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Dapur 
Redaksi

SDM Kreatif, Inovatif 
dan Produktif

maka manusia tersebut haruslah kreatif, inovatif, dan produktif.
Yang dimaksud dengan kreatif adalah menciptakan ide atau 

gagasan baru yang mampu menghasilkan produk baru yang 
belum ada sebelumnya dan bisa digunakan oleh masyarakat.

Ciri-ciri orang yang kreatif antara lain memiliki banyak ide 
dan kemauan, memiliki jiwa yang suka dengan tantangan, selalu 
mencoba sesuatu yang baru, serta memiliki jiwa yang profesional.

Sedangkan yang dimaksud dengan inovasi adalah pembaruan 
yang bertujuan memberikan nilai lebih pada suatu produk dengan 
ide baru yang berbeda dengan produk lainnya. ***TIM BERTUAH

Firmansyah 
Eka Putra, ST, MT
KEPALA DINAS KOMUNIKASI 

INFORMATIKA STATISTIK 
DAN PERSANDIAN 
KOTA PEKANBARU

PERKEMBANGAN teknologi saat ini melahirkan cara 
baru dalam menyelesaikan pekerjaan di berbagai sek-
tor, seperti manufaktur, perbankan, jasa dan lain seb-

againya. Kondisi ini kemudian menuntut adanya sumber daya 
manusia (SDM) yang kreatif, inovatif serta berdaya saing.

Lembaga pemerintahan tanpa kreativitas dan inova-
si akan berakibat organisasi yang kurang berkembang 
dan kinerjanya akan selalu menjadi sorotan masyara-
kat, kritikan, dan apatis bagi institusi itu sendiri.

Oleh karena itu kreativitas dan inovasi pada setiap 
lembaga pemerintah yang ingin maju harus menguat-
kan di internalnya terlebih dahulu. Dengan demikian ke-
tika internalnya sudah kuat dan menghasilkan produk 
organisasi yang siap dan solid, otomatis ketika meng-
hadapi permasalahan eksternal organisasi dapat diatasi.

Organisasi harus menanamkan budaya kerja yang men-
dukung sebagai terciptanya kreativitas dan inovasi baru. Satu 
cara adalah dengan memberdayakan sumber daya manusia 
agar selalu bersikap kritis. Dan menindaklanjuti sifat kritisnya 
dengan tindakan yang nyata untuk secepatnya menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi. Kemudian sikap tersebut di-
berikan kesempatan untuk melakukan proses aktualisasi diri.

Dewasa ini segala aspek kehidupan dituntut untuk 
bersaing menunjukkan yang terbaik, karena yang ter-
baiklah yang akan dapat bertahan untuk tetap bersaing 
dalam panggung globalisasi. Sebuah organisasi seharus-
nya mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang 
ada dalam dunia yang penuh gejolak global tersebut.

Dalam organisasi terdapat satu unsur, yaitu manusia 
yang merupakan sumber daya penggerak tujuan suatu 
organisasi dan paling banyak berperan untuk menen-
tukan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi tersebut.

Sumber daya manusia berperan dalam per-
encanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengenda-
lian organisasi demi pencapaian misi yang maksimal.

Demikian vitalnya manusia dalam sebuah organisasi, se-
hingga untuk dapat menjalankan organisasi dengan baik, 
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KEGIATAN donor darah di Kampung Donor, Kantor 
Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Sukajadi Pekan-
baru disambut antusias masyarakat. Para pendonor 

ramai-ramai mendatangi lokasi kegiatan untuk mendo-
norkan darah demi untuk kemanusiaan dan 
membantu sesama.

Kegiatan donor darah ini bekerjasama 
dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota 
Pekanbaru dan diikuti oleh pendonor rutin 
masyarakat di Kelurahan Kedung Sari.

Kegaiatan donor darah dihadiri Camat 
Sukajadi DR Andin Niantima Primasari bersama 
Lurah Kedung Sari Zainidar Elvina SE, ketua 
LPM kelurahan, Ketua PMI Kecamatan Suka-
jadi Agus Triyatna, ketua RT RW dan Babinsa Kelurahan 
Kedung Sari.

Camat Andin mengapresiasi kegiatan donor darah 
yang dilaksanakan pihak kelurahan. Ia mengimbau peserta 
yang akan melakukan donor darah mematuhi protokol 
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Imbau Peserta Taati Prokes
kesehatan Covid-19, dengan menggunakan masker, men-
jaga jarak, mencuci tangan.

Lebih lanjut Camat Andin Niantima kepada media 
menjelaskan, donor darah merupakan kegiatan kemanu-

siaan tanpa pamrih.
Ia selalu camat Sukajadi mengucapkan terima 

kasih kepada para pendonor yang telah men-
donorkan darahnya. Sebutnya, semoga donor 
darah ini menjadi penggerak untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat lainnya untuk melakukan 
donor darah.

Dengan tujuan agar ketersediaan darah di PMI 
terjaga optimal sehingga dapat menekan angka 
kematian akibat kekurangan darah.“Saya ucapkan 

terima kasih kepada seluruh warga yang telah melakukan 
donor darah secara sukarela tanpa pamrih. Semoga melalui 
kegiatan kemanusiaan ini masyarakat dapat meningkatkan 
kesadaran dalam melakukan gerakan donor darah,” katanya. 
*BERTUAH

Camat Sukajadi Apresiasi Donor Darah di Kelurahan Kedung Sari

Lurah Bencah Lesung Tinjau Vaksinasi Anak di SDN 137

Ingatkan Anak-anak Pakai Masker

DONOR DARAH - Camat Sukajadi DR Andin Niantima Primasari bersama Lurah Kedung Sari Zainidar Elvina SE 
menyaksikan kegiatan donor darah di Kantor Kelurahan Kedung Sari.

TINJAU VAKSINASI - Lurah Bencah Lesung Suwandi Nasution SIP meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 
usia 6 hingga 11 tahun di SDN 137 Pekanbaru. 

INFO
KELURAHAN

SUASANA di Sekolah Dasar (SD) Negeri 173 Pekanbaru 
Jalan Hang Tuah Ujung, Kecamatan Tenayan Raya, 
Kota Pekanbaru pagi itu tampak ramai. Sejumlah 

anak tampak mengantri untuk dilakukan penyuntikan vak-
sin. Mereka didampingi oleh orangtuanya masing-masing.

Meski ada beberapa anak yang sempat merasa takut 
untuk disuntik vaksin, namun berkat keramahan petugas 
vaksinator anak-anak pun akhirnya bersedia untuk divak-
sin. Pada kesempatan tersebut, jumlah peserta didik SD 
Negeri 173 Pekanbaru yang divaksin sebanyak 113 orang.

Lurah Bencah Lesung Suwandi Nasution SIP bersama 
Sekretaris Lurah Eka Saputra SAP, Bhabinkamtibmas 
Bripka Jontra Fulta dan Babinsa Serka Asikin meninjau 
pelaksanaan vaksinasi Covid-19 usia 6 hingga 11 tahun di 
SDN 137 Pekanbaru. Peninjauan juga dihadiri Kepala SDN 
173 Reivita SPd.

Lurah Suwandi Nasution mengingatkan pentingnya 
vaksin Covid-19 untuk meningkatkan imunitas tubuh. Se-
hingga diharapkan dengan vaksinasi tersebut anak-anak 
bisa terhindar dari penularan virus Corona.

“Vaksin ini kan bagian dari meningkatkan imunitas 
untuk anak-anak. Kalau sudah divaksin itu ada kekebalan 
dalam tubuh kita. Kalau kita terpapar virus Covid-19, itu 

gejalanya ringan,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa dengan gejala ringan 

tentunya bisa cepat sembuh. “Itu kalau gejala ringan bisa 
sembuh dengan cepat. Vaksin Covid-19 ini juga sudah 
diperbolehkan untuk umur 6 sampai 12 tahun keatas, kita 
sudah bisa melaksanakan vaksin ini,” jelasnya.

