pekanbaru diharapkan bisa selesai 2021 ini, dan 

tahun berikutnya sudah bisa menerima peserta didik.
Terkait bangunan sudah dipersiapkan peme-

rintah kota yaitu menggunakan gedung SMK 
Teknologi Pekanbaru yang saat ini ditempati oleh 
Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Semua sudah lengkap di sana, sudah ada 
ruangan belajar, asrama, dan segala macamnya, 
ada labor juga. Dan akan bertahap untuk sarana 
dan prasarana pendukung lainnya disiapkan.

“Kita sudah punya modal untuk Politeknik ini, 
yaitu bangunan yang sudah siap. Untuk tenaga pendidik 
akan kerja sama dengan politeknik yang ada di Riau. Bisa 
dengan Politeknik Caltex, Bengkalis, maupun Kampar,” kata 
Ismardi.

Diungkapnya lagi, karena yang diusulkan itu politeknik 

negeri, makanya berharap respon baik dari Pemerintah 
Pusat untuk segera mengesahkan administrasi. “Dan 
target Pak Walikota juga tahun ini bisa selesai. Tapi 
melihat kondisinya jadi agak molor dari target tahun ini,“ 

jelasnya.
Pembangunan Politeknik Pekanbaru terus 

digesa agar bisa beroperasi menjelang priode-
sasi Firdaus-Ayat berakhir April 2022. Pro-
sesnya sempat molor karena ada moratorium 
pendirian Politeknik negeri baru.

“Dengan moratorium ini tentu membuat laju 
semangat kita terganggu. Harapan kita mora-
torium ini dicabut, sehingga Kota Pekanbaru 

menjadi kota pertama yang segera dibangun politeknik 
setelah moratorium dicabut,” tegasnya.

Ditegaskan Ismardi, berdasarkan kebutuhan pergu-
ruan tinggi, berdasarkan data yang didapatnya untuk 
perguruan tinggi seperti kota-kota ibukota provinsi, 

Pekanbaru sangat kekurangan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Zulkarnain SE 

MSi menegaskan, pihaknya sangat mengapresiasi ren-
cana pendirian Politeknik ini.

“Sudah saatnya Kota Pekanbaru punya Politeknik. 
Karena anak-anak yang belajar di kampus ini nantinya, 
bisa siap pakai dan terjun ke dunia kerja. Jadi, kami sup-
port penuh lah,” sebut Zulkarnain.

Diakuinya, di tengah era globalisasi saat ini, putra-putri 
Kota Pekanbaru harus siap bersaing kerja. Apalagi pangsa 
pasar kini meminta pekerja yang siap pakai.

“Karena politeknik ini adalah sekolah dengan skill. Nanti 
selesai pendidikan nya bisa langsung terjun ke dunia kerja, 
tidak lagi bermimpi menjadi pegawai negeri,” sebutnya.

Namun sebelum beroperasi, legislator meminta Pemko 
Pekanbaru membuat kerjasama dengan seluruh dunia usaha. 
Seperti BUMN, BUMD, swasta, serta dunia pariwisata dan 
lainnya.

Tujuannya, agar lulusan Politeknik ini bisa langsung dipak-
ai. Supaya politeknik dapat eksis dan benar-benar memper-
siapkan SDM yang unggul. “Kita harapkan tahun 2022 sudah 
bisa beroperasi,” harapnya. *BERTUAH



WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT berharap anggota Kwarcab 
Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru 

menjadi agen perubahan informasi. Selain 
itu, walikota juga mendorong anggota 
Pramuka untuk lebih kreatif dan inova-
tif, serta mampu berkolaborasi seiring 
perkembangan teknologi yang semakin 
cepat.

Hal tersebut diungkapkan walikota usai membuka Raker-
cab Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru tahun 2021 di Grand 
Tjokro Hotel. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan bahwa 
Gerakan Pramuka sudah terbukti mampu menciptakan sum-
ber daya manusia unggul untuk Indonesia maju.

“Makanya, tantangan ke depan itu semakin besar. Apalagi 
dengan perubahan teknologi yang cepat. Apa yang dilaku-
kan Kwarcab saat ini sudah dijalurnya, tinggal bagaimana 
membangun kreatifitas, inovasi dan tentu digitalisasi,” ujar 
wako yang juga Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan 
Pramuka Kota Pekanbaru.

Walikota juga berpesan agar nantinya rencana kerja 
berupa kegiatan yang efektif sesuai tantangan dan kemajuan 
zaman. Ia tidak ingin para anggota Kwarcab hanya meniru 
kegiatan tahun sebelumnya. “Jadi harus kreatif dalam inovatif 
dalam membuat rencana kerja,” lanjutnya.
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SERAHKAN PIAGAM - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT menyerahkan piagam penghargaan dari Kwarcab Gerakan 
Pramuka Kota Pekanbaru kepada DKR Binawidya sebagai 
DKR Teraktif I tingkat Kota Pekanbaru.

SEMATKAN LENCANA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT melakukan penyematan lencana penghargaan orang de-
wasa tahun 2021 sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para 
penerima lencana.

PELANTIKAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyaksikan pelantikan pengurus Pusat Informasi 
dan Satgas Pramuka Peduli, sebelum pembukaan Rakercab Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru tahun 2021.

Anggota Pramuka 
Diminta Kreatif 

dan Inovatif

Walikota Buka Rakercab Gerakan 
Pramuka Kota Pekanbaru

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT foto bersama dengan pengurus Kwarcab 
Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru seusai pembukaan Rakercab tahun 2021.

Dengan kreativitas dan inovasi, diharapkan bisa melahir-
kan sumber daya manusia yang unggul, untuk mengisi pelu-
ang dan menghadapi tantangan di masa mendatang. “Kita 
mendorong anggota Pramuka bisa melahirkan SDM yang 
unggul. SDM yang dipersiapkan untuk mengisi peluang dan 
menghadapi tantangan di masa mendatang,” tuturnya.

Sementara itu Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota 
Pekanbaru, Masykur Tarmizi menyebut bahwa rapat kerja 
cabang bertujuan untuk menyampaikan laporan dan evalu-
asi program kerja tahunan, sekaligus menyusun program 
kerja tahun 2022.

Disampaikan Masykur, kepengurusan Kwarcab Gerakan 
Pramuka Kota Pekanbaru saat ini merupakan hasil Muscab 
pada 8 Februari 2020. Mereka sudah menjalani pengukuhan 
dan dilantik oleh walikota Pekanbaru.

Masykur mengatakan tahun ini merupakan tahun kedua 
dalam melaksanakan tugas. Ia menyadari selama pandemi 
Covid-19 program Pramuka harus menyesuaikan dengan 
kondisi. “Jadi di tengah kondisi pandemi, kita berupaya 
menuntaskan tugas dan fungsi dengan menjalankan sejum-
lah program kerja sesuai prokes ketat,” paparnya.

AGENDA

Ia menyebut bahwa kegiatan kwarcab lebih fokus pada 
program pembinaan pramuka penegak, pandega dan 
anggota dewasa. Sedangkan program pembinaan bagi 
pramuka siaga dan penggalang masih belum bisa dilaku-
kan.

Pada kesempatan itu, Walikota Pekanbaru juga meres-
mikan peluncuran kwarcabpekanbaru.or.id sebagai web-
site informasi Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru. 
Serta penyerahan tanda penghargaan orang dewasa tahun 
2021. Mulai dari lencana Dharma Bakti, Karya Bakti hingga 
Panca Warsa. Tanda penghargaan ini sebagai bentuk ap-
resiasi atas dedikasi para penerima lencana.

Wako menyerahkan piagam penghargaan dari Kwarcab 
Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru kepada dewan kerja 
ranting paling aktif tahun 2021. Yakni DKR Binawidya pe-
ringkat I disusul DKR Rumbai Barat dan DKR Tenayan Raya, 
sebagai Teraktif II dan III.

Sebelumnya, Wako Firdaus juga menyaksikan pelanti-
kan pengurus Pusat Informasi atau Pusinfo Kwarcab Ge-
rakan Pramuka Kota Pekanbaru yang diketuai Adrian Eko, 
dan Satgas Pramuka Peduli yang ketuanya diamanahkan 
kepada Abdul Harris. *BERTUAH

PELUNCURAN WEBSITE - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT meresmikan peluncuran kwarcab Pekanbaru.
or.id sebagai website informasi Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru.

Membangun SDM Unggul Menuju Smart People
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SERAHKAN PATAKA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyerahkan pataka sebagai tanda penyerahan 
Ketua Komwil I Apeksi kepada Walikota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM.

menggantikan dirinya.
Ia meyakini kepemimpinan Wako Medan yang akrab 

disapa Bobby Nasution tersebut, bisa bersama Komwil I 
Apeksi melakukan pemulihan ekonomi. “Kita juga berupaya 
bersama untuk mencegah penyebaran Covid-19,” paparnya.

Seperti diketahui Walikota Pekanbaru Firdaus secara resmi 
menyerahkan tampuk kepemimpinan sebagai Ketua Komwil 
I Apeksi kepada Bobby Nasution yang terpilih secara aklam-
asi dalam musyawarah yang diikuti oleh 24 walikota yang 
ada di wilayah I Sumatera.

Bobby Nasution mengucapkan terima kasih kepada 
seluruh pihak yang telah mempercayakan amanah tersebut 
untuk periode 2021-2024. Kepada ketua Apeksi Komwil I 
sebelumnya yang juga Walikota Pekanbaru Firdaus, Bobby 
mengucapkan terima kasih atas semangat yang dibangun 
selama ini.

“Dan semangat itu akan kami lanjutkan. Kami akan 
berkolaborasi dengan semuanya untuk menyumbangkan 
tenaga dan pikiran. Utamanya untuk mensukseskan Raker-
nas Apeksi yang akan digelar di Kota Padang tahun depan. 
Bukan hanya wajah Padang, ini juga menyangkut wajah kota 
di wilayah I,” kata Bobby.

PIAGAM PENGHARGAAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT menerima piagam penghargaan sebagai Ketua Komwil I Apeksi 
periode 2018-2021 dari Ketua Dewan Pengurus Apeksi Dr H Bima 
Arya Sugiarto SHum MA.

SAMBUTAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memberikan 
kata sambutan saat pembukaan Muskomwil I Apeksi yang diselengga-
rakan di Kota Banda Aceh.  

PIMPINAN SIDANG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
dan Walikota Banda Aceh H Aminullah Usman SE Ak MM menjadi 
pimpinan sidang dalam Muskomwil I Apeksi 2021.

AGENDAWalikota Pekanbaru Hadiri 
Muskomwil I Apeksi

Bangkit Bersama 
Pulihkan Ekonomi

WALIKOTA Pekanbaru Dr H 
Firdaus ST MT mengajak 
semua walikota yang ter-

gabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota 
Seluruh Indonesia (Apeksi), khususnya 
Komisariat Wilayah I, untuk bersama-sa-
ma bangkit melakukan pemulihan sektor 
ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Pernyataan itu disampaikan walikota Pekanbaru saat 
menghadiri Rakor Musyawarah Komwil I Apeksi di Kota 
Banda Aceh. Walikota Firdaus mengatakan, pemulihan 
ekonomi dan bangkit dari krisis kesehatan menjadi pemba-
hasan utama dalam rapat koordinasi kali ini.

“Keduanya menjadi bahasan kita bersama. Saya yakin 
kita semua bisa melakukan pemulihan ekonomi,” ujarnya di 
sela-sela kegiatan.

Wako Firdaus bersyukur pelaksanaan Muskomwil I 
Apeksi berjalan dengan lancar. Ia pun mengapresiasi 
Pemerintah Kota Banda Aceh yang dinilai sukses menjadi 
tuan rumah. Ia menilai Pemerintah Kota Banda Aceh luar 
biasa dalam menyambut para tamu Apeksi. “Terutama 
untuk kulinernya sedap sekali,” ujarnya.

Walikota mengaku sudah tiga tahun tidak ke Banda 
Aceh. Ia melihat banyak perkembangan Banda Aceh. 
Apalagi sempat berkeliling kota tersebut. Masyarakat Kota 
Banda Aceh, sangat ramah walau dalam kondisi pandemi 
Covid-19.