Suwandi tidak lupa menyampaikan pesan agar anak-
anak belajar dengan rajin. “Kami harapkan anak-anak 
belajar di sekolah selalu menerapkan protokol kesehatan 
Covid-19 dan selalu dalam keadaan sehat. Harapan 
bapak, anak-anak kami tetap memakai masker kalau di 
luar rumah,” ucapnya.

Suwandi menegaskan, meski sudah divaksin, anak-
anak saat beraktivitas di luar rumah harus memakai 
masker agar terhindar dari penularan Covid-19. Sebab 
menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan 
masker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan 
merupakan satu cara agar seseorang bisa terhindar dari 
paparan virus corona.

“Kalau tak pakai masker bisa menularkan virus Co-
vid-19, jadi meskipun sudah divaksin masker tidak boleh 
dilepas, terutama saat beraktifitas di luar rumah,” katanya. 
*BERTUAH
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Indah Rasuta SIP MSi
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PROFIL
ASN

Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan skill 
manajerial yang baik, Indah juga mampu 
menjalankan beberapa bisnis usaha.

Saat ini Indah menggawangi kafe dan 
juga usaha online shop. Selain juga ten-
gah merintis usaha cucian mobil. Suatu 
kebahagiaan baginya untuk bisa produk-
tif setiap hari.

“Selagi masih muda, masih aktif berkarya, hobi pun saya 
manfaatkan untuk bisa menghasilkan. Rencana, usaha, 
ikhtiar dan berserah diri kepada Allah SWT. Itu kuncinya. 
Saat ini hanya semangat yang saya punya, maka saya yakin 
semangat inilah yang akan menjadi pemicu perjalanan karier 
dan bisnis ke depannya,” tambah owner Happylicious House 
ini.

Bagi Indah, selagi ada waktu dan kesempatan serta juga 
kemauan, semua pasti bisa dijalankan. Indah mengaku 
semua yang dilakukan bisa dijalani berkat dukungan penuh 
dari keluarga terutama sang suami Hari Chandra Putra.

“Karena sudah berkeluarga, tentunya semua yang di-
lakukan harus izin suami. Alhamdulillahnya beliau sangat 
mendukung. Meskipun konsekuensinya jam istirahat agak 
berkurang. Pagi sampai sore penuh dihabiskan sebagai ASN, 
sore sampai malam waktunya mengurus usaha,” ungkap 
Indah yang setiap harinya sudah memiliki pembagian waktu 
kerja dan keluarga.

Di tengah kesibukannya sebagai ibu pekerja dan pebisnis, 
Indah memiliki hari khusus yang benar-benar penuh untuk 
keluarga yakni di hari Sabtu. Menurutnya satu harian itu, ia 
akan menghabiskan waktu dengan keluarga.

Lebih jauh, diusia yang masih relatif muda ini, Indah 
menyatakan syukurnya bisa sampai pada posisi ini. Indah 
menyatakan tidak berkeinginan lebih, selain bisa berguna 
bagi banyak orang.

Indah juga selalu mengaktualisasi diri dengan menambah 
pendidikan formalnya.

“Pendidikan menurut saya sangat penting, untuk menun-
jang kemampuan diri, long life education,” tutup Indah yang 
baru saja menyelesaikan pendidikan pasca sarjana di Univer-
sitas Riau. *BERTUAH

Bekerja Serius Pelajari 
Tupoksi Setiap Jabatan

KEPALA Kepala Bidang Ketahanan Kesejahteraan Ke-
luarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kota Pekanbaru, Indah Rasuta SIP MSi 

menikmati setiap proses yang mesti dilewati sebagai ASN 
di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Menapaki karier birokrasi mulai dari staf biasa hingga 
diamanahkan duduk di jabatan struktural, merupakan 
proses yang luar biasa bagi Indah Rasuta.

Dipercayakan dengan jabatan yang jauh dari disiplin 
ilmunya sebagai lulusan dari Fakultas Ilmu Sosial Politik 
(Fisipol), tidak membuat Indah canggung. Justru hal ini 
menjadi tantangan tersendiri dan tempat untuk menimba 
ilmu sebanyak-banyaknya.

“Dari pekerjaan ini saya mendapat banyak ilmu yang 
dulu tidak dipelajari di bangku kuliah. Ilmu lapangan 
memang banyak memberikan kontribusi dalam kehidupan 
saya baik secara formal maupun informal. Saya merasakan 
bagaimana semestinya bersikap dengan berbagai tatanan,” 
tutur Indah memulai cerita kepada Bertuah.

Diakui Indah, sejak tercatat sebagai ASN di lingkun-
gan Pemerintah Kota Pekanbaru, ia ditempatkan pada 
beberapa OPD. Pada tahun 2010 Indah mendapatkan SK 
tugas CPNS sebagai staf Bagian Humas Sekretariat Daerah  
Walikota Pekanbaru.

Selanjutnya Indah diangkat sebagai PNS pada tahun 
2012 dan bergabung di Badan Pendapatan Daerah Kota 
Pekanbaru.

Untuk jabatan pertama promosi pada Esselon IVa, Indah 
diamanahkan sebagai kepala UPT Pendapatan Bukitraya 
tahun 2015. Kemudian beberapa kali mutasi di Dispenda 
dan Dispusip, serta kini promosi kembali sebagai Kepala 
Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengen-
dalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bagi Indah setiap OPD yang pernah menjadi tempatnya 
mengabdi sebagai ASN memiliki kesan masing-masing 
dan tantangan tersendiri.

Prinsip Indah dalam bekerja, tidak ada alasan bahwa 
pekerjaan itu bisa dihadapi dengan bersantai-santai. Ia 
memadukannya dengan seni kerja. Indah mengaku selalu 
memiliki rasa ingin tahu dan mempelajari tupoksi apa yang 
dapat dilakukan ketika berada diposisi baru.

“Di Bapenda hampir tujuh tahun. Setiap hari belajar, 
bekerja bersungguh-sungguh sampai akhirnya Indah di-
percayakan pimpinan untuk tiga kali jabatan rolling dalam 
lingkungan Bapenda,” lanjut Indah yang pernah menjabat 
sebagai Kepala Seksi Pendaftaran PBB Bapenda Pekanbaru.

Kondisi yang sama dituturkan Indah juga dialami ketika 
baru bergabung di Dinas Perpustakaan dan Arsip pada 
tahun 2020. Indah yang memang memiliki keinginan besar 

untuk belajar, tidak merasa kesulitan untuk beradaptasi 
dengan tugas yang harus dijalankannya.

Di perpustakaan ini, Indah mendapat ilmu baru lagi. 
Perpustakaan menurut Indah tidak sesederhana yang 
dikira banyak orang.

“Banyak hal yang harus dipahami selain buku. Standar 
Nasional Perpustakaan menjadi aturan yang harus dilak-
sanakan oleh sebuah perpustakaan agar menarik minat 
baca masyarakat. Semua ada tata cara dalam penataan 
buku, ada klasifikasinya setiap rak lemari. Ini menjadi hal 
baru bagi saya dan ini sangat menarik,” imbuh ibu tiga 
anak ini.

Sekitar satu tahun berkecimpung dengan koleksi buku, 
Indah kemudian dipromosikan ke Dinas Pengendalian 
Penduduk Kota Pekanbaru.

Kembali dihadapkan dengan pekerjaan baru, menjadi 
hal yang sangat disyukuri Indah. Menurut-
nya tidak semua orang memiliki 
kesempatan yang sama, un-
tuk bisa mendapatkan 
ilmu ditempat yang 
berbeda-beda.

“Banyak ilmu 
yang diperoleh 
dari tempat baru 
yang mungkin ti-
dak kita dapatkan 
jika tetap stagnan 
ditempat yang 
lama,” ungkap 
Indah yang me-
mang tipe pekerja.

Lanjut Indah, 
selaku ASN ia siap 
ditempatkan dima-
na saja. Baginya ini 
adalah bentuk bak-
tinya kepada negeri 
untuk bisa berman-
faat bagi lingkungan 
sekitarnya.

Tidak hanya 
menjalankan 
peran sebagai 
istri dan ibu 
serta Aparatur 
Sipil Negara 
di ling-
kungan 
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Desain ruangan Jimbaran Pool Resto dan BBQ 
dibuat persis dengan kondisi yang ada di Jimbaran 
Bali. Suasana romantis ala Pulau Bali inilah yang 
membuat para pengunjung betah berlama-lama 
duduk di Jimbaran Resto.

Tamu Jimbaran Pool Resto dan BBQ tidak hanya 
dari Kota Pekanbaru tapi juga dari luar kota seperti 
dari Siak, Perawang, Kerinci, Batam, Sumbar, Medan 
atau wilayah sekitar Sumatera.

Jimbaran Pool Resto dan BBQ, memiliki tempat 
yang luas didukung fasilitas lengkap. Ada ruangan 
indoor dan outdoor yang bisa dijadikan tempat un-
tuk bercengkrama.

Keseluruhan yang ada dipastikan dalam kondisi 
bersih dan nyaman. Pastinya juga disetting dengan 
suasana ala Bali. Karena ada kolam renang yang 
dapat menjadi tempat untuk para tamu yang ingin 
menikmati hidangan dipinggir kolam renang.

Selain juga untuk hiburan dan membuat betah 
para tamu, juga tersedia live musik. Hal yang juga 
menarik di Jimbaran Pool Resto dan BBQ, bagi kamu 
yang suka berswafoto, tersedia banyak spot foto 
menarik yang sangat Instagramable.

Untuk menu juga tidak perlu diragukan kualitas 
rasa dan juga harganya. Bisa dikatakan masih sangat 
sebanding dengan kenyamanan yang diperoleh para 
tamu.

Aneka makanan tradisional sampai internasional, 
siap memanjakan lidah para tamu. Diantara menu 
yang ada, paling laris adalah sop iga yang sangat 
empuk dengan tambahan rempah yang menggugah 
selera. Disamping juga ada iga bakar madu, sop 
buntut dan juga aneka spaghetti serta sushi.

Bagi yang tidak ingin makan berat juga tersedia 
aneka Snack yang tidak terlalu mengenyangkan. 
Seperti pisang goreng keju,salmon skin, fried casava 
dan French fries.

Lokasi Jimbaran Pool Resto dan BBQ cukup 
strategis. Dan letaknya dekat dengan bandara SSK 
II Pekanbaru. Jika tertarik untuk sekadar kongkow-
kongkow di Jimbaran disarankan melakukan reserva-
si terlebih dahulu. Karena takutnya akan mengantri 
lama, karena sangking banyaknya pengunjung yang 
penasaran dengan lokasi ini. *BERTUAH

KULINER

Santap Sop Iga 
dalam Suasana 

Romantis

The Jimbaran Pool 
Resto and BBQ BERLOKASI di Jalan Putri 

Indah Kelurahan Simpang 
Tiga Kecamatan Bukit 

Raya, Pekanbaru, Jimbaran Pool 
Resto dan BBQ bisa menjadi satu 
rekomendasi tempat bagi Anda 
yang ingin menghabiskan waktu 
berkumpul bersama keluarga dan kerabat. Atau 
dengan orang terkasih dalam suasana romantis.

Berduaan dengan orang yang dikasihi sambil 
menikmati lezatnya kuliner berupa seafood, dikel-
ilingi lilin (candle light dinner) yang tertata di meja 
maupun di atas pasir sekitar meja, serta diiringi 
petikan gitar musisi lokal yang merdu membuat 
malam itu selalu terkenang. Suasana dinner open 
air terbaik di Bali.
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KENDATI kondisi ekonomi se-
dang berat akibat hantaman 
pandemi Covid-19 dalam dua 

tahun belakangan, tidak menyurut-
kan H Rahman untuk merintis pabrik 
roti yang diberi nama Moeza Online 
Bakery. Pabrik rumahan ini, mampu 
memproduksi ribuan bungkus roti 
per hari.

Moeza Bakery adalah jenis roti tempurung dengan 
topping yang terdiri dari varian rasa dan selera. Saat ini 
tersedia rasa kopi, pandan, coklat, blueberry dan kering. 
Roti kelas menengah dengan harga yang merakyat ini, 
hanya dijual seharga Rp 3.000 per bungkus. Soal rasa tak 
kalah bersaing dengan roti sejenis yang dijual di bandara 
dan mal.

“Saya membangun usaha roti ini berkat pengala-
man sebelumnya menjadi pemasaran sekaligus promosi 
sebuah pabrik roti di Pekanbaru. Dari sini saya berpikir, 
usaha roti sangat menjanjikan. 

Sebab roti makanan semua kalangan dan mampu ber-
tahan sepanjang waktu,” ucap Rahman menjelaskan awal 
mula memilih usaha roti Moeza Online.

Dengan semangat dan motto ‘selalu berbuat kebaikan 
pasti ada keajaiban’, Rahman mulai merintis usaha terse-
but awal Oktober 2021 dan resmi beredar di pasaran 
pada 2 Desember 2021. Saat ini usaha yang digelutinya 
mampu memproduksi 1.000 bungkus roti per hari.

“Setelah tiga bulan kita uji coba, ternyata respons 
pasar sangat bagus. Ini artinya potensi bisnis roti dan 
makanan di Pekanbaru masih sangat menjanjikan. Kalau 
sekarang permintaan baru berkisar 1.000 bungkus sehari. 
Dengan peralatan pemanggangan yang cukup besar, 
kami sebenarnya mampu memproduksi berkisar 5.000-
10.000 bungkus,” terangnya.

Selain untuk kepentingan pasar, Moeza Bakery juga 
tersedia untuk pesanan partai besar dan kecil melalui 
orderan secara online. “Jadi kalau ada warga yang meng-
gelar acara dan membutuhkan roti dalam jumlah besar, 
bisa order ke kita,” katanya.

Rahman menjelaskan produk Moeza Bakery memiliki 
beberapa kelebihan dibanding produk sejenis yang ada 
di pasaran. Pertama, produk tanpa pengawet, sehingga 
lebih sehat dan renyah.
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UMKM

Produksi Seribu 
Bungkus Roti 

Setiap Hari

Moeza 
Online Bakery

ing dengan produk-produk terbaik dan serupa, tetapi 
memiliki ciri khas tersendiri.

Untuk menikmati rasa roti dari Moeza Online, bisa 
order langsung melalui 085376994958 dan WhatsApp 
085921266664 atau melalui akun Instagram MoezaBak-
eryPKU.

Tersedia harga spesial hari Rabu Rp 2.500 atau beli 10 
bonus tiga roti. Pelanggan juga dapat menikmati paket 
khusus hari Jumat 100 pcs roti seharga Rp 250.000 gra-
tis 1 box air mineral atau paket 20 roti Moeza dengan 
harga Rp 50.000. *BERTUAH

Kedua, produk juga sudah mendapat sertifikat halal 
dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan yang terpenting 
harganya sangat terjangkau di kantong.

Sesuai namanya, Moeza Online Bakery, selain 
memenuhi pasar di Pekanbaru, juga menyasar pada ke-
butuhan marketplace dengan bekerjasama melalui Gojek, 
Tokopedia dan Shopee. Saat ini Rahman telah menjajaki 
dan siap untuk menerima pasar dari seluruh Tanah Air 
bahkan hingga ke luar negeri.