“Kita bersyukur geliat ekonomi masyarakat sudah 
terlihat. Kita berharap nantinya masyarakat tetap disiplin 
mengikuti protokol kesehatan,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Wako Firdaus juga mendukung 
kepemimpinan Walikota Medan Muhammad Bobby Afif 
Nasution SE MM sebagai ketua Komwil I Apeksi yang baru 

DUKUNGAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyampaikan dukungan kepada Ketua Komwil I 
Apeksi yang baru di hadapan para walikota wilayah I Sumatera dan Ketua Dewan Pengurus Apeksi.

Bobby juga mengucapkan terima kasih kepada Walikota 
Banda Aceh H Aminullah Usman SE Ak MM yang telah ber-
tindak sangat baik sebagai tuan rumah.

“Terima kasih sebesar-besarnya kepada walikota Banda 
Aceh, tuan rumah Muskomwil I Apeksi sangat baik sekali. 
Pelaksanaan sukses dan mampu pula hentikan penyebaran 
Covid-19,” ulas suami Kahiyang Ayu itu.

Sementara itu Ketua Dewan Pengurus Apeksi Dr H Bima 
Arya Sugiarto SHum MA optimistis Bobby Nasution mampu 
melanjutkan kepemimpinan Apeksi Komwil I Sumatera. “Wa-
lau baru jadi walikota di Medan tapi Bobby punya semangat 
tinggi,” kata Bima Arya.

Dalam Raker Komwil I ini Bima Arya juga menjelaskan 
akan membawa rekomendasi kepada pemerintah daerah dan 
pusat. Di antaranya rekomendasi terkait pemulihan ekonomi.

“Kami catat ada beberapa evaluasi yang akan kita sam-
paikan seperti sistem perizinan yang turunan dari UU Cipta 
Kerja. Dengan kolaborasi Pemko dan pemerintah pusat un-
tuk recovery perekonomian, kami optimis. Selamat bekerja 
untuk Pak Bobby, terima kasih kepada Pak Firdaus, dan 
terima kasih kepada Walikota Banda Aceh,”  pungkas Bima 
Arya. *BERTUAH

Mencapai Smart Government



WALIKOTA Pekanbaru Dr H 
Firdaus ST MT menyambut 
baik terjalinnya kerja sama bu-

didaya porang antara masyarakat RW 
05 Kelurahan Agrowisata, Rumbai Barat 
dengan CV Konjac Anugerah Indonesia.

Penandatanganan perjanjian ker-
jasama yang berlangsung di Lokasi 
Cadangan Pangan Terintegrasi (Sicantiq) difasilitasi oleh 
Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.

Dalam perjanjian kerja sama itu, pihak CV Konjac Anu-
grah Indonesia menyediakan bibit porang gratis berkuali-
tas. Sementara pihak masyarakat RW 05 bertanggungjawab 
dalam menanam dan merawat tanaman porang tersebut.

Tak hanya itu, kepada masyarakat juga akan diberikan 
edukasi secara berkala oleh pihak penyedia bibit dengan 
pemanfaatan pupuk organik.

Oleh karena itu, Wako Firdaus menyebut hal ini adalah 
kesempatan emas bagi masyarakat Pekanbaru, terutama 
warga RW 05 Kelurahan Agrowisata yang telah memiliki 
kerja sama dengan penyedia bibit. “Mari manfaatkan dan 
ambil kesempatan ini,” ucap walikota dalam arahannya.

Walikota Pekanbaru dua periode ini menegaskan, ma-
syarakat tidak perlu ragu tentang keberlanjutan komoditas 
porang. Dengan adanya kerja sama ini, maka akan me-
mangkas biaya penjualan.

Apalagi berdasarkan informasi dari pihak penyedia bibit 
bahwa budidaya tanaman porang itu satu musim dapat 
berdurasi enam hingga delapan bulan.

“Biasanya petani porang harus menjual komoditasnya 
ke Jawa. Biaya transportasi lebih mahal, sekarang pabriknya 
ada di sini,” sebut Datuk Bandar Setia Amanah ini.

Diharapkan walikota komoditas ini bukan hanya sebatas 
tren namun mampu menambah pundi-pundi kesejahter-
aan masyarakat. Hal ini merujuk besarnya potensi tanaman 
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AGENDA

Sediakan Bibit 
Gratis untuk Warga

Walikota Saksikan 
Penandatanganan Kerja Sama 

Budidaya Porang

KERJA SAMA -  
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
menyaksikan penan-
datanganan kerja sama 
budidaya porang 
antara masyarakat 
RW 05 Kelurahan 
Agrowisata dengan 
CV Konjac Anugerah 
Indonesia.

PANEN KACANG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
panen kacang tanah di Lokasi Cadangan Pangan Terintegrasi 
(Sicantiq).

SIRAM BIBIT - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyiram bibit porang yang baru ditanam 
bersama di lokasi kegiatan.

BANTUAN BIBIT - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT menyaksikan penyerahan bantuan bibit untuk ma-
syarakat RW 05 Kelurahan Agrowisata.

TANAM PORANG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
melakukan penanaman bibit porang di Lokasi Cadangan 
Pangan Terintegrasi (Sicantiq).

porang itu di Provinsi Riau.
“Potensi porang yang mampu dikelola dalam satu tahun 

di Provinsi Riau ada diangka 16.000 ton. Dengan asumsi 
panen dua kali dalam setahun dan rata-rata hasil panen per 
musim sekitar 8.000 ton,” papar wako yang dikonfirmasi 
langsung oleh pihak penyedia.

Ia juga menyambut baik apa yang telah dilakukan oleh 
Dinas Ketahanan Pangan yang menjadi fasilitator acara. 
Apalagi kegiatan dipusatkan di kawasan Sicantiq. Menurut 
wako Sicantiq adalah ikon gambaran pertanian secara utuh 
dari hulu ke hilir.

“Mari kita jadikan Sicantiq sebagai kampus budidaya 
porang di Kota Pekanbaru ini, kalau perlu kita deklarasikan 
menjadi Sentra Porangnya Provinsi Riau,” tegasnya.

Sementara dalam laporannya, Kepala Dinas Ketahanan 
Pangan Kota Pekanbaru Alek Kurniawan SP MSi menyam-
paikan ucapan terima kasih atas kepercayaan walikota yang 
telah mengusulkan kawasan Sicantiq sebagai lokasi acara. 
“Kegiatan ini sebagai bentuk budidaya porang untuk kes-
ejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Apa yang disampaikan Alek Kurniawan ini beralasan. 
Pasalnya, belakangan ini tanaman porang memiliki nilai 

strategis untuk dikembangkan dan dibudidayakan. “Karena 
punya peluang yang cukup besar untuk peningkatan kes-
ejahteraan masyarakat,” ulasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan data statistik dari 
catatan Badan Karantina Pertanian bahwa ekspor porang 
sejak tiga tahun lalu, tepatnya pada tahun 2018, tercatat 
sebanyak 254 ton.

“Dengan nilai ekspor mencapai Rp 11,31 miliar ke 
negara Jepang, Tiongkok, Vietnam, Australia dan lain se-
bagainya,” jelas mantan Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru 
ini.

Alek berharap kegiatan kali ini mampu menjadi stimu-
lus untuk tumbuh kembangnya budidaya porang di Kota 
Pekanbaru. Sehingga ikut berkontribusi dalam Pemulihan 
Ekonomi Nasional dari sektor pertanian dan pangan.

Selain menyaksikan penandatanganan kerja sama 
antara masyarakat dengan perusahaan terkait budidaya 
porang, Walikota Dr H Firdaus ST MT juga berkesempatan 
berkeliling melihat secara langsung kegiatan pertanian 
dan peternakan di lokasi SIcantiq. Wako bahkan sempat 
memanen sejumlah komoditi yang ada di lokasi tersebut, 
seperti cabai dan kacang tanah. *BERTUAH

Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan



Peluncuran Aplikasi QRIS 
di Pasar Limapuluh
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SCAN BARCODE - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT bersama pimpinan BI dan Bank Riau 
Kepri melakukan scan barcode aplikasi QRIS saat diresmikan penggunaannya di Pasar Limapuluh.

Biasakan 
Pedagang 

Transaksi Digital

APLIKASI Quick Response Code Indo-
nesian Standard (QRIS) secara resmi 
digunakan kepada para pedagang di 

Pasar Limapuluh. Dengan aplikasi ini, peda-
gang dan pembeli lebih aman bertransaksi 
tanpa uang tunai dan terhindar dari penye-
baran uang palsu.

Peresmian penggunaan aplikasi ini di-
lakukan langsung oleh Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT, 
bersama pimpinan Bank Indonesia perwakilan Riau dan Bank 
Riau Kepri.

Dalam sambutannya, Walikota Firdaus menyambut baik 
penggunaan aplikasi QRIS ini. Menurutnya, penggunaan 
aplikasi ini sebagai bentuk percepatan transformasi dalam 
budaya berbelanja. Hal itu memang harus dilakukan, apalagi 
di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang memaksa terjadinya 
perubahan budaya berbelanja tanpa tatap muka.

“Secara Nasional, penggunaan teknologi informasi di era 

TRANSAKSI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyaksikan 
perwakilan pedagang melakukan transaksi dengan scan barcode 
aplikasi QRIS.

SOSIALISASI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT bersama 
pimpinan BI melakukan sosialisasi aplikasi QRIS kepada pedagang 
Pasar Limapuluh.

TRANSAKSI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT bersama 
seorang pedagang menunjukkan bukti transaksi yang cepat melalui 
aplikasi QRIS.

KESEPAKATAN 
- Walikota Pekan-
baru Dr H Firdaus 
ST MT menyaksikan 
penandatanganan 
kesepakatan kerja 
sama penggunaan 
aplikasi QRIS antara 
pedagang dengan 
bank.

Revolusi 4.0 ini mengharuskan kita untuk belajar men-
gubah kebiasaan dari belanja bertatap muka dan uang 
tunai, menjadi berbelanja menggunakan uang elektronik, 
dengan pemesanan melalui aplikasi. Kita tak harus ke 
pasar,” sebut walikota.

Oleh karenanya, ia memprediksi Pasar Limapuluh akan 
sepi dari pedagang suatu saat nanti. Akan tetapi, trans-
aksi dagangnya justru semakin ramai. Karena, pemesanan 
barang sudah dapat dilakukan melalui aplikasi QRIS.

Untuk membantu menyosialisasikan penggunaan 
QRIS, lanjut wako, pihaknya akan mengerahkan PT Sarana 
Pangan Madani yang ada perwakilan di Pasar Limapuluh. 
“Di pasar ini, kami juga mengerahkan PT Sarana Pangan 
Madani untuk ikut membantu transformasi dalam mem-
praktikkan kebudayaan baru yaitu penggunaan pem-
bayaran digital,” imbuh walikota.

Kepala BI Perwakilan Riau Decymus mengatakan, QRIS 
merupakan satu bentuk perubahan budaya. Dimana di 
Pasar Limapuluh ini, pembeli dan pedagang didorong ber-
pindah ke alat pembayaran yang bersifat digital.

Ia menegaskan, peluncuran aplikasi Sehat Inovatif 
Aman Pakai atau SIAP QRIS di Pasar Limapuluh ini akan 
memberikan banyak manfaat. Bukan hanya memudahkan 
konsumen, tapi juga bisa mendorong usaha para produ-
sen.

“Namun, kami harus mendorong di sisi pedagang. 
Karena, banyak pedagang yang tidak tahu pembayaran 
secara digital,” ungkapnya usai peluncuran aplikasi QRIS.

Maka dari itu, sosialisasi penggunaan QRIS perlu di-
lakukan supaya pedagang menyediakan alat bayar digital. 
Dengan pembayaran digital, masyarakat tak perlu datang 
ke pasar.

“Pasar yang semula bersifat pasif, hanya menunggu 
pembeli, sekarang bisa pesan langsung ke pedagang. 
Artinya, omzet pedagang akan meningkat. Kalau omzet 
meningkat, usaha pedagang itu bisa jadi lebih besar,” jelas 
Decymus.

Sementara itu, Deputi Kepala Divisi Sistem Pembayaran, 
Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Internal Bank 
Indonesia Perwakilan Riau, Asral Mashuri, menjelaskan 
bahwa setiap aplikasi teknologi memiliki risiko. Dalam 
mengaplikasikan teknologi QRIS ini, BI sudah melakukan 
beberapa pengamanan.

Jadi, setiap pedagang diberikan One Time Password 
atau OTP. Ketika mengaktifkan aplikasi untuk bisa mener-
ima pembayaran, pedagang diberikan OTP yang umurnya 
hanya 5 menit.