Karena itu, lanjut, trend pemasaran melalui online 
harus diikuti perkembangannya, sehingga mampu bersa-
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Walikota Pekanbaru Ajak Orangtua Dukung Program Vaksinasi

Targetkan Maret Vaksin Anak Tuntas
DINAS Kesehatan (Dinkes) Kota Pekanbaru menar-

getkan proses vaksinasi Covid-19 pada anak usia 
6-11 tahun selesai pada Maret 2022. Percepatan 

vaksinasi anak guna mendukung terciptanya kekebalan 
komunal untuk kelompok tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, dr Zaini 
Rizaldy Saragih mengatakan, pihaknya su-
dah menggelar vaksinasi anak serentak di 17 
lokasi Kota Pekanbaru dengan target vaksinasi 
sekitar 103.017 anak usia 6-11 tahun. “Kita 
targetkan vaksinasi ini bisa tuntas pada bulan 
Maret atau sebelum bulan puasa pada tahun 
ini,” ujarnya.

Ia mengatakan, vaksinasi anak sebelumnya 
sudah digelar oleh sejumlah instansi di Kota 
Pekanbaru. Jumlah anak yang divaksinasi 
oleh sejumlah instansi tersebut lebih dari 4.000 orang. 
Setelah berjalan beberapa pekan, vaksinasi kepada anak 
berjalan lancar tanpa kendala, bahkan hingga saat ini 
masih belum menerima pengaduan Kejadian Ikutan 
Pasca Imunisasi (KIPI).

“Alhamdulillah, sejauh ini kami tidak ada menerima 
laporan KIPI bagi vaksinasi anak 6-11 tahun,” kata Zaini.
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DAMPINGI MENDAGRI - Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT mendampingi Mendagri Tito Karnavian 
meninjau vaksinasi anak di di SDN 36 Teladan Jalan Hangtuah Pekanbaru.

meminta agar peserta didik harus divaksin terlebih 
dahulu,” ungkap Ayat.

Ia mengatakan, Pemerintah Kota Pekanbaru telah 
memulai vaksinasi anak usia 6-11 tahun sejak awal 
Januari. Target vaksinasi anak hingga 70 persen dari 
jumlah peserta didik.

“Terima kasih kepada orangtua yang sudah mau 
menandatangani surat perjanjian agar anak diizinkan 
divaksin. Tentu saja, hal ini dalam rangka upaya mence-
gah penyebaran virus corona kepada anak-anak,” ucap 
wawako. *BERTUAH

ing dilakukan untuk mencegah kesalahan data. Sehingga 
anak yang sudah vaksin dapat terdata dan mendapatkan 
sertifikatnya.

Sementara Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT me-
nyatakan tidak ada paksaan bagi orangtua untuk mengiz-
inkan anak mereka menjalani suntik vaksin. Namun ia me-
minta kepada tim Satgas Covid-19 Kota Pekanbaru lebih 
giat lagi melakukan sosialisasi kepada orangtua murid.

“Kita juga memberikan edukasi kepada orangtua yang 
belum mendukung (vaksin). Apa yang dilakukan pemer-
intah ini merupakan untuk kebaikan kita semua,” ujar 
Walikota Firdaus.

Menurutnya, dengan melakukan vaksinasi akan mem-
bentuk kekuatan imun pada tubuh. Hal ini sesuai dengan 
arahan pemerintah untuk membentuk herd immunity 
atau kekebalan kelompok. Maka seluruh kalangan usia 
pun bakal mendapat suntik vaksin untuk membentuk 
kekebalan kelompok.

Walikota menyebutkan, saat ini sudah sekitar 40 ribu 
anak di Pekanbaru mendapat vaksinasi. Dari jumlah itu 
belum ada satu kasus pun ditemukan yang memiliki ge-
jala berat usai vaksinasi.

“Maka kita sampaikan bahwa resiko usai vaksinasi yang 
beredar di tengah masyarakat itu hoaks saja. Buktinya 
di Kota Pekanbaru sudah lebih 40 ribu anak yang vaksin, 
tidak ada satu kasus pun kita temukan,” terangnya.

Ia mengimbau kepada orangtua murid dan masyarakat, 
selain menjalankan protokol kesehatan agar melakukan 
vaksinasi guna mencapai kekebalan kelompok.

Walikota menjeaskan bahwa jumlah dosis vaksin saat 
ini masih terbatas. Pemerintah kota pun masih menunggu 
tambahan pasokan vaksin bagi anak-anak. “Kita akan ge-
lar vaksinasi massal lagi setelah mendapat kiriman tamba-
han vaksin,” imbuhnya.

Kondisi ini menjadi kendala dalam mencapai target 
nasional pemberian vaksin bagi anak-anak. Apalagi 
jumlah vaksin masih terbatas. “Bila kita harus memberi-
kan suntikan vaksin segera, tentu kita akan pinjam vaksin 
kabupaten/kota yang belum terpakai,” ulasnya.

Walikota menyadari bahwa distribusi vaksin ke daerah 
dari nasional sudah diatur. Proses percepatan tidak bisa 
dilakukan bila pasokan vaksin masih menipis. “Kita bakal 
koordinasi dengan gubernur, bila membutuhkan vaksin 
kita pinjam vaksin daerah yang masih ada. Supaya vaksi-
nasi tetap berjalan,” terangnya.

Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi SSi juga    
mengajak guru dan wali murid menyosialisasikan vaksi-
nasi anak usia 6-11 tahun. Vaksinasi ini penting agar anak 
bisa belajar dengan aman di sekolah.

“Dalam kesempatan ini, saya mengajak para guru dan 
orang tua/wali murid menyampaikan ke masyarakat 
agar mendukung vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Belajar 
secara daring telah membuat kita kehilangan generasi,” 
kata wawako dalam acara vaksinasi massal di Madrasah      
Ibtidaiyah (MI) Al Ikhwan, Jalan Pesantren, Kelurahan Pe-
batuan, Kecamatan Kulim.

Karena sudah dua tahun terakhir, anak-anak SD belajar 
secara daring. Akhirnya, Presiden Joko Widodo memerin-
tahkan Kementerian Pendidikan agar pembelajaran tatap 
muka (PTM) 100 persen. “Namun, para ahli kesehatan 

Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari dukungan 
semua orang tua anak. Pihaknya juga masih berharap 
kepada para orang tua yang anaknya belum divaksin bisa 
mendorong anaknya ikut divaksin.

Untuk memudahkan pemantauan pasca vaksin, pi-
haknya menyarankan vaksinasi tetap dilakukan di sekolah 

masing-masing dengan memanfaatkan fasilitas 
yang ada.

Hingga saat ini sebanyak 41.425 anak berusia 
6-11 tahun sudah berhasil divaksinasi Covid-19 
untuk dosis pertama. “Sudah 41.425 anak atau 
40,2 persen. Sedangkan dosis vaksin lengkap 
sudah 1.207 anak,” beber dr Zaini.

Lebih lanjut ia menyebutkan Pemerintah Kota 
Pekanbaru menggelar vaksinasi anak dengan 
berkoordinasi bersama pihak sekolah. Vaksinasi 

juga bisa didapatkan melalui puskesmas.
“Vaksinasi anak ada di sekolah, Puskesmas, termasuk 

di tempat khusus yang kita adakan dengan kerja sama 
BIN, TNI dan Polri. Namun, kita menyarankan agar tetap 
dilakukan terkoordinir di sekolah masing-masing,” jelas-
nya.

Ia mengatakan, koordinasi dengan pihak sekolah pent-

Kita juga mem-
berikan edukasi 

kepada orangtua 
yang belum men-
dukung (vaksin). 
Apa yang dilaku-

kan pemerintah 
ini merupakan 

untuk kebaikan 
kita semua

DR FIRDAUS MT
Walikota 

Pekanbaru

LAPORAN
UTAMA

MOTIVASI ANAK - Walikota Firdaus menyaksikan 
vaksinasi kepada anak usia 6-11 tahun sekaligus 
memberikan motivasi kepada anak agar tidak takut 
divaksin.