Setelah diaktifkan, maka aplikasi tersebut sudah aman, 
karena servernya sudah dikunci. Selain itu, pedagang juga 
diberikan PIN pembayaran.

“Hingga saat ini, kami pastikan belum ada kasus 
pembayaran digital menggunakan QRIS yang fraud atau 
bobol. Kecuali PIN itu diberikan kepada orang lain. Peng-
gunaan QRIS juga terhindar dari risiko uang palsu,” jelas 
Asral.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Dana dan 
Jasa Bank Riau Kepri MA Suharto mengatakan pihaknya 
mendukung transaksi digitalisasi ini. Bahkan kanal QRIS 
telah disiapkan untuk pembayaran retribusi pasar. “Kami 
juga mengembangkan pembayaran retribusi untuk tera 
timbangan pedagang,” ujarnya. *BERTUAH
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FOTO BERSAMA - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
foto bersama Duta 
Besar Uni Eropa 
untuk Indonesia Mr 
HE Vincent Piket 
dan rombongan.

BERBINCANG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
berbincang Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Mr 
HE Vincent Piket terkait rencana penjajakan kerja sama.

PLAKAT KENANGAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT menyerahkan plakat kenang-kenangan kepada Duta 
Besar Uni Eropa untuk Indonesia Mr HE Vincent Piket.

BAHAS POTENSI - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
memaparkan po-
tensi pengemban-
gan dan investasi 
yang ada di Kota 
Pekanbaru kepada 
Duta Besar Uni 
Eropa untuk Indo-
nesia.

nau Khayangan yang ada di Rumbai Pesisir,” tutur walikota.
Dilengkapi pula dengan potensi Sungai Siak sebagai 

wisata air. Sehingga ada wisata berjalan dari hulu Sungai 
Siak sampai ke wilayah Tenayan Raya. Atau bahkan bisa 
sampai ke Kota Siak, kawasan Pekansikawan.

“Sekali lagi, Kota Pekanbaru itu sangat-sangat strat-
egis dalam pengembangan industri pariwisata,” imbuh-

nya.
Sementara itu, Asisten I Setdako Pekanbaru Syoffaizal 

yang ikut menyambut langsung kedatangan Dubes Uni 
Eropa dan rombongan ini, menyampaikan ada beberapa 
potensi kerjasama antara Pemko Pekanbaru dan Uni Ero-
pa. Ia berharap, ada hasil positif dari pertemuan tersebut 
bagi kedua belah pihak. *BERTUAH

SAMBUT KUNJUNGAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyambut kunjungan kehormatan Duta 
Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Mr HE Vincent Piket di Kompleks Perkantoran Tenayan.

Walikota Terima Kunjungan 
Kehormatan Dubes Uni Eropa

AGENDA

Jajaki Potensi Investasi 
di KEK Agrowisata

toran Tenayan Raya, Dubes Uni Eropa Mr HE Vincent Piket 
menjelaskan bahwa kunjungannya bersama rombongan 
untuk bertukar pandangan tentang perkembangan Kota 
Pekanbaru. “Serta menjajaki potensi kerja sama antara Uni 
Eropa dengan Kota Pekanbaru,” ucapnya.  

Walikota DR H Firdaus ST MT menyampaikan selaku 
pimpinan di Pemerintah Kota Pekanbaru, mengucapkan 
selamat datang dan berterimakasih atas kunjungan Dubes 
Uni Eropa. Ia berharap, kunjungan yang dilakukan kali ini 
dapat memberi manfaat di masa yang akan datang.

Dikatakan wako, Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri siap 
untuk menerima investasi dari manapun, termasuk dari Uni 
Eropa. Untuk itu, pihaknya saat ini menyiapkan lahan seluas 
3.724 hektare, dengan lahan siap bangun seluas 266 hek-
tare. Lahan tersebut didukung oleh infrastruktur jalan, listrik 
495 mega watt, air bersih dan sanitasi.

“Selain itu kita juga menyiapkan pembentukan Kawasan 
Ekonomi Khusus pariwisata Kota Pekanbaru. Kita melihat 
potensi letak Kota Pekanbaru berada di tengah-tengah 
pasar, kalau kita melihat pasar dalam kawasan ASEAN,” 
terang Walikota.

Dijelaskan Wako Firdaus, kawasan agrowisata ini akan 
dikombinasikan dengan Danau Bandar Khayangan yang 
terletak di wilayah Rumbai Pesisir, hingga ke kawasan Pe-
kanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan atau Pekansikawan.

“Jadi kawasan KEK Pekanbaru itu agrowisata di Keca-
matan Rumbai dengan skala sekitar 500 hektare untuk 
jangka panjangnya. Nanti akan dikombinasikan dengan Da-

PERKEMBANGAN Kota Pekan-
baru mulai dilirik masyarakat 
Internasional. Bahkan per-

wakilan Uni Eropa sengaja datang 
berkunjung ke Kota Madani un-
tuk menjajaki potensi kerja sama. 
Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK 
agrowisata menjadi salah satu yang 
ditawarkan sebagai lokasi investasi.  

Tawaran itu disampaikan Walikota Pekanbaru Dr H 
Firdaus ST MT saat menerima kunjungan kehormatan 
dari Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Mr HE      
Vincent Piket. Dalam pertemuan tersebut dibahas ber-
bagai hal mengenai penguatan ekonomi dan potensi 
Kota Pekanbaru sebagai kawasan strategis di ASEAN.

Pada pertemuan yang dilakukan di ruang rapat 
walikota Gedung Utama Lantai V Kompleks Perkan-

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi



KEHADIRAN Pondok Pesantren Tahfidz Sulaimaniyah Pe-
kanbaru diharapkan dapat menciptakan generasi muda 
yang akan membangun negara menjadi negara maju 

dan sejahtera, serta mewujudkan masyarakat yang madani.
Harapan ini disampaikan Walikota Pekanbaru Dr H 

Firdaus ST MT saat meresmikan pondok pesantren yang 
berlokasi di Jalan HR Soebrantas Gang Sepakat, Kelurahan 
Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru.

“Alhamdulillah, hari ini satu lembaga lagi akan memberi-
kan ruang yang besar kepada generasi muda kita dalam 
membantu pemerintah yang sedang menggalakkan mem-
bangun generasi muda untuk menjadi modal membangun 
negara maju dan sejahtera,” ujar walikota.

Untuk itu, Walikota Firdaus menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Sulaim-
aniyah atas terbentuknya sarana bagi generasi muda untuk 
mempelajari ilmu agama dalam kehidupan sehari-hari.

“Saya atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru sangat ber-
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POTONG PITA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT  memotong pita sebagai tanda diresmikannya 
Pondok Pesantren Tahfidz Sulaimaniyah Pekanbaru.

PRASASTI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menan-
datangani prasasti peresmian Pondok Pesantren Tahfidz 
Sulaimaniyah Pekanbaru.

FOTO BERSAMA - Wa-
likota Pekanbaru Dr H 
Firdaus ST MT foto ber-
sama pengurus Yayasan 
Sulaimaniyah Pekanbaru 
seusai peresmian.

KAMAR SANTRI - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
melihat kondisi kamar 
para santri Pondok 
Pesantren Tahfidz 
Sulaimaniyah.

CENDERAMATA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menerima cinderamata dari Konsultan Sulaimaniyah wilayah 
Asia Pasifik.

terima kasih kepada Pimpinan Pon-
dok Pesantren Tahfidz Sulaimaniyah 
yang telah mendedikasikan diri untuk 
kehidupan keagamaan. Saya berharap 
usaha untuk menumbuhkembangkan 
kehidupan keagamaan tersebut dapat 
berhasil mendidik generasi muda den-
gan berdirinya lembaga ini,” ujarnya.

Walikota menjelaskan, pendidikan Alquran sedini 
mungkin merupakan edukasi rohani yang bermanfaat 
untuk lebih dekat kepada Allah SWT. Ia juga tidak lupa 
mengajak kepada warga yang hadir untuk belajar Alquran.

“Pendidikan mengamalkan Alquran yang mulai saat ini 
dipelajari, menjadi penambah nilai kerohanian individu 
untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT,” ulasnya.

Ditambahkan Wako Firdaus, Yayasan Tahfidz Sulaim-
aniyah adalah sebuah pesantren tahfidz bermetode Turki 
yang didirikan pada tahun 2005 oleh para sukarelawan 
Muslim Indonesia dan Turki yang berpusat di Istanbul 
Turki.

“Di Indonesia sudah ada 70 cabang dan Pekanbaru 
cabang yang ke-71. Sedangkan untuk dunia, sudah lebih 
dari 130 di berbagai negara,” ucap walikota.

Dengan hadirnya rumah tahfidz ini, ia berharap bisa 
melahirkan santri-santri yang bisa membangun kekuatan 
dan kebangkitan Islam. “Sekaligus membantu kita dalam 
mewujudkan cita-cita untuk menciptakan masyarakat Kota 
Pekanbaru yang Madani, yaitu masyarakat Islami yang 
Qurani,” kata Firdaus.

Sementara itu, Muhammad Ariansa selaku Ketua 
Yayasan Sulaimaniyah Pekanbaru mengucapkan terimaka-

Walikota Resmikan Ponpes Tahfidz 
Sulaimaniyah Pekanbaru

Wujudkan 
Masyarakat Madani 
Cinta Quran

Smart People

sih kepada keluarga besar Royan yang telah mewakafkan 
rumah untuk dijadikan Pondok Pesantren Tahfidz Sulaim-
aniyah Pekanbaru. “Dan terima kasih juga kepada walikota 
Pekanbaru yang telah meresmikan ponpes ini dalam 
mencetak para penghafal Alquran,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Ariansa, santri yang ada di Ponpes Tah-
fidz Sulaimaniyah Pekanbaru ada 21 santri dengan kapasi-
tas 36 santri.

“Untuk tahun depan kita akan menerima 15 santri lagi. 
Dan untuk mendaftar di pesantren ini, yaitu secara online 
ke website Pesantren Sulaimaniyah dengan syarat lancar 
membaca Alquran, hafal Surah Ad-duha sampai Surah An-
nas,” ucapnya.

Karena tahfidz, ucap Ariansa, Ponpes Sulaimaniyah 
menyiapkan beasiswa berangkat ke Turki. Inilah program 
yang ditawarkan kepada santri.

“Untuk santri tamatan SD atau setingkat SMP, belajar 
selama 5 tahun, dan setingkat SMA 3 tahun di Indonesia. 
Setelah itu kita berangkatkan ke Turki selama 3 tahun 
untuk menimba ilmu pesantren, dan itu semuanya gra-
tis,” papar Ariansa didampingi Konsultan Sulaimaniyah 
untuk wilayah Asia Pasifik, Ferhat Bas SHum.

Dengan demikian, ia berharap Pondok Pesantren 
Sulaimaniyah ini bisa mencetak santri-santri yang 
hapal Alquran dan berakhlakul karimah.

Acara ditutup dengan penandatanganan prasasti 
dan pemotongan pita sebagai tanda telah dires-
mikannya Pondok Pesantren Tahfidz Sulaimaniyah 
Pekanbaru, serta peninjauan lokasi Pondok Pesantren 
oleh Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT. *BER-
TUAH
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Lahirkan SDM 
Handal dan 

Mampu Bersaing

turnya.
Wawako Ayat meyakini, untuk memenuhi kepercayaan 

masyarakat, pihak manajemen Pelita Indonesia tentunya 
terus berkomitmen dalam peningkatan mutu. Hal ini sudah 
mulai terlihat dari adanya peningkatan akreditasi.

“Kampus Institut Bisnis dan Teknologi Pelita 
Indonesia telah terakreditasi B oleh BAN-PT. 
Begitu juga dengan seluruh program studi yang 
ada semuanya sudah mendapatkan nilai akreditasi 
yang sama yakni B. Saat ini penilaian akreditasi 
juga sudah bisa dilihat melalui web resmi BAN-PT,” 
sebut wawako.

Harapan yang sama disampaikan Kepala 
LLDIKTI Wilayah X Sumbar, Jambi, Riau dan Kepri 

Prof Dr Herri MBA. Ia berkesempatan meresmikan gedung 
baru tersebut bahkan memberikan apresiasi kepada IBT 
Pelita Indonesia.

“Baru beberapa tahun saja disetujui menjadi institut 
ternyata IBT Pelita Indonesia sudah bangun kampus baru,” 
ujarnya seusai menandatangani prasasti peresmian.

Dijelaskan Prof Herri, saat ini jumlah perguruan tinggi di 
Sumatera mencapai 75, dengan jumlah mahasiswa seban-

Wakil Walikota Hadiri 
Peresmian Kampus II 

IBT Pelita Indonesia

TANDA TANGAN PRASASTI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi menyaksikan penandatanganan prasasti peresmian gedung Kampus 
II IBT Pelita Indonesia.

AGENDA

GEDUNG Kampus II Institut Bisnis dan Teknologi Pelita 
Indonesia Pekanbaru diresmikan. Peresmian gedung 
baru kampus ini diharapkan banyak melahirkan sum-

ber daya manusia yang handal, untuk membantu memaju-
kan Kota Pekanbaru di masa yang akan datang.

Demikian disampaikan Wakil Walikota Pe-
kanbaru H Ayat Cahyadi SSi saat menghadiri 
peresmian gedung kampus baru yang terletak di 
Jalan Srikandi No 1 Kota Pekanbaru. “Tahniah atas 
peresmian gedung kampus 2 IBT Pelita Indonesia. 
Semoga melalui kampus ini banyak lahir sumber 
daya manusia yang handal, untuk memajukan 
Kota Pekanbaru,” ucap Wawako Ayat.

Keberadaan kampus dan lembaga pendidikan 
yang berkualitas sangat penting di masa sekarang. Apalagi 
Presiden RI Ir H Joko Widodo telah mencanangkan Indone-
sia Emas tahun 2045. Oleh karena itu, wawako mengingink-
an Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru menjadi yang 
terdepan menciptakan SDM handal dan mampu bersaing.

“Semoga dengan keberadaan kampus ini banyak SDM 
yang handal dan siap pakai, sehingga tamatannya terserap 
di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau bahkan Indonesia,” tu-

PLAKAT KENANGAN - 
Wakil Walikota Pekan-
baru H Ayat Cahyadi 
SSi menerima plakat 
kenang-kenangan dari 
keluarga besar IBT 
Pelita Indonesia.

LEPAS BALON - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi ikut 
melepas balon tanda diresmikannya gedung kampus II IBT Pelita 
Indonesia.

SAPA MAHASISWA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menyapa staf karyawan dan 
mahasiswa IBT Pelita Indonesia.

yak 110.000 orang, dan 60 persennya adalah mahasiswa 
perguruan tinggi swasta.

“Jadi kita harus memberikan perhatian yang penuh 
kepada PTS ini dan kita harus bersinergi dunia kampus, 
pemda dan industri sesuai tupoksinya masing-masing 
agar lulusan PTS ini bisa tertampung bekerja,” ungkapnya.

Untuk Kota Pekanbaru saja, tambah Herri, ada sekitar 
42 PTS dengan 78 ribu mahasiswa, 14 profesor, 2.298 
dosen dan 294 doktor. “Makanya ini harus menjadi per-
hatian Pemko Pekanbaru dan juga Pemprov Riau. Apalagi 
keberadaan mahasiswa ini cukup menghidupkan pereko-
nomian,” ujarnya.

Sementara Wakil Rektor 1 Prof Teddy Chandra SE MM 
menceritakan sejarah lahirnya lembaga pendidikan IBT 
Pelita Indonesia. Bermula pada 5 Januari 1990 lalu di Jalan 
Ahmad Yani Pekanbaru dengan nama Stefan Komputer 
yang hanya sebuah tempat kursus.

“Kemudian tahun 1998 didirikanlah akademi, dan ta-
hun 2003 meningkat lagi menjadi STIKOM Pelita Indone-
sia dan 2007 didirikan STIE Pelita Indonesia,” jelasnya.

Perkembangan lembaga pendidikan terus berlan-
jut tahun 2015 dengan adanya penambahan Program 
Pascasarjana dengan program S2 Magister Manajemen. 
“Kemudian tahun 2019 keduanya kita gabungkan men-
jadi Institut Bisnis dan Teknologi atau IBT Pelita Indonesia 
dengan kampusnya di Jalan Ahmad Yani Pekanbaru,” urai 
Teddy Chandra.

Selanjutnya, dibangun gedung Kampus II di Jalan 
Srikandi No 1 Pekanbaru. “Karena pandemi Covid-19, 
peresmian gedung kampus II ini terus tertunda dan baru 
hari ini bisa kita resmikan,” ucapnya.

Lebih lanjut Teddy menyampaikan, nama Pelita Indo-
nesia ini diambil sesuai dengan cita-cita dan tujuan para 
pendiri. “Di mana kita ingin IBT Pelita Indonesia ini bisa 
mencerahkan dan memajukan bangsa Indonesia melalui 
pendidikan. Inilah tekad baja dari 3 pendiri yakni saya 
sendiri, Eddy Tan dan Selamet,” ungkapnya.

Peresmian dilanjutkan dengan pelepasan balon dan 
potong pita di tangga masuk ruang belajar, rektorat dan 
labor. Selanjutnya dilakukan pula pemotongan tumpeng, 
serta pemberian santunan kepada anak yatim. *BERTUAH

POTONG PITA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi ber-
sama tamu undangan lainnya memotong pita peresmian gedung 
baru IBT Pelita Indonesia.

Tingkatkan SDM Tangguh 
dan Berdaya Saing Tinggi



Wawako dan Yayasan Faiz Al 
Baqaroh Salurkan Bantuan Sembako

Peduli Sesama 
di Tengah Pandemi
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KEPEDULIAN antar sesama menjadi sesuatu yang harus 
terus ditumbuhkan di tengah masyarakat. Kehadiran 
yayasan atau lembaga sosial diharapkan eksis dan 

bersinergi dengan pemerintah, untuk sama-sama berbagi 
membantu masyarakat yang membutuh-
kan.

Hal itu disampaikan Wakil Walikota 
Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi saat 
menyalurkan bantuan sembako bersama 
Yayasan Faiz Al Baqaroh Kota Pekanbaru. 
Sebanyak 250 paket sembako dibagikan 
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KEGIATAN SOSIAL - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menghadiri kegiatan 
sosial penyerahan sembako yang ditaja Yayasan Faiz Al Baqaroh.

PENYERAHAN BANTUAN - Wakil Walikota Pekanbaru 
H Ayat Cahyadi SSi menyaksikan penyerahan bantuan 
sembako oleh Camat Kulim Marzali kepada seorang 
warga.

FOTO BERSAMA - Wakil 
Walikota Pekanbaru H 
Ayat Cahyadi SSi foto ber-
sama pengurus Yayasan 
Faiz Al Baqaroh Pekan-
baru usai penyerahan 
sembako.PAKET SEMBAKO - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat 

Cahyadi SSi menyerahkan paket sembako kepada warga 
Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim.

BERSALAMAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
bersalaman dengan pengurus Yayasan Faiz Al Baqaroh Pekan-
baru setelah sampai di lokasi kegiatan.

untuk masyarakat yang terdampak banjir dan pandemi 
Covid-19.

“Kami atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru mengu-
capkan terima kasih kepada pihak yayasan, karena dalam 
momen Jumat berkah berbagi dengan masyarakat,” ujarnya 
Wawako Ayat.

Bantuan yang diberikan kali ini ditujukan bagi ma-
syarakat dua RW yang ada di Kelurahan Pematang Kapau, 
Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru. Yakni RW 12 dan RW 13. 
Proses pembagian bantuan berlangsung di halaman Masjid 
Nurul Ikhwan.

Wakil walikota yang langsung ikut serta menyalurkan 
bantuan secara simbolis kepada para penerima bantuan, 
berharap nantinya bantuan ini bermanfaat bagi para 
penerima.

Ia berharap yayasan ini terus berkembang. Apalagi 
cabang yayasan tidak cuma di Indonesia, tapi juga ada di 
mancanegara. “Makanya, kita berharap nantinya yayasan 
tetap bersinergi dengan pemerintah kota untuk terus mem-
bantu masyarakat,” papar wawako.

Menurutnya apa yang dilakukan ini merupakan sesuatu 
yang positif yang menunjukkan rasa kepedulian dan cinta 
terhadap sesama. Ia pun mengharapkan budaya tolong 
menolong ini dapat terus lahir di tengah masyarakat.

Terutama di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Sehingga 
dapat mendukung arah kebijakan pemerintah dalam 
mewujudkan masyarakat Pekanbaru menjadi masyarakat 
yang madani dan berakhlak mulia.

“Sinergi yang terjadi saat ini sebagai bukti kepedulian 
bersama. Saya berharap sinergi ini terus terjaga di masa-
masa yang akan datang,” tuturnya.

Pernyataan itu dibenarkan oleh Ketua Yayasan Faiz Al 
Baqaroh Kota Pekanbaru, Novri Haryadi. Ia mengatakan 
bantuan ini memang sebagai bentuk kepedulian dengan 
sesama. Apalagi para penerima bantuan adalah masyarakat 
yang memang sangat membutuhkan.

“Kita ingin berbagi dengan masyarakat, terutama ma-
syarakat yang berada dekat dengan pondok pengajian kita. 
Alhamdulillah, sambutan baik juga dari Wakil Walikota, 
camat, lurah dan polsek,” paparnya.

Masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini mendapat 
bantuan berisi paket sembako berupa beras, minyak 
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goreng, gula pasir, tepung terigu, susu dan uang tunai. Ia ber-
harap bantuan ini dapat membantu para penerima yang sangat 
membutuhkan.

Melihat antusias dan dukungan yang diberikan masyarakat 
pada kegiatan ini membuat Yayasan Faiz Al Baqaroh semakin 
bersemangat. Bahkan mereka berencana menggelar kegiatan 
ini secara rutin di seluruh wilayah Kota Pekanbaru. “Mungkin 
nanti direncanakan lagi di lokasi lain,” paparnya.

Para penerima paket bantuan kali ini sudah mendapat kupon 
pengambilan. Proses pengambilan paket sembako pun mengi-
kuti protokol kesehatan dan kegiatan berjalan lancar.

Untuk diketahui, Yayasan Faiz Al Baqaroh bermula dari 
majelis taklim dan taman pendidikan Alquran. Akhirnya yayasan 
ini pun terbentuk secara resmi pada tahun 2018, dan menyebar 
dengan cepat di 50 daerah dan mancanegara.

Secara umum yayasan ini memang kerap bergerak di bidang 
sosial. Berbagai bantuan telah disalurkan di seluruh Indone-
sia sebagai bentuk kepedulian bersama. “Semoga sinergitas 
dengan berbagai pihak yang ada selama ini, termasuk bersama 
Pemerintah Kota Pekanbaru, dapat terus tercipta,” harapnya. 
*BERTUAH
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WAKIL Walikota Pekanbaru 
H Ayat Cahyadi SSi me-
nyambut baik terjalinnya 

kerja sama antara perusahaan daerah 
Pekanbaru, PT Sarana Pangan Madani 
(SPM) dengan BUMD DKI Jakarta, PD 
Dharma Jaya.

Wawako Ayat menyaksikan lang-
sung proses penandatanganan nota kesepahaman antara 
kedua perusahaan daerah ini, bersama Gubernur DKI 
Jakarta Prof Anies Rasyid Baswedan PhD, yang berlangsung 
di Balairung Balai Kota DKI Jakarta.

“Kita menyambut baik kerja sama antara BUMD Pekan-
baru dan DKI Jakarta dan mendorong agar kerja sama ini 
langsung ditindaklanjuti oleh perusahaan daerah kita,” 
papar Wakil Walikota Ayat Cahyadi.

Ia mengatakan, kerja sama yang terjalin antar dua 
perusahaan daerah ini dalam mendukung ketersediaan 
suplai produk hewani daging sapi dan daging ayam di Kota 
Pekanbaru. Pada tahap awal kerja sama untuk menyediakan 
pasokan daging sapi pada momen Idul Adha.

“Semoga ke depan, PT SPM sebagai BUMD bidang pan-
gan bisa melakukan kerja sama pangan di sektor lainnya. 
Seperti kerja sama dengan PD Pasar Jaya dan Foodstation 
yang merupakan BUMD Pangan DKI,” harap wawako.

Ia berharap PT SPM dengan program Rumah Pangan 
Madani bisa memberikan kontribusi kepada Pemerintah 
Kota Pekanbaru dalam mengendalikan inflasi. “Jadi nanti 
bisa kerja sama juga untuk pasokan daging ayam dan 
ikan,” jelasnya.