Rumbai Barat.
Mendagri menyempatkan untuk bertanya-tanya 

kepada anak-anak yang mengikuti vaksinasi. Sekal-
igus memberikan motivasi akan pentingnya vaksinasi 
mencegah Covid-19.

 Tito Karnavian mengucapkan selamat mengikuti 
vaksinasi merdeka anak di Provinsi Riau khususnya di 
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Vaksin  Anak  Tanpa  Paksakan
DINAS Pendidikan Kota Pekanbaru menegaskan tidak 

ada paksaan untuk menjalani vaksinasi bagi anak 
usia 6 hingga 11 tahun atau mereka yang berada 

di tingkat Sekolah Dasar (SD). Orangtua bisa menolak jika 
memang tidak berkenan anak mereka untuk suntik vaksin.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Ismardi Ilyas, 
melalui Sekretaris Muzailis mengatakan, vaksinasi 
bukan menjadi syarat untuk bisa melakukan Pem-
belajaran Tatap Muka (PTM).

“Kita masih sebatas imbauan. Artinya tidak ada 
paksaan, tergantung persetujuan orang tua. Kalau 
orang tua mau vaksin, ya kita vaksin. Tapi kalau 
tidak, ya tidak apa apa,” ujar Muzailis.

Menurutnya, tidak ada paksaan kepada orang 
tua murid agar anak mereka harus menjalani 
vaksinasi Covid-19. Ia juga memastikan, jika anak tidak ikut 
vaksin bukan berarti mereka tidak bisa masuk kelas.

Mereka tetap bisa mengikuti pembelajaran seperti 
biasanya. Ia juga menampik terkait isu yang mengatakan 

LAPORAN
UTAMA

TINJAU VAKSINASI - Walikota Pekanbaru Dr Firdaus ST MT, Kepala Dinkes dr Zaini Rizaldy Saragih dan Camat Payung 
Sekaki Fauzan SStp MSi meninjau pelaksanaan vaksinasi massal anak di Yayasan Darma Yudha Pekanbaru.

VAKSIN MADRASAH - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi saat meninjau vaksinasi massal 
di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Ikhwan di Jalan Pesantren, Kelurahan Pebatuan, Kecamatan Kulim.

VAKSIN PERTAMA - Para siswa SD Yayasan Dharma Yudha Pekanbaru didampingi orangtua 
antusias mengikuti kegiatan vaksinasi massal tahap pertama.

anak yang sudah vaksin bisa ikuti PTM. Namun yang tidak 
vaksin akan menjalani pembelajaran secara daring dari 
rumah.

“Itu belum ada ketentuannya. Seperti anak SMP kan 
sudah lama dimulai vaksinasi nya. Tapi masih ada orang 
tua mereka yang tidak mengizinkan vaksin, namun anak 

mereka tetap bisa belajar seperti biasa. Sama 
dengan anak yang vaksin,” pungkasnya.

Vaksinasi anak di Kota Pekanbaru juga ditinjau 
langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito 
Karnavian saat melakukan kunjungan kerja di 
Provinsi Riau.

Mendagri meninjau pelaksanaan vaksinasi 
merdeka anak usia 6-11 tahun di SDN 36 Teladan 
Jalan Hangtuah Pekanbaru.

Pada kesempatan itu, Mendagri juga menyapa secara 
virtual pusat vaksinasi anak lainnya di Kota Pekanbaru. 
Adapun kecamatan yang berkesempatan disapa Tito 
Karnavian yaitu Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan 

Kota Pekanbaru. Menurutnya, jika ada orang tua yang 
keberatan anaknya untuk di vaksin, itu perlu diberikan 
sosialisasi.

“Alhamdulillah kalau tidak ada yang keberatan, ka-
lau ada uang keberatan perlu diberikan pemahaman. 
Selamat mengikuti vaksinasi, semoga sukses,” ujarnya. 
*BERTUAH
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Pekanbaru Pilot Project 
e-KTP Digital dengan 
QR Code

PELAYANAN PRIMA - Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru 
di Kompleks Mal Pelayanan Publik (MPP) siap melayani secara prima e-KTP digital.

KTP Tersimpan 
di Smartphone 
Warga

persiapan KTP digital ini, itu harus beralih dari SIAK terdis-
tribusi ke Siak terpusat. Itu kita tahun 2021 sudah terpusat. 
Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar,” jelasnya.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ke-
mendagri Zudan Arif Fakrulloh menerangkan, e-KTP digital 
tersebut bakal diberikan kepada setiap warga negara Indo-
nesia (WNI) melalui ponselnya masing-masing.

“KTP-el tidak lagi dicetak seperti sekarang, tetapi lang-
sung disimpan ke HP (ponsel) penduduk,” ujar Zudan.

Dengan demikian, e-KTP yang dilengkapi QR Code itu 
bakal menjadi identitas digital dari setiap penduduk Indone-
sia. Sehingga, jika ponsel hilang, warga mesti meminta Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat untuk 
mengirimkan e-KTP digitalnya ke perangkat yang baru.

“Jadi, tidak ada lagi konsep e-KTP hilang. Sebab e-KTP 
akan didigitalkan dalam HP dan ada QR code-nya,” sebut 
Zudan.

“Kalau HP hilang, ikut hilang juga identitas (e-KTP) digi-
talnya itu. Nanti minta lagi ke Dukcapil, dikirim ke nomor HP 
yang baru,” sambungnya.

Menurut Zudan, penerbitan e-KTP digital ini akan sema-
kin mempermudah dan mempercepat kegiatan pelayanan 
publik atau privat bagi masyarakat.

Selain itu, e-KTP digital bisa mengamankan kepemilikan 
identitas digital melalui sistem autentifikasi untuk mencegah 
pemalsuan data.

Adapun, pada 2021 lalu sebetulnya ujicoba e-KTP digital itu 
sudah dilakukan namun baru menyasar 50 kabupaten/kota di 
Indonesia. *TIM BERTUAH

UJI coba kartu tanda penduduk elektronik (e-
KTP) dalam bentuk digital dengan QR Code 
akan segera digencarkan oleh Kementerian 

Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Kota Pekanbaru masuk dalam daftar 50 ka-

bupaten dan kota di Tanah Air yang dijadikan 
sebagai pilot project atau percontohan uji coba 
penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) digital.

“Dari 514 kabupaten-kota yang mengajukan diri untuk 
penerapan KTP digital, dipilihlah 50 untuk uji coba itu. 
Alhamdulillah, kita masuk salah satunya,” ujar Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota 

Pekanbaru Hj Irma Novrita SSos MSi.
Untuk tahap uji coba, sementara dilakukan di 

lingkup internal Dirjen Dukcapil. Apakah masih 
bisa diretas atau tidak. “Uji coba KTP digital 
dikalangan internal Dukcapil intinya untuk men-
getahui bagaimana kekuatan KTP digital ini,” 
ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan Irma, persiapan 
penerapan KTP digital sendiri telah dimulai Disdukcapil 
Kota Pekanbaru sejak 2020 lalu.

“Ini diawali dengan peralihan sistem SIAK (Sistem In-
formasi Administrasi Kependudukan) terdistribusi. Untuk 

KUNJUNGI SEKOLAH - Seorang siswi SMAN 12 Pekanbaru rekam data diri untuk pembuatan 
KTP eletronik di sekolahnya. Kegiatan ini program Disdukcapil Pekanbaru mempermudah 
siswa memiliki KTP.

KTP DIGITAL - Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke depan tak lagi 
menggunakan blanko, tetapi digital dengan memakai kode QR 
melalui Hp.

Uji coba KTP digital dika-
langan internal Dukcapil 
intinya untuk mengetahui 
bagaimana kekuatan KTP 
digital ini

Hj Irma Novrita SSos MSi
Kepala Disdukcapil 
Pekanbaru

LAPORAN
KHUSUS

“



13  Bertuah Edisi Januari 202212  Bertuah Edisi Januari 2022

TERAPKAN PROKES - Pelayanan adiministrasi kependudukan di Disdukcapil Kota Pekanbaru di tengah 
pandemi tetap dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

REKAM SISWA - Disdukcapil Kota Pekanbaru rekaman KTP-el siswa berusia 17 tahun melalui aplikasi 
Sistem Informasi Pelayanan Pendaftaran Perekaman KTP elektronik Bagi Siswa (Sinopsis).

REKAM DATA - Seorang warga melakukan perekaman data kependudukan untuk e-KTP 
di Disdukcapi Kota Pekanbaru, belum lama ini.

LAPORAN
KHUSUS

Rekam KTP Siswa Melalui Aplikasi
DALAM hal inovasi dan percepatan pelayanan, Dis-

dukcapil Kota Pekanbaru juga sudah menrapkan 
aplikasi layanan Sistem Informasi Pelay-

anan Pendaftaran Perekaman KTP elektronik 
Bagi Siswa (Sinopsis) di Kantor Mal Pelayanan 
Publik Pekanbaru.

Kegiatan perdana perekaman siswa SMK 
Negeri 2 Pekanbaru yang telah berusia 17 
tahun kerja sama antara Disdukcapil dengan 
SMK Negeri 2 Pekanbaru.

Melalui aplikasi Layanan Sinopsis tersebut, 
KTP-el langsung dicetak dan diserahkan kepada setiap 
siswa setelah dilakukan perekaman.

Kepala Dinas Dukcapil Kota Pekanbaru yang 
diwakili Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelay-

anan, Murdinal Guswandi SSTP MM men-
gatakan bahwa kegiatan perekaman terse-
but merupakan perdana bagi siswa.

“Selama ini kita ada juga perekaman bagi 
siswa, tapi masih manual, sekarang kita ada 
aplikasi sendiri yang bisa di-download di 
play store pada hand phone berbasis an-
droid,” kata Murdinal

Dijelaskannya, siswa bisa melakukan 
permohonan online melalui aplikasi tersebut dan jika 
ditemukan data yang bermasalah, maka pihaknya 

bisa membantu untuk memfasilitasi.
“Sehingga pada saat perekaman datanya sudah 

valid, karena memang dari permasalahan selama ini 
kami menemukan rata-rata banyak siswa yang telah 

tamat datanya tidak valid, contoh, akte kelahiran tidak 
cocok dengan kartu keluarga atau tidak pas dengan 
ijazah,” ujar Murdinal. *TIM BERTUAH



WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT meresmikan Perpustakaan 
Digital Putri Kaca Mayang. Per-

pustakaan yang berlokasi di Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) Kaca Mayang, Jalan Jenderal 
Sudirman Kota Pekanbaru ini diharapkan 
dapat menarik minat baca sekaligus menu-
larkannya lewat gerakan literasi digital.

Walikota mengapresiasi kehadiran perpustakaan ini. 
Pembangunan gedung perpustakaan tersebut, ucap wako, 
merupakan bentuk program CSR PT PJB PLTU Tenayan.

Bangunan perpustakaan memanfaatkan material FABA 
atau Fly Ash Bottom Ash terkategori sebagai limbah non B3 
yang aman sebagai bahan substitusi semen dan bahan ban-
gunan.

“Oleh karena itu, bangunan perpustakaan digital diharap-
kan bisa berkembang di berbagai pelosok Kota Pekanbaru,” 
ujarnya.

Ia menilai, peresmian ini merupakan satu upaya mem-
bangun minat baca masyarakat melalui perpustakaan yang 
menarik. Apalagi di era digital seperti ini minat membaca bisa 
ditularkan lewat gerakan literasi digital.

Walikota juga mendukung perpustakaan ini bersama 
pojok baca digital atau pocadi. Pocadi merupakan model per-
pustakaan dengan format buku digital e-book dan layanan 
buku cetak. “Kita berharap nantinya bisa mendorong pening-
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TERIMA PLAKAT - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menerima plakat kenang-kenangan dari GM PT PJB PLTU 
Tenayan Arif Wicaksono.

POTONG PITA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
melakukan pemotongan pita tanda diresmikannya Pojok 
Baca Digital (Pocadi) di lokasi RTH Putri Kaca Mayang.

TANDATANGAN 
PRASASTI - Wa-
likota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
menandatangani 
prasasti peresmian 
Perpustakaan Digital 
Putri Kaca Mayang.

Literasi Digital 
Menarik Minat Baca

Walikota Resmikan 
Perpustakaan Digital Putri 

Kaca Mayang

UJI POCADI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT melihat langsung komputer di 
ruangan Pojok Baca Digital.

katan budaya literasi di tengah masyarakat,” paparnya usai 
kegiatan.

Wako menyebut bahwa perpustakaan ini juga untuk 
menumbuhkan dan membiasakan budaya literasi di tengah 
masyarakat. Pengunjung perpustakaan bisa membaca buku 
di sini melalui perangkat komputer yang tersedia atau gawai 
yang tersambung langsung dengan internet.

“Pemerintah Kota Pekanbaru terus berupaya untuk me-
ningkatkan akses layanan perpustakaan guna mendorong 
kegemaran membaca dan literasi masyarakat,” ungkapnya.  

Perpustakaan yang diresmikan ini menyediakan aneka 
buku bacaan yang beragam, menarik dan berbasis teknologi 
digital.

Buku digital berasal dari aplikasi iPusnas milik Perpusnas. 
Ada koleksi ebook mencapai 67 ribu judul. Ditambah dari 
iPekanbaru milik Pemerintah Kota Pekanbaru dengan koleksi 
ebook mencapai delapan ribu judul.

“Literasi digital bisa diterapkan di mana saja, yakni di 
lingkungan keluarga, lingkungan sekolah ataupun lingkun-

AGENDA

gan masyarakat. Dengan manfaat yang bisa dirasakan 
dengan literasi digital ini ialah mendukung terwujudnya 
Pekanbaru Smart City yang aman, nyaman dan efisien,” 
jelasnya.

Peresmian perpustakaan ditandai dengan penandatan-
ganan prasasti dan pemotongan pita. Kegiatan ini turut 
dihadiri Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota 
Pekanbaru Ir Hj Nelfiyonna MSi, Kadis DLHK, Kadis PUPR 
dan tamu undangan lainnya.

Sementara GM PT PJB PLTU Tenayan Arif Wicaksono 
menyebut bahwa pembangunan perpustakaan ini adalah 
dukungan pihaknya terhadap program Pemerintah Kota 
Pekanbaru. Ia berharap nantinya kerjasama dengan 
pemerintah kota terjalin di berbagai sektor.

Arif nengatakan bahwa pihaknya sudah berkolaborasi 
dengan Dispusip Kota Pekanbaru untuk pembangunan 
perpustakaan digital ini. Arief menilai program ini meru-
pakan satu program unggulan PT PJB PLTU Tenayan. 
*BERTUAH

PENJELASAN - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
menyimak penjela-
san dari staf yang 
ada di Pojok Baca 
Digital atau Pocadi.

Menuju Smart People
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SERAH TERIMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyaksikan penandatanganan serah terima 
SPAM Pedesaan Padat Karya untuk masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan.

bisa mengaliri 60 rumah. Sementara, jumlah warga RW 02 
hanya 45 Kepala Keluarga. Kelebihan aliran air akan digu-
nakan untuk usaha air kemasan. Keuntungan penjualan air 
kemasan digunakan untuk biaya operasional masjid pari-
purna.

Keberadaan SPAM disambut baik masyarakat. Ihsan, 
seorang tokoh masyarakat RW 02 mengucapkan terima 
kasih kepada walikota Pekanbaru yang telah meresmikan 
SPAM Padat Karya. Pasalnya, SPAM ini sangat dibutuhkan 
oleh masyarakat setempat.