Kesepakatan kerja sama antara kedua belah pihak juga dis-
ambut positif Gubernur DKI Jakarta Prof Anies Baswedan PhD.

Ia mengatakan, selama ini BUMD dan organisasi per-
angkat daerah (OPD) memiliki peran yang berbeda. Pihak 
BUMD menyediakan suplai, sedangkan SKPD mengurus 

Wakil Walikota Pekanbaru 
Dukung Kerja Sama PT SPM 

dan PD Dharma Jaya

Tahap Awal Suplai 
500 Ekor Sapi

PENANDATANGANAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara PT SPM dengan PD Dharma Jaya.

CENDERAMATA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi menerima cinderamata dari Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan seusai penandatanganan nota kesepahaman.

NOTA KESEPAHAMAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi dan Gubernur DKI Jakarta bersama kedua direk-
tur perusahaan daerah memperlihatkan nota kesepahaman.

PERTEMUAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi didampingi Direktur PT SPM melakukan 
pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Direktur PD Dharma Jaya.

BERBINCANG - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi berbincang santai dengan Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan seusai penandatanganan nota kesepahaman.

AGENDA

aspek demand, sehingga langkah PD Dharma Jaya untuk 
memasok daging ke luar Jakarta menjadi unik.

“Kami di Jakarta memiliki berbagai peran di SKPD dan 
BUMD. Jadi, ada sinergi antara demand dan suplai. PD 
Dharma Jaya punya tanggung jawab mengurus aspek 
suplai, karena itu, hari ini unik. Biasanya PD Dharma Jaya 
bekerjasama dengan supplier pemasok ke Jakarta, kali ini 
PD Dharma Jaya memasok daging ke Pekanbaru,” jelas 
Anies dalam kesempatan itu.

Anies berharap kerja sama antara keduanya dapat 
berkembang lebih jauh. Apalagi PT Sarana Pangan Madani 
adalah BUMD yang fokus pada pangan. “Harapannya kita 
bisa saling melengkapi, bukan hanya DKI menjadi penyu-
plai tetapi mungkin ada kebutuhan DKI yang bisa disuplai 
dari Sumatera,” ucapnya.

Menurutnya, kerja sama ini mengirimkan pesan kepada 
semua, bahwa setiap daerah di Indonesia punya potensi 
luar biasa, tetapi kadang pemerintah kurang sigap me-
nyambungkan potensi itu, dan membiarkan ke swasta.

“Pemda dapat berperan menghubungkan potensi terse-
but dan menyambungkannya dengan daerah yang mem-
butuhkan, sehingga kerjasamanya akan lebih optimal,” 

Smart Government untuk Masyarakat

tuturnya.
Sementara itu, Direktur PT SPM Ade Putra Daulay, 

menyampaikan bahwa kerja sama ini bakal bergerak di 
bidang daging ruminansia dan daging unggas. Dimana PD 
Dharmajaya bakal memasok sapi dari Jakarta untuk kebu-
tuhan sapi di Pekanbaru.

Menurut Ade Putra Daulay, untuk daging ruminansia 
khususnya daging sapi, kebutuhan Kota Pekanbaru menca-
pai 5.169 ton per tahun. “Sementara produksi hanya 4.248 
ton pertahun, artinya kita masih defisit untuk kebutuhan 
daging di Kota Pekanbaru,” ulasnya.

Ia mengatakan bahwa tahap awal PD Dharma Jaya akan 
mengirimkan 500 ekor sapi Kupang ke PT Sarana Pangan 
Madani, untuk Hari Raya Idul Adha tahun 2022. Hal ini 
diikuti dengan pasokan daging sapi, kerbau dan ayam ke 
kawasan industri yang ada di Riau.

Setelah selesai melakukan penandatanganan MoU 
dengan PD Dharma Jaya, PT Sarana Pangan Madani juga 
melakukan MoU dengan beberapa mitra yang akan ikut 
dalam pemasaran sapi. Antara lain, MoU bersama Ketua 
Karang Taruna Kota Pekanbaru, Ade Fitra, dan Direktur CV 
Intan Cahaya Berlian, Konferensi. *BERTUAH



jelasnya.
Dipaparkan sekda, Kecamatan 

Marpoyan Damai mempunyai enam 
kelurahan dengan jumlah penduduk 
sekitar 131.550 jiwa. Oleh karenanya, 
Marpoyan Damai merupakan keca-
matan terpadat di Kota Pekanbaru.

Tak hanya itu, lanjut Jamil, di 
Kecamatan Marpoyan Damai juga terdapat sejumlah lokasi 
strategis, terdiri dari kawasan perumahan, kawasan objek 
vital, kawasan pergudangan dan kawasan kuliner. Perlu 
diingat bahwa Marpoyan Damai selain penyumbang APBD 
terbesar di Kota Pekanbaru, juga memiliki tindakan kriminal 
yang sangat menonjol.

“Karena jumlah penduduk bertambah, begitu juga den-
gan jumlah kejahatan. Karena itu wajar dibuatkan Polsek 
Marpoyan Damai,” ucap sekdako. “Dengan adanya kantor 
Polsek Marpoyan Damai tersebut, maka akan dapat mem-
bantu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 
cepat,” imbuh Jamil lagi.

Sekdako menegaskan bahwa Kecamatan Marpoyan 
Damai memiliki potensi yang secara tidak langsung akan 
dapat membantu pembangunan polsek baru tersebut.

“Potensi di Kecamatan Marpoyan Damai sangat baik. 
Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT  juga sudah 
menyampaikan kepada kita akan membantu pembangu-
nan Polsek Marpoyan Damai. Kami dari Pemerintah Kota 
Pekanbaru akan mendukung apa yang menjadi keinginan 
masyarakat Kota Pekanbaru,” ujarnya.

Hal senada juga diutarakan Kapolresta Pekanbaru 
Kombes Pol Dr Pria Budi SIK MH. Kapolresta menegaskan 
bahwa Kecamatan Marpoyan Damai merupakan lokasi 
strategis.

Marpoyan Damai, ucap Kombes Pria Budi, memiliki 
lokasi strategis yang terdiri dari kawasan perumahan, ka-
wasan objek vital, kawasan perkantoran, kawasan pergu-
dangan, hingga central kuliner.

“Jadi, dari sore sampai malam Jalan Arifin Ahmad san-

PEMERINTAH Kota Pekanbaru memberikan dukungan 
penuh rencana pembentukan Polsek Marpoyan Da-
mai. Polsek baru dinilai sangat dibutuhkan di wilayah 

Kecamatan Marpoyan Damai demi menjaga keamanan dan 
ketenteraman di tengah masyarakat.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kota Pekanba-
ru H Muhammad Jamil MAg MSi saat menghadiri kegiatan 
studi kelayakan pembentukan Polsek Marpoyan Damai 
oleh tim Rorena Polda Riau di Kantor Polsubsektor Mar-
poyan Damai, Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru.

Sekdako Pekanbaru mengatakan bahwa masyarakat 
sesungguhnya sudah lama menginginkan berdirinya Polsek 
Marpoyan Damai. “Maka dari itu, Pemko Pekanbaru akan 
memberi dukungan untuk berdirinya Polsek Marpoyan 
Damai, agar keamanan dan ketentraman masyarakat di 
kota Pekanbaru terjaga dengan adanya polsek baru ini,” 
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AGENDA

Didukung Pemko 
Demi Ketentraman 

Masyarakat

Sekdako Hadiri Studi 
Kelayakan Pembentukan 
Polsek Marpoyan Damai

SAMBUTAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi memberikan sambutan pada kegiatan Studi Kelayakan 
Pembentukan Polsek Marpoyan Damai.

TINJAU LAHAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi melakukan peninjauan lahan yang akan dibangun 
Kantor Polsek Marpoyan Damai, di Jalan Majalengka Kelura-
han Sidomulyo Timur.

BERPAMITAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi berpamitan dengan Ketua Tim 
Studi Kelayakan Pembentukan Polsek Marpoyan Damai, Kombes Pol Ano Monarto SH SIK MM, 
seusai acara.

DISKUSI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi berdiskusi dengan Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Dr 
Pria Budi SIK MH di sela peninjauan lahan Polsek Marpoyan 
Damai.

BERBINCANG - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi berbincang dengan Ketua Tim Study Kelayakan Pemben-
tukan Polsek Marpoyan Damai, Kombes Pol Ano Monarto SH 
SIK MM.

gat ramai karena berdirinya kafe. Dan juga memiliki objek 
vital Nasional seperti Bandara SSQ II, Pangkalan Udara 
Roesmin Nurjadin, ada rumah sakit, SPBU, perkantoran 
pemerintah dan swasta, hingga mal. Bahkan Kecamatan 
Marpoyan Damai merupakan penyumbang terbesar 
APBD,” tuturnya.

Melihat tingkat kriminalitas yang tinggi di Kecamatan 
Marpoyan Damai, Kapolresta Pekanbaru pun mendorong 
segera terwujudnya pembangunan Polsek Marpoyan 
Damai.

“Kriminalitas beberapa waktu ini sangat menonjol, sep-
erti pencurian dengan kekerasan dan curanmor plus bala-
pan liar, serta adanya konflik sengketa lahan,” tukasnya.

Berdasarkan data kriminal Polsek Bukit Raya, paling 
tinggi tingkat kriminalitas terjadi di Kecamatan Marpoyan 
Damai. “Dari data yang ada di tahun 2019 tingkat keja-
hatan di Kecamatan Marpoyan Damai mencapai 1.081 

Kasus. Sehingga sudah selayaknya Polsek Marpoyan Damai 
segera berdiri,” terang Kapolresta Pekanbaru.

Sementara Ketua Tim Study Kelayakan Pembentukan 
Polsek Marpoyan Damai yang juga Karo Rena Polda Riau 
Kombes Pol Ano Monarto SH SIK MM mengatakan, pem-
bentukan Polsek Marpoyan Damai dengan pertimbangan 
dari sisi geografis dan jumlah kelurahan.

“Tentunya, dengan adanya struktur organisasi baru 
agar mengurangi beban tugas yang ada selama ini, serta 
masyarakat juga mendukung agar pembentukan Polsek 
Marpoyan Damai segera terwujud,” tegasnya.

Selain menghadiri acara studi kelayakan pembentukan 
Polsek Marpoyan Damai oleh Tim Rorena Polda Riau, Sek-
dako Pekanbaru dan rombongan melakukan peninjauan 
lahan yang akan dibangun Kantor Polsek Marpoyan Damai, 
tepatnya di Jalan Majalengka Kelurahan Sidomulyo Timur. 
*BERTUAH

Mewujudkan Smart Living



PEMERINTAH Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kabu-
paten Bintan menggelar kegiatan sharing dan konsultasi 
tentang pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) di Kompleks Perkantoran Bintan Buyu. 
Kegiatan ini sekaligus sebagai ajang silaturahmi antara kedua 
pemerintahan.

Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi yang memimpin rombongan pejabat tim anggota 
PPID Kota Pekanbaru mengatakan, tujuan kunjungan kali 
ini selain untuk menjalin silaturahmi, juga sebagai sharing 
informasi. Sehingga bisa memberikan pelayanan publik yang 
terbaik kepada masyarakat.

“Selain untuk bersilaturahmi, kunjungan ini untuk me-
nyegarkan dan berdiskusi, khususnya terkait penguatan 
lembaga, serta peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi,” ungkap Sekda Jamil di sela acara.
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Pada kunjungan kerja kali ini, sekda mengatakan 
bahwa rombongan Pemko Pekanbaru telah melihat PPID 
yang ada di Pemkab Bintan. “Dan kami juga mengambil 
ilmu dan pengetahuan dari PPID Bintan,” ujarnya.

Dipaparkan Sekda Jamil, rombongan Pemko Pekan-
baru juga melihat cara Pemkab Bintan mengolah dan 
menangani informasi yang masuk. Dimana informasi yang 
masuk kemudian dikelola dengan baik.  “Jadi, sekda seb-
agai atasan pengelola informasi harus ikut juga,” ucapnya.

Lebih lanjut disampaikannya, penguatan peran 
pemerintah daerah diperlukan dalam memastikan hak 
menerima informasi bagi masyarakatnya dapat terpenuhi 
dengan baik. Peran pemerintah daerah, papar sekdako, 
sebagai ujung tombak yang sangat esensial untuk me-
mastikan agar hak atas informasi bagi masyarakat dapat 
terpenuhi dengan baik.

“Jadi, bernilai strategis karena menjadi bukti pemenu-
han komitmen pemerintah dalam rangka mewujudkan 
keterbukaan informasi publik,” jelasnya.

Sementara itu Sekdakab Bintan Drs Adi Prihantara 
MM menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan 
Pemerintah Kota Pekanbaru terkait pengelolaan PPID ke 
Pemerintah Kabupaten Bintan.

Ia dan jajarannya mengaku bersyukur dapat bersila-
turahmi dengan jajaran Pemko Pekanbaru dalam keg-
iatan ini yang menjadi inti adalah berbagi pemikiran dan 
pendapat.

“Kami membahas kreasi dan inovasi baru dalam 
pengembangan PPID. Karena ke depan, informasi itu 
sangat penting. Sebab, informasi positif maupun negatif 
perlu dikelola dengan baik,” ujarnya.

Pemkab Bintan dan Pemko Pekanbaru sama-sama 

AGENDA

KUNJUNGAN KERJA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi bersama rombongan 
pejabat tim anggota PPID Kota Pekanbaru melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Bintan.

BERBINCANG - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi berbincang dengan Sekdakab Bintan Drs Adi Prihantara 
MM sembari berjalan keluar ruangan.

MAJALAH BERTUAH - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi menyerahkan Majalah Bertuah yang dibuat Diskomin-
fo Kota Pekanbaru kepada Sekdakab Bintan Drs Adi Prihantara 
MM.

TERAPKAN PROKES - Rombongan PPID Kota Pekanbaru menyi-
mak pemaparan Sekdakab Bintan terkait pengelolaan informasi 
dengan menerapkan protokol kesehatan.

FOTO BERSAMA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi dan pejabat tim anggota PPID 
Kota Pekanbaru foto bersama dengan Sekdakab Bintan Drs Adi Prihantara MM dan pejabat PPID 
Kabupaten Bintan.

belajar. Mudah-mudahan, kegiatan ini 
bermanfaat untuk kedua belah pihak. 
“Ke depan, baik PPID Bintan maupun 
Pemko Pekanbaru harus bisa sama-sama 
berprestasi,” ucap Adi.

Sekdakab Bintan ini memimpin 
penyambutan rombongan dari Kota Pe-
kanbaru didampingi Kepala Diskominfo 

Kabupaten Bintan, Aupa Samake SKom MM. Kadis Kominfo 
Kabupaten Bintan ini di lokasi acara menjelaskan tentang PPID 
di Kabupaten Bintan.

Dikatakannya, di kabupaten yang berjuluk Kepulauan 
Segantang Lada tersebut PPID utama Dinas Kominfo dan PPID 
Pembantu melekat di tiap-tiap organisasi perangkat daerah 
atau OPD.

“Dan fungsi utama adanya PPID di Dinas Kominfo dimana 
tugas utamanya adalah menginformasikan penyelenggaraan 
pemerintahan ke masyarakat, dan juga sebaliknya tentang 
informasi dari masyarakat ke pemerintahan,” tuturnya. *BER-
TUAH

Berbagi Informasi 
Pengelolaan PPID

Sekda Kota Pekanbaru 
Kunjungan Kerja 

ke Bintan Kepri

Mewujudkan Good Government



KUNJUNGAN KERJA - Rombongan DPRD Kota Salatiga kunjungan kerja di DPRD 
Kota Pekanbaru, bertukar informasi terkait pemerintahan dan PAD.

TAMPUNG ASPIRASI - Anggota DPRD Pekanbaru Aidil Amri menampung 
aspirasi warga Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Timur dalam kegiatan reses, 
belum lama ini.

PERDA TIBUM - Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ir Nofrizal MM menandatangani berita acara 
pengesahan Perda Tibum dan Ketentraman Masyarakat dalam sidang paripurna dewan.

36  Bertuah Edisi November 2021 37  Bertuah Edisi November 2021

ANGGOTA DPRD Kota Salatiga, 
Jawa Tengah serta beberapa OPD 
terkait melakukan kunjungan 

kerja ke DPRD Pekanbaru. Rombongan 
sebanyak 43 orang ini dipimpin Ketua 
DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit 
MSi, anggota dewan, perwakilan OPD, 
sekwan, serta sejumlah jurnalis Salatiga.

Rombongan diterima pimpinan DPRD 
Pekanbaru Ginda Burnama ST dan 
T Azwendi Fajri SE, Ketua BK DPRD 
Ruslan Tarigan SPd MH, Plt Sekre-
taris DPRD Pekanbaru Badria Rikasari 
MSi, perwakilan Dinas Ketapang dan 
Dinas PUPR, di ruangan paripurna.

Ketua DPRD Kota Salatiga Dance 
Ishak Palit MSi mengapresiasi penyam-
butan yang dilakukan Sekretariat DPRD 
Pekanbaru kepada rombongannya.

“ In i  luar  b iasa ,  k i ta  terkes ima 
dengan penyambutan di sini. San-
gat baik, apalagi ruang paripurna ini 
sangat mempesona. Banyak warna, 
kami akan bikin nanti di Salatiga,” 
kata Dance Ishak dalam pertemuan.

Kunjungan rombongan Salatiga ini, 
dalam rangka pendalaman materi terkait 
pengelolaan kehumasan, infrastruktur, 
BUMD dan kebijakan cadangan pangan.

Apalagi ada beberapa kesamaan Kota 
Salatiga dengan Kota Pekanbaru, yakni 
sebagai kota jasa. Namun dari luasan, 
jumlah penduduk, serta PAD, tidak sama. 
Jumlah penduduk Salatiga sekitar 200 
ribu dengan PAD sekitar Rp 1,2 triliun.

“Makanya kami  ingin bertukar 
pikiran di Kota Pekanbaru. Karena 
Salatiga merupakan miniatur Indo-

WARGA Ke lurahan Lembah 
Sari, Rumbai Timur, Pekan-
baru tersenyum sumringah. 

Sebab, setelah sekian lamanya, jalan 
di daerah mereka akhirnya dibangun 
mulus. Terutama pembangunan se-
menisasi jalan, serta infrastruktur lainnya.

Warga tak henti-hentinya men-
gucapkan terima kasih kepada Ang-
gota DPRD Pekanbaru Aidil Amri SSos 
yang sudah memfasilitasi aspirasi ma-
syarakat kepada Pemko Pekanbaru.

“Alhamdulillah, masyarakat senang 
setelah kue pembangunan sampai ke 
tempat mereka. Hal ini semata-mata 

Ginda Promosikan Belanja di Pasar Bawah

Semenisasi Jalan Pemukiman Warga

nesia. Mudah-mudahan bisa sal-
ing memberi masukan,” harapnya.

Sementara itu, untuk kehumasan, 
Dance Ishak menjelaskan bahwa fungsi 
pers, sangat penting. Tidak perlu 
ada rasa curiga satu sama lain. Tapi 
saling membangun. Karena wartawan 
sebagai benteng demokrasi, yang 
juga fungsinya sebagai pengawasan.

“Di daerah kami, wartawan yang 
kami akomodir, wartawan yang sudah 
validasi di Dewan Pers. Sebab sekarang 
banyak muncul pers online,” jelasnya.

Menanggapi ini, Wakil Ketua DPRD 
Pekanbaru Ginda Burnama ST juga 
mengapresiasi kehadiran rombon-
gan DPRD, OPD, serta wartawan 
Salatiga. Menurutnya, Kota Pekan-
baru cocok sebagai tempat kun-
jungan kerja, serta bertukar pikiran 
mengenai pemerintahan dan PAD.

“Kota Pekanbaru merupakan kota 
perdagangan dan jasa. Penduduknya 

Anggota DPRD dan OPD Kota Salatiga Kunjungi DPRD Pekanbaru

Anggota DPRD Pekanbaru Bantu Infrastruktur di Kelurahan Lembah Sari

bisa terlaksana, karena kerja sama yang 
baik, terutama masyarakat, Pemko Pekan-
baru, serta kita semua,” ujar Aidil Amri.

Beberapa Jalan yang sudah disemenisasi 
di Kelurahan Lembah Sari di antaranya, di 
RT 02/RW 06, Perum Mahkota, serta Perum 
Pertama Limbungan Permai, Kelurahan 
Lembah Sari, Rumbai Timur, Pekanbaru.

Tidak hanya di lokasi tersebut, se-
menisasi sejak beberapa tahun sebel-
umnya hingga tahun 2021 ini, beberapa 

juga heterogen. Penduduk asli di sini 
Melayu. Di sini banyak juga kuliner, 
seperti di Pasar Bawah. Silakan ke Pasar 
Bawah bapak/ibu, karena Pasar Bawah 
merupakan ikon daerah,” katanya.

Hal yang sama juga disampaikan 
Wakil Ketua DPRD Pekanbaru T Az-
wendi Fajri SE. Katanya, untuk hubun-
gan anggota DPRD dengan wartawan, 
sangat bersinergi dan transparan.

“Ini sudah terjalin sejak lama. Kami 
lakukan ini, karena jurnalis sangat 
penting untuk pembangunan dae-
rah,” sebutnya seraya mengajak rom-
bongan agar berwisata belanja ke 
Pasar Bawah. Karena sangat ban-
yak barang-barang bagus di sana.

Plt Sekretaris DPRD Pekanbaru Badria 
Rikasari MSi menyampaikan ucapan 
terima kasih atas kunjungan rombongan 
Salatiga. “Mari sama-sama kita jaga dan 
bangun sinergitas, untuk memberikan 
masukan positif,” katanya. *BERTUAH

titik jalan di wilayah Rumbai Timur, 
Rumbai Barat dan Kecamatan Rum-
bai, sudah banyak semenisasi jalan.

“Termasuk juga kita sudah ban-
tu listrik untuk masyarakat. Teruta-
ma arus ke daerah mereka, termasuk 
lampu jalan dan lainnya. Untuk ma-
syarakat, kita tak akan sungkan ber-
buat baik terus menerus,” janjinya.

Lebih lanjut disampaikan politisi Partai 
Demokrat ini, masih ada aspirasi ma-

syarakat di Rumbai, Rumbai Timur dan 
Rumbai Barat, yang belum terealisasi. 
Seperti halnya masyarakat meminta re-
hab masjid dan MDTA, yang ada di ling-
kungan mereka. Serta pembuatan drainase.

“Insya Allah, aspirasi ini sudah 
kami akomodir. Selanjutnya, akan 
kami sampaikan kepada pemerintah, 
agar segera diprioritaskan diban-
gun. Jika perlu, tahun 2022 nanti 
bisa terealisasi,” harapnya. *BERTUAH

USAI dibahas secara bertahap, DPRD 
Pekanbaru mengesahkan Ranperda 
Ketertiban Umum (Tibum) dan Keten-

traman Masyarakat menjadi perda. Penge-
sahannya bersamaan dengan paripurna 
pengesahan APBD tahun 2022.

Juru Bicara Pansus Tibum dan 
Ketentraman Masyarakat Sovia 
Septiana menyampaikan, perda 
ini penting karena pemerintah 
daerah punya tanggung jawab 
khusus dalam menciptakan ke-
amanan di tengah masyarakat.

Terutama mengenai keter-
tiban umum, yang kini sudah 
ada payung hukumnya, yakni 
Perda Tibum dan Ketentraman Masyarakat.

Pansus DPRD Pekanbaru mengawal 
pembahasan Ranperda Tibum dan Keten-
traman Masyarakat dengan melaksanakan 
pembahasan secara bertahap bersama OPD 

Disepakati Sebanyak 49 Pasal
DPRD Pekanbaru Sahkan Perda Tibum dan Ketentraman Masyarakat

yang sedalam-dalamnya kepada pan-
sus, karena sudah bekerja keras mem-
bahasnya sampai selesai,” sebutnya.

Setelah disahkan, perda ini akan 
dikirim kepada gubernur Riau un-
tuk diver i f ikas i  lagi .  Setelah i tu , 
baru masuk dalam lembar daerah.

Seperti diketahui, pembahasan Ran-
perda Tibum dan Ketentraman Masyara-
kat yang merupakan revisi Perda No 5 
Tahun 2002 dilatarbelakangi perkemban-
gan Kota Pekanbaru sudah semakin pesat.

Kondis i  Ketert iban Umum Tahun 
2002 lalu di Pekanbaru, tidak sama den-
gan sekarang. Jauh meningkat pesat, 
serta mengharuskan perda ini direvisi.