“Karena, kawasan ini merupakan lahan gambut dan airnya 
berwarna merah. Dengan adanya SPAM ini, tentu menjadi 
kegembiraan yang luar biasa. Ini adalah kado terindah dari 
Walikota di akhir masa jabatannya,” ucap Ihsan.

Usai peresmian, Walikota Dr H Firdaus ST MT berkes-
empatan meninjau proyek air bersih SPAM lewat program 
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat 
(Pamsimas) yang ada di Kecamatan Tenayan Raya.

Saat peninjauan tersebut, walikota kembali menegaskan 
bahwa program ini menjadi prioritas bagi masyarakat, agar 

TINJAU SPAM - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
meninjau tower air bersih SPAM lewat program Pamsimas di 
Kelurahan Industri Tenayan.

AIR BERSIH - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
mengecek langsung kondisi air bersih program SPAM 
Pedesaan Padat Karya.

DOKUMEN KERJASAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyaksikan penyerahan dokumen kerja sama SPAM Pedesaan Padat 
Karya di Kelurahan Industri Tenayan.

AGENDAResmikan SPAM Pedesaan Padat 
Karya di Kelurahan Industri Tenayan

Walikota: Penyediaan 
Air Bersih Menjadi 

Prioritas

WALIKOTA Pekanbaru Dr H 
Firdaus ST MT meresmikan 
Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM) Pedesaan Padat Karya di Ke-
lurahan Industri Tenayan, Kecamatan 
Tenayan Raya.

SPAM ini dibangun oleh kelompok 
masyarakat mandiri yang didanai oleh 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam sambutannya Walikota Firdaus mengatakan bah-
wa SPAM merupakan upaya untuk menyediakan air bersih 
bagi masyarakat. Pembangunan SPAM dilakukan karena 
penyediaan air bersih menjadi prioritas bagi pemerintah.

“Karena, pembangunan SPAM ini ada kaitannya dengan 
sumber daya manusia unggul sehingga terwujud masyara-
kat yang sehat. Kesehatan itu sangat dipengaruhi oleh 
konsumsi air bersih,” ujarnya.

Menurut wako, kawasan RW 02 Kelurahan Industri 
Tenayan airnya merah karena lahan gambut. Oleh karena 
itu, Pemerintah Kota Pekanbaru bekerja sama dengan 
Dirjen Permukiman dan Perumahan Kementerian PUPR 
membangun SPAM.

“Kami mendapat tujuh lokasi untuk membuat SPAM 
pedesaan. SPAM ini mengambil sumur air dalam. Kedala-
man air sumur ini lebih dari 160 meter,” jelas walikota.

Pembangunan SPAM dilaksanakan dengan memanfaat-
kan gaya gravitasi. Dengan cara inilah sumber air muncul. 
Pembangunannya juga dilakukan dengan sistem pember-
dayaan masyarakat.

“Kementerian PUPR membentuk kelompok masyarakat 
yang mandiri. Satu unit SPAM bernilai Rp 360 juta,” ucap 
wako lagi.

Satu unit SPAM berkapasitas dua liter per detik yang 

BUDIDAYA LEBAH - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
meninjau budidaya 
lebah madu masyara-
kat yang  merupakan 
binaan dari PT PJB 
PLTU Tenayan.

mendapat akses air bersih. Menurutnya ada dua kelura-
han dalam program Pamsimas ini, yakni Kelurahan Industri 
Tenayan dan Kelurahan Bencah Lesung.  

“Proses serah terima juga sudah dilakukan. Apalagi ma-
syarakat dulunya kesulitan mendapat air bersih. Saat ini ma-
syarakat bisa mendapat akses air bersih dari sumber sumur 
dalam,” tuturnya.

Selain meninjau Pamsimas, Wako Firdaus dan rombongan 
juga melihat langsung lokasi budidaya lebah madu yang 
punya nilai ekonomi tinggi di RW 02 Kelurahan Industri 
Tenayan. Budidaya lebah madu merupakan binaan dari PT 
PJB PLTU Tenayan.

Melalui dana CSR PT PJB PLTU Tenayan, warga memben-
tuk Kelompok Usaha Bersama Madu Jaya berkolaborasi den-
gan PT Mahakarya Berkah Madani dalam peternakan lebah 
madu Kelancang. Setiap empat bulan, warga mendapat 
keuntungan sebesar Rp 400.000.

“Kita berharap nanti dikembangkan di kelurahan ini, lalu 
dikembangkan ke kelurahan lainnya di Kota Pekanbaru,” 
ujarnya. *BERTUAH

Liveable City



WALIKOTA Pekanbaru Dr H 
Firdaus ST MT menghadiri 
launching peta Zona Nilai 

Tanah (ZNT) Kota Pekanbaru pembua-
tan tahun 2021. Peluncuran ZNT dinilai 
sebagai bentuk inovasi pelayanan pub-
lik secara smart dari Kantor Pertanahan 
untuk memetakan peta bidang secara 
lengkap.

Menurut Walikota Pekanbaru, ZNT berisikan informasi 
termasuk penetapan zona nilai tanah. Dengan demikian, 
ZNT tentu akan memberi dampak terhadap pendapatan 
pajak daerah. “Karena di dalamnya jelas terdata nilai pasa-
ran tanah di masing-masing kawasan,” ujarnya di lokasi 
kegiatan, Aula Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota 
Pekanbaru.

Dikatakan Walikota Firdaus, dengan adanya ZNT seti-
daknya menampilkan nilai riil sesuai zona peruntukannya. 
Misal kawasan perdagangan, pemukiman dan sebagainya. 
Tak hanya itu, lanjutnya, peta ZNT juga memudahkan 
Pemerintah Kota Pekanbaru untuk pembebasan lahan.

“Karena dalam peta ZNT dilengkapi dengan data-data 
kepemilikan serta lokasi maupun luasnya,” sebutnya.

Sementara Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional 
Provinsi Riau M Syahrir menerangkan, ZNT sebagai tindak 
lanjut peta ZNT yang dibuat oleh Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional. “ZNT ini sebagai bahan acuan bagi 
masyarakat untuk menilai tanah,” jelasnya.

 Ia menambahkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 128 tahun 2015, yang dimaksud dengan nilai tanah 
adalah nilai pasar atau market value yang ditetapkan oleh 
Kementerian BPN dalam peta ZNT yang disahkan oleh 
Kepala Kantor Pertanahan untuk tahun berkenaan.

“Untuk wilayah yang belum tersedia peta wilayah ZNT 

19  Bertuah Edisi Januari 202218  Bertuah Edisi Januari 2022

AGENDA

Berpotensi Tingkatkan 
Pendapatan Daerah

BPN Kota Pekanbaru Luncurkan 
Peta Zona Nilai Tanah

PETA ZNT - Wa-
likota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
bersama Kepala 
BPN Provinsi Riau 
memperlihatkan 
peta Zona Nilai 
Tanah (ZNT) Kota 
Pekanbaru tahun 
2021 di Kantor BPN 
Pekanbaru. 

SERTIFIKAT LAHAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menerima sertifikat tanah untuk terminal kargo di Kelurahan 
Sialang Rampai, Kecamatan Kulim dengan status hak pakai 
dari Badan BPN Kota Pekanbaru.

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT dan perwakilan Forkopimda 
foto bersama Kepala BPN Provinsi Riau dan jajaran. 

SAMBUTAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
memberi kata sambutan seusai peluncuran peta Zona 
Nilai Tanah atau ZNT Kota Pekanbaru.  

TOMBOL LAUNCHING - - Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT bersiap menekan tombol 
digital tanda launching peta Zona Nilai Tanah 
(ZNT) Kota Pekanbaru tahun 2021.

digunakan Nilai Jual Obyek Pajak atau NJOP atas tanah 
pada tahun berkenaan,” sebutnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, penerapan ZNT juga ber-
sinergi dengan program yang sedang dilaksanakan oleh 
Kantor Pertanahan yakni menuju kota lengkap.