Bahwa jumlah pasal yang ada dalam perda 
ini sudah disepakati sebanyak 49 pasal. Sebe-
lumnya jumlah pasal yang diusulkan pemer-
intah kota sebanyak 53 pasal, namun sem-
pat dikurangi menjadi 51 pasal. *BERTUAH

terkait, tenaga ahli dan pihak lainnya.
Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ir No-

frizal MM yang memimpin rapat pari-
purna mengharapkan, setelah disahkan 
perda ini, diharapkan segera diundang-

kan dalam lembaran daerah.
“Kita harapkan nanti agar 

perda ini benar-benar di-
jalankan, sesuai dengan yang 
dibahas dalam pansus. Setelah 
itu nanti disosialiasikan ke-
pada masyarakat agar bisa 
dipahami,” harap Nofrizal.

Walikota Pekanbaru Dr 
Firdaus MT mengatakan, 
p e m b a h a s a n  y a n g  d i -

lakukan pansus dewan patut diapr-
esiasi. Sebab, pansus sudah bekerja 
maksimal hingga perda bisa disahkan.

“Kami mewakili Pemerintah Kota 
Pekanbaru menyampaikan terima kasih 

AGENDA
LEGISLATIF
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PENGHARGAAN - Walikota 
Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT menerima penghargaan 
dari gubernur Riau terkait 
peringkat pertama Pembi-
naan Kepatuhan Penyampaian 
Laporan Kegiatan Penanaman 
Modal tahun 2019 hingga 2021.

GALERI KEGIATAN
WALIKOTA 

PEKANBARU 
DR H FIRDAUS ST MT

WAWANCARA VIRTUAL - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT mengi-
kuti Wawancara Riset dan Rating Transformasi Digital dan Kota Cerdas 
Indonesia 2021 secara virtual dari Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

MEETING TPID - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT mengikuti 
rapat High Level Meeting TPID dengan yang ditaja oleh Bank Indonesia 
Perwakilan Riau.

RAMAH TAMAH - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menghadiri 
ramah tamah dan silaturahmi dengan jajaran Komisaris dan Direksi PT 
Transportasi Gas Indonesia di Sultan Resto Pekanbaru.

EVALUASI ETPD - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memimpin 
Rapat Evaluasi Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 
(ETPD) di Lantai 3 MPP Pekanbaru.

KAMPOENG ANGGUR - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
melakukan kunjungan ke Agrowisata Kampoeng Anggur Madani 
Pekanbaru di RW 09 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah Madani.

PELANTIKAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyaksikan 
secara langsung proses pelantikan Perkumpulan Warga Tulang Sehat 
Indonesia Cabang Kota Pekanbaru.

PEMBIBITAN IKAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT melaku-
kan peninjauan kampung peternakan dan pembibitan ikan di Jalan 
Kesehatan Kecamatan Bukit Raya.  

TANAM KURMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menanam pohon 
kurma di kawasan Ponpes Tahfiz Quran, Kelurahan Agrowisata, Kecamatan 
Rumbai Barat.

KUNJUNGAN DANDIM - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menerima kunjungan silaturahmi Dandim 0301 Pekanbaru di Kompleks 
Perkantoran Tenayan Raya.

VAKSINASI MASSAL - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT meninjau 
vaksinasi massal yang ditaja FKMPI bekerjasama Dengan Dinas Kesehatan 
Kota Pekanbaru dan RSD Madani di GOR Tribuana.

SAMBUTAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memberikan sam-
butan pada penutupan Pelatihan Guru Belajar Murid Merdeka di Gedung 
PGRI Kota Pekanbaru Jalan Arifin Ahmad.

INOVASI PEMKO - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memaparkan 
inovasi Pemko Kota Pekanbaru dalam rangka penilaian dan pemberian 
penghargaan Innovative Government Award Tahun 2021 di Kantor Ke-
menterian Dalam Negeri RI.

NARASUMBER - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menjadi narasum-
ber Pemendagri No 57 Tahun 2021 Tentang Tim Percepatan dan Perluasan 
Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota.

RAPAT FORKOPIMDA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memimpin 
rapat Forkopimda dengan agenda pemulihan ekonomi dan evaluasi pelaksa-
naan PPKM dalam penanganan Covid-19.
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KUNJUNGAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi beserta Tim 
Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) melakukan kunjungan ke Kabu-
paten Limapuluh Kota, Sumatera Barat.

SUNAT MASSAL - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi meng-
hadiri kegiatan sunat massal di Kelurahan Meranti Pandak dalam rangka 
HUT ke-3 Pilar Fishing Community.

PEMKO SAMARINDA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menerima kunjungan kerja dari Pemko Samarinda pada acara Capacity 
Building TPID Kota Pekanbaru di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

TOTOK PUNGGUNG - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi foto 
bersama para trainer usai membuka kegiatan Training For Trainer Totok 
Punggung di Hotel Syariah Graha, Jalan Gabus Pekanbaru.

KEYNOTE SPEECH - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menjadi 
Keynote Speech pada Acara KaSEI Expo Intellectual Event 4.0 Universitas 
Riau secara virtual.

GRAND OPENING - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi meng-
hadiri grand opening Kantor Yayasan Pembinaan Muallaf Riau dan dan PT 
Sadar Group Sahabat Dua Arah Pelayanan Haji, Umroh dan Wisata Halal 
di Jalan Parit Indah.

PENGHARGAAN - Wakil Walikota 
Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menerima piagam penghargaan 
Pembangunan Daerah Terbaik 
Tahun 2020/2021 dari Menteri 
PPN Kepala Bappenas Suharso 
Monoarfa.

CAPACITY BUILDING - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menerima kunjungan kerja Wakil Bupati Indragiri Hilir dan rombongan pada 
acara Capacity Building-TPID di Kota Pekanbaru.

KUNJUNGAN IOM - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
didampingi Kepala Badan Kesbangpol menerima kunjungan pimpinan 
International Organization Migration (IOM) di Lantai 3 MPP Pekanbaru.

POKDARWIS - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi memasang-
kan pin kepada pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kelurahan 
Kampung Bandar di Rumah Singgah Tuan Kadi. 

SEKOLAH IKKA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi bersama 
Gubernur Sumatera Barat melakukan peletakan batu pertama Sekolah 
IKKA Pekanbaru di Jalan Gulama.

RAKOR KEMENDAGRI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
mengikuti rakor Kemendagri terkait Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah 
Tahun 2021 secara virtual.

SAGU HATI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menyerah-
kan sagu hati dari Pemko Pekanbaru kepada veteran usai upacara Hari 
Pahlawan 2021.

KONSULTASI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi didampingi 
Sekdako Pekanbaru melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dirjen 
Vokasi Kemendikbud Ristek terkait Politeknik Negeri Pekanbaru. 

MEMBUKA TURNAMEN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
membuka turnamen bola volly RW 08 Jalan Karya Mandiri, Kelurahan Sido-
mulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani.

GALERI KEGIATAN 
WAKIL 

WALIKOTA 
PEKANBARU 

H AYAT CAHYADI SSI
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RENCANA KERJASAMA 
- Sekdako Pekanbaru H 
Muhammad Jamil MAg 
MSi memimpin Rapat 
Pembahasan Rencana Kerja 
Sama PSDKU Politeknik 
Negeri Pekanbaru dengan 
Politeknik Negeri Batam 
di Kompleks Perkantoran 
Tenayan Raya.

EVALUASI UEK - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
memimpin Rapat Evaluasi Program UEK-SP dalam rangka percepa-
tan pengalihan status UEK-SP Kota Pekanbaru.

APLIKASI PLC - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
melaunching aplikasi Pekanbaru Learning Center (PLC) di Kompleks 
Perkantoran Tenayan Raya.

PROGRAM KOTAKU - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi menghadiri pembukaan Lokakarya Program Kota Tanpa 
Kumuh dan Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kotaku Tahun 
2021 secara daring.

NOTA KEUANGAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi Pidato Pengantar Nota Keuangan dan Ranperda APBD Kota 
Pekanbaru Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna DPRD 
Kota Pekanbaru.

KOMITMEN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
melakukan penandatanganan Komitmen Replikasi Inovasi Pelayanan 
Publik Tahun 2022 di Gedung Daerah Provinsi Riau.

PENGHARGAAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi menyematkan tanda penghargaan Satyalancana Karya Satya 
dari Presiden Jokowi kepada PNS masa pengabdian 10, 20, dan 30 
tahun. 

EXIT MEETING - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi memimpin rapat exit meeting pemeriksaan kinerja vaksinasi 
Covid-19 bersama Tim BPK RI di Ruang Rapat MPP Pekanbaru.

MASJID PARIPURNA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi memimpin rapat koordinasi Pengurus Badan Pengelola 
Masjid Paripurna se-Kota Pekanbaru di Sekretariat Masjid Agung 
Ar Rahman.

RAPAT KOORDINASI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi memimpin rapat koordinasi Program Masjid Paripurna 
bersama camat se-Kota Pekanbaru di Masjid Paripurna Agung Ar-
Rahman.

FOTO BERSAMA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi foto bersama usai koordinasi dan kerja sama lintas sektor ter-
kait pencegahan kekerasan atau tindak pidana perdagangan orang 
di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

HARI PAHLAWAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi mengikuti upacara Hari Pahlawan 2021 secara online dari Kom-
pleks Perkantoran Tenayan Raya. 

PERSIAPAN NATARU - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi mengikuti rapat bersama gubernur dan Forkopimda Riau 
terkait penanganan Covid-19 serta persiapan Natal dan Tahun Baru 
2022 secara virtual.

SPORT CENTER - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi memimpin Rapat Pengembangan Kawasan Sport Center di 
Ruang Rapat Lantai 2 MPP Kota Pekanbaru.

SANTUNAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
menyerahkan santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan 
kepada ahli waris THL Setdako Pekanbaru.

Galeri Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru H. Muhammad Jamil M.Ag M.Si
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BANTUAN modal dana bergulir pada umumnya diberi-
kan kepada penerima berupa uang tunai. Namun kali 
ini Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-

SP) Kelurahan Sidomulyo Barat melaksanakan program 
perguliran dana tidak berupa uang tunai, melainkan 
berbentuk barang harian yang akan dijadikan 
sebagai pemulihan ekonomi di masa pandemi 
Covid-19.

Program ini bahkan menjadi satu-satunya 
UEK-SP pertama se-Kota Pekanbaru yang 
melaksanakan program perguliran dana tidak 
berupa uang tunai, melainkan berbentuk ba-
rang harian.

Lurah Sidomulyo Barat, Edi Susanto saat pe-
nyerahan program bantuan modal binaan UEK-
SP Sidomulyo di kedai harian milik Lis Jalan Baru Taman 
Arengka Indah menyampaikan, kegiatan yang dijadikan 
pilot project se- Pekanbaru berangkat dari keprihatinan-
nya terhadap warga Kelurahan Sidomulyo Barat, terutama 
keluarga yang terdampak Covid-19.

Ada yang kehilangan pekerjaan, bahkan suaminya 
meninggal dunia. Melalui program bantuan modal dari 
UEK-SP, ia berharap dapat meringankan beban warga.

“Alhamdulillah, hari ini kita pihak kelurahan bersama 
pengelola UEK-SP Sidomulyo menyerahkan program ban-
tuan modal usaha berupa barang harian. Semoga bantuan 
modal yang diberikan oleh UEK-SP Sidomulyo ini dapat 
digunakan sebaik-baiknya oleh penerima manfaat,” harap 
Edi Susanto.

Lis sebagai penerima manfaat UEK-SP Sidomulyo 
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Dana Bergulir Berbentuk Barang Harian
merasa senang dan bersyukur serta terbantu dengan ad-
anya program bantuan modal usaha binaan UEK-SP Sido-
mulyo Kelurahan Sidomulyo Barat.

Ia berharap ke depan program tersebut dapat berkelan-
jutan sehingga dapat membantu perekonomian keluarga.

“Alhamdulilah sudah dibantu dari UEK-SP. 
Mudah-mudahan berjalan dengan lancar sehingga 
kedepannya program ini dapat berkelanjutan,” 
harapnya.

Sementara Ketua LPM Kelurahan Sidomulyo 
Barat Sarjono mengatakan, program bantuan 
modal binaan UEK-SP Sidomulyo merupakan 
bagian dari pilot project pemberdayaan masyara-
kat dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi 
Covid-19.

Sementara Ketua UEK-SP Sidomulyo Mariati menambah-
kan, pihaknya menjalankan program bantuan modal binaan 
merupakan kegiatan perdana berkat dukungan dan suport 
dari lurah selaku otoritas utama sebagai pengelola UEK-SP 
Sidomulyo.

“Program bantuan modal binaan ini merupakan pertama 
kalinya kita laksanakan. Kita bersinergi dengan fasilitator 
kelurahan atau pendamping kelurahan Buk Novita Elia Sari 
pihak Indogrosir, kelurahan, LPMK, Forum RT RW, beserta 
perangkatnya,” beber Mariati.

Ia menjelaskan, sebelum melaksanakan program bantuan 
modal binaan ini, pihaknya telah melakukan survei terhadap 
penerima manfaat. Mulai dari pengajuan hingga penilaian 
berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

“Setelah dinyatakan semua kriteria terpenuhi, maka 

Program UEK-SP Sidomulyo Barat Percontohan di Pekanbaru

Puskesmas Vaksinasi Massal di Kelurahan Rejosari

Lansia Antusias Jalani Vaksinasi

DANA BERGULIR - UEK-SP Kelurahan Sidomulyo Barat menyerahkan dana bergulir dalam bentuk barang 
usaha kedai harian di Jalan Baru Taman Arengka Indah.

VAKSINASI LANSIA - Puskesmas Rejosari melakukan vaksinasi massal terhadap lansia di halaman Masjid 
Nurul Yakin, Jalan Hangtuah.

INFO
KELURAHAN

SUASANA Masjid Nurul Yakin Jalan Hang Tuah RW 
02 Kelurahan Rejosari pagi itu tampak berbeda dari 
biasanya. Sejak pagi warga ramai berkumpul di tenda 

halaman masjid.
Mereka yang sebagian besar adalah para lanjut usia 

(lansia) sudah tidak sabar untuk divaksin. Kendati usianya 
sudah tidak muda lagi, namun semangat para lansia untuk 
ikut divaksin tidak kalah dengan kelompok usia muda.

Pagi itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekanbaru 
melalui Puskesmas Rejosari Kecamatan Tenayan Raya 
menggesa vaksinasi bagi masyarakat lanjut usia (lansia). 
Puskesmas Rejosari mempermudah akses layanan kes-
ehatan bagi lansia.

Total ada 59 orang lansia dan pra-lansia yang ikut 
menjadi peserta dalam kegiatan vaksinasi ini. Setelah di-
lakukan screening atau pemeriksaan oleh tim medis, dari 
59 orang tersebut ada 48 yang berhasil menjalani suntik 
vaksin. Rincianya pra-lansia 25 orang dan lansia sebanyak 
23 orang. Sedangkan sisanya 11 orang lagi terpaksa di-
tunda penyuntikan vaksin karena kondisi kesehatan serta 
tensi darah yang belum memungkinkan untuk divaksin. 
Sebanyak 11 orang tersebut di antaranya pra-lansia empat 
orang dan lansia tujuh orang.

“Kita terus melakukan percepatan vaksinasi hingga 
akhir tahun, terutama untuk para lansia yang termasuk ke-
lompok rentan terhadap Covid-19. Dalam pelaksanaannya 

kami berkoordinasi dan bekerjasama dengan kecamatan, 
TNI/Polri, kelurahan beserta RT/RW dan tokoh masyara-
kat di Kecamatan Tenayan Raya,” kata Kepala Puskesmas 
Rejosari Pekanbaru, Mira Susmhita.

Pelaksanaan vaksinasi di Masjid Nurul Yakin Jalan 
Hangtuah RW 02 Kelurahan Rejosari dihadiri Camat 
Tenayan Raya, Indah Vidya Astuti S.STP dan Kapolsek 
Tenayan Raya AKP Manapar Situmeang SIK, Bhabinkam-
tibmas, lurah Rejosari dan ketua RW 02.

Saat ini tim dari Puskesmas Rejosari akan terus beru-
paya melakukan percepatan terhadap vaksinasi bagi lan-
sia. Mereka mencoba untuk memberi pengertian kepada 
para lansia agar bersedia untuk suntik vaksin.

Vaksin bisa menambah daya tahan tubuh para lansia 
dari dampak Covid-19. Tim dari dinas pun terus memberi 
advokasi kepada keluarga dan lansia agar bersedia untuk 
jalani suntik vaksin.

Mira mengatakan, pemerintah kota berencana mem-
buat regulasi untuk mendorong percepatan vaksinasi 
bagi masyarakat. Ada rencana membuat regulasi bahwa 
masyarakat yang hendak mengakses pusat perbelanjaan 
atau mal harus divaksin.

Cara ini untuk mendorong masyarakat segera suntik 
vaksin guna meningkatkan kualitas kesehatannya. Ia ber-
harap masyarakat bisa mendatangi akses layanan vaksin. 
*BERTUAH

kami memberikan bantuan modal berupa barang harian 
langsung membelinya di Indogrosir dengan harga senilai 
Rp 12 juta, beserta rak tempat barang harian. Selain Buk 

Lis memang ada pemanfaat yang ingin diberikan program 
tersebut, namun masih kami lakukan penilaian terhadap 
usahanya,” katanya. *BERTUAH
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TAK dapat dipungkiri, keberadaan bus vaksin sa-
ngat dinanti masyarakat yang memerlukan layanan 
vaksinasi Covid-19. Terutama bagi masyarakat yang 

tinggal jauh dari pusat kota dan tidak memiliki transpor -
tasi untuk menjangkau fasilitas layanan kesehatan.

Ditunjuk sebagai koordinator bus vaksin keliling 
merupakan satu kehormatan sekaligus kebanggaan bagi 
H Khairunas Ssos. Karena ini menjadi satu cara baginya 
untuk mengabdi dan memberikan pelayanan kepada ma -
syarakat di tengah pandemi. Apalagi kasus 
Covid-19 di Pekanbaru dalam kondisi 
memperihatinkan dan sempat 
berada di PPKM level 4.

“Alhamdulillah, saya tidak 
merasa terbebani dengan 
tugas ini. Semua saya 
jalankan semaksimal 
mungkin. Saya laku-
kan dengan ikhlas dan 
semoga bisa menjadi 
ladang pahala bagi saya 
nanti,” ujar Khairunnas 
yang kini juga menjabat 
sebagai Kepala Bidang  
Angkutan Dinas Perhubun -
gan Kota Pekanbaru.

Selaku koordinator bus 

Terlatih Bergerak Cepat 
saat Tugas Mendadak

H Khairunnas S.sos
Koordinator Bus Vaksin Pekanbaru
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PROFIL
ASN

Khairunas terkadang juga harus diam -
bilnya disaat jadwal permintaan terha -
dap bus vaksin datang bersamaan.

Menjaga agar bus vaksin dapat terus 
beroperasi dengan baik sesuai kebu -
tuhan masyarakat, Khairunnas selalu 
mengedepankan komunikasi dan koor -
dinasi dengan Dinas Kesehatan Kota 
Pekanbaru.

Karena pihak utama yang menentukan bus vaksin dapat 
jalan atau tidak adalah Dinas Kesehatan. Karena Dinas Kes-
ehatan yang berwenang penuh untuk penyediaan vaksin di 
bus vaksin. Bus vaksin tidak akan dijalankan jika memang 
pasokan vaksin tidak ada atau tidak mencukupi.

“Setiap hari kami harus memastikan pasokan vaksin 
untuk masing-masing bus. Selain juga berkoordinasi untuk 
petugas medis yang akan turut serta dalam pelayanan bus 
vaksin,”imbuh Khairunas lagi.

 Pada awal gencarnya vaksinasi melalui bus vaksin dilak-
sanakan, Khairunnas menyebut keberadaan bus vaksin se-
lalu diserbu masyarakat. Bahkan kuota 20 pial vaksin yang 
ada, selalu tidak mencukupi. Karena ramainya masyarakat 
yang ingin divaksin.

Namun pihaknya tidak bisa menambah karena memang 
kuota bus vaksin per hari hanya 20 pial atau untuk 200 
orang.

“Kita tahu masyarakat sangat antusias untuk divaksin 
melalui bus vaksin, tapi kalau jumlah vaksin ditambah, saya 
juga mempertimbangkan petugas medisnya yang ditakut -
kan kelelahan,” jelas Khairunas .

Selama menjadi koordinator bus vaksin, banyak suka 
duka yang dilewati oleh Khairunas. Kendati operasional di 
lapangan relatif berjalan lancar namun tak jarang ia harus 
bergerak cepat ketika ada masalah teknis. Semisal ma-
syarakat yang tidak mendapat nomor antrian ketika sudah 
sampai ditempat mangkal bus vaksin atau ada masyarakat 
yang sudah lama menunggu namun bus vaksin terlambat 
datang.

Berbagai aspirasi masyarakat itu, langsung ditengahi 
oleh Khairunas agar pelayanan bus vaksin bisa berja-
lan lancar. Sebab yang masyarakat tahu ketika tidak 
mendapatkan pelayanan bus vaksin adalah petugas bus.

Pernah juga Khairunas harus membawa kendaran den -
gan ukuran lebih kecil ke tempat pelayanan vaksin karena 

tidak bisa dijangkau oleh bus vaksin yang memiliki ukuran 
besar.

Seperti di daerah Melebung, yang badan jalannya relatif 
sempit, Khairunnas dengan sigap menurunkan mobil 
operasional Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang 
berukuran kecil.

“Bagi saya yang utama masyarakat bisa mendapatkan 
vaksin. Tidak bisa dijangkau bus besar, kami ada mo -
bil  operasional yang kecil dan cukup untuk membawa 
petugas medis ke lokasi yang direncanakan untuk digelar 
vaksinasi. Selagi vaksin tersedia dan mencukupi, kami 
berupaya menjangkau semua wilayah di Pekanbaru yang 
membutuhkan vaksin,” papar Khairunas yang dikenal so -
sok ramah. *BERTUAH

vaksin keliling, Khairunnas juga tidak menampik waktu -
nya lebih banyak berada di lapangan dibanding di kan -
tor. Karena ia harus memastikan dan memantau pela- 
yanan vaksinasi 10 unit bus vaksin agar sesuai    dengan 
yang direncanakan.

Beruntung juga bagi Khairunnas yang memang orang 
lapangan, saat dihadapkan pada masalah yang harus 
disikapi cepat, ia tidak lagi gamang.

Khairunnas dan tim juga sudah komitmen untuk 
menjalankan tugas yang diberikan pemimpin Kota Pe -
kanbaru dengan cepat karena kondisi Pekanbaru yang di 
awali PPKM level 4.

“Kadang apa yang sudah direncanakan, tidak 
sesuai dengan realisasi dilapangan. Pada saat itu, 
kita harus bisa mencari solusi secepat mungkin. 
Apalagi ketika kita berhadapan langsung dengan 
masyarakat, yang kadang tidak sabar dan ha -
rus cepat,” tutur Khairunas yang juga termasuk 
seorang pejabat senior di lingkungan Dinas Per -

hubungan Kota Pekanbaru.
Tidak hanya itu, sebagai petugas lapangan,     

Khairunnas dan rekan-rekannya mesti sigap dan cepat 
ketika sewaktu-waktu diberi tugas secara mendadak.

“Pernah untuk membranding bus vaksin, kami hanya 
punya waktu satu hari dalam menyelesaikannya. Itulah 
yang kami kebut hingga malam. Alhamdulillah selesai 
dan bisa digunakan pada saat launching bus vaksin,” 
papar Khairunnas kepada Bertuah.

Sejak menjadi koordinator bus vaksin, Khairunas 
rutin melakukan pantauan lapangan di tempat 

bus vaksin memberikan pelayanan.
Walaupun harus pulang pergi dari 

kantor Dinas Perhubungan yang 
berada di kompleks perkantoran 
Tenayan ke tempat pelayanan bus 
vaksin, setiap hari dijalani 
Khairunnas dengan lapang dada.

Sebagai garda terdepan dalam 
memberikan pelayanan vaksinasi 
melalui bus vaksin Khairunnas 
berusaha bertanggung-jawab 
penuh terkait pelayanan bus 
vaksin.

Selain juga ia harus mam-
pu mengakomodir per -

mintaan bus vaksin yang 
diajukan oleh camat atau 
lurah secara merata.

Sikap tegas menurut 
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