Ia berharap peta ZNT yang menampilkan fakta riil harga 
tanah, dalam hal ini tentunya pemerintah daerah dan 
masyarakat akan merasakan manfaatnya, mengingat ZNT 
berbasis nilai pasar.

“ZNT dapat dimanfaatkan untuk penentuan tarif dalam 
pelayanan pertanahan, referensi masyarakat dalam ber-
transaksi, penentuan ganti rugi, inventarisasi nilai aset 
publik maupun aset masyarakat, memonitor nilai tanah 
dan referensi penetapan NJOP untuk PBB agar lebih adil 
dan transparan,” tukasnya.

Selain menghadiri launching peta ZNT Kota Pekan-
baru, pada kesempatan itu Walikota Dr H Firdaus ST MT 
juga menerima sertifikat tanah untuk Pemerintah Kota 
Pekanbaru dengan status hak pakai dari Badan Pertanahan 

Nasional Kota Pekanbaru.
Aset itu sendiri akan digunakan untuk terminal kargo 

di Kelurahan Sialang Rampai, Kecamatan Kulim.
Ada dua sertifikat tanah Pemko Pekanbaru untuk 

terminal kargo dengan kategori sertifikat hak pakai di 
Kelurahan Sialang Rampai.

Pertama, luas lahan 120.282 meter persegi. Sertifikat 
kedua juga berstatus hak pakai dengan luas 38.948 meter 
persegi.

“Kita bersyukur sudah menerima sertifikat tanah aset 
Pemko Pekanbaru. Perlu diketahui, aset pemko dalam 
bentuk tanah yang bersertifikat baru 30 persen,” kata 
Walikota Firdaus seusai acara.

Pemerintah Kota Pekanbaru, ucapnya, akan terus 
menggesa seluruh aset tanah agar bersertifikat. “Seperti 
yang dikatakan menteri ATR/BPN tahun lalu, kalau kita 
lalai maka akan diserobot pihak-pihak tertentu. Tentu ini 
menjadi kerugian bagi pemerintah,” sebut Datuk Bandar 
Setia Amanah itu lagi. *BERTUAH

Good Government



Walikota Keynote Speaker Kegiatan 
Digital Entrepreneurship Academy
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KEYNOTE SPEAKER - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menjadi keynote speaker Digital Entrepreneurship 
Academy yang digelar Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo Medan.

Imbau Pelaku UMKM 
Pintar Manfaatkan 

Peluang

WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT menjadi keynote speaker 
dalam kegiatan Digital Entrepre-

neurship Academy yang digelar Balai Besar 
Pengembangan SDM dan Penelitian Komin-
fo Medan. Kegiatan ini bertujuan memberi-
kan pengetahuan, dasar hukum serta pelati-
han digitalisasi ekonomi bagi pelaku Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dalam pemaparannya, walikota menjabarkan bahwa UMKM 
sebagai penggerak ekonomi Indonesia perlu beradaptasi dan 
mulai memanfaatkan teknologi digital dalam model bisnisnya 
agar dapat meningkatkan daya saing di era kenormalan baru 
usai Covid-19.

PEMBICARA - Kepala Dinas Kominfotik dan Persandian Kota Pekanbaru, 
Firmansyah Eka Putra, menjadi pembicara dalam pelatihan Digital Entre-
preneurship Academy.

SAPA PESERTA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyapa 
para peserta pelatihan Digital Entrepreneurship Academy saat me-
masuki lokasi acara.

MOTIVASI - Wa-
likota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
memberi sambutan 
sekaligus motivasi 
kepada para peserta 
Digital Entrepreneur-
ship Academy di Hotel 
Grand Zuri Pekanbaru.

“Ini juga upaya pemulihan ekonomi di tengah krisis yang kita 
hadapi,” sebut walikota di Hotel Grand Zuri Pekanbaru.

Ia menegaskan bahwa smart city yang terus digaungkan ti-
dak akan terwujud, jika masyarakat tidak menjadi smart people.

Dikatakannya, ada enam pilar dalam perwujudan smart city 
yaitu smart govermance atau tata kelola pemerintah yang pin-
tar. Lalu smart people yaitu penduduk yang pintar.

Smart economy, ekonomi yang pintar, smart environment, 
lingkungan yang pintar, smart living, kehidupan yang pintar, 
serta smart mobility yaitu mobilitas yang pintar.

“Pekanbaru memiliki potensi ekonomi yang besar, meski se-
dikit memiliki sumber daya alam. Lantas apa modal Kota Pekan-
baru? Pekanbaru tepat di tengah Provinsi Riau dan di jantung 
Pulau Sumatera,” ucapnya.

“Dikelilingi daerah yang kaya dengan sumber daya alam, 
Pekanbaru berada pada jalur lintas timur Sumatera dan seka-
ligus berfungsi sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat 
menuju kawasan Asia, Amerika dan Eropa,” papar walikota.

Dengan modal tempat strategis tersebut, walikota mengim-
bau masyarakat untuk harus berjiwa entrepreneur memanfaat 
peluang tersebut. Terakhir, Wali Kota Pekanbaru mengucap-
kan terimakasih kepada Kepala BBPSDMP Medan yang telah 
menggelar kegiatan ini. Selain itu, dirinya berharap para peserta 

AGENDA

Smart Economy

pelatihan untuk serius menyerap ilmu dalam kegiatan ini.
Sementara itu, Kepala BBPSDMP Kominfo Medan, Drs 

Irbar Samekto MSi, dalam sambutannya menyampaikan 
bahwa kegiatan pelatihan Digital Entrepreneurship Acad-
emy merupakan satu dari skema pelatihan Digital Talent 
Scholarship atau DTS.

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi nota 
kesepakatan antara Badan Litbang SDM Kemkominfo den-
gan tujuh pemerintah kabupaten/kota.

“Hal ini dalam rangka akselerasi program DTS 2022 
melalui sinergitas pengembangan SDM Digital yang telah 
ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 23 Desember 
2022,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam nota kesepakatan tersebut 
masing-masing kabupaten/kota memperoleh kuota antara 
5.000 sampai 10.000 peserta DTS.

Bagi pemerintah, partisipasi dalam ekosistem ekonomi 
digital ini penting karena potensinya sangat besar dan 
dapat mempermudah UMKM untuk masuk ke rantai pasok 
global dan akan terus mendorong digitalisasi UMKM.

“Saat ini tercatat yang sudah masuk ke dalam aplikasi 
perdagangan elektronik atau e-commerce jumlahnya terus 
bertambah,” ucapnya. *BERTUAH

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT didampingi Kepala Diskominfotik 
dan Persandian Pekanbaru foto bersama Kepala BBPSDMP Kominfo Medan dan peserta Digital 
Entrepreneurship Academy.
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FOTO BERSAMA - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
dan Forkopimda 
foto bersama den-
gan sejumlah petani 
penerima Kartu Tani 
sekaligus kepeserta-
an BPJS Ketenagak-
erjaan.

KERJA SAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT me-
nyaksikan penandatanganan kerja sama antara antara Dinas 
Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dengan fakultas 
pertanian sejumlah universitas.

PANEN JAGUNG - Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan 
Kota Pekanbaru, Muhammad Firdaus panen jagung bersama 
mitra kerja usai peluncuran Implementasi Kartu Tani.

PELUNCURAN KARTU - 
Walikota Pekanbaru Dr 
H Firdaus ST MT didam-
pingi ketua DPRD Kota 
Pekanbaru menekan 
tombol sirene tanda 
diluncurkannya Imple-
mentasi Kartu Tani.

tani. Mereka nantinya diharapkan menjadi penerima 
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Ia mengatakan, untuk kepesertaan BPJS TK ini ada 
yang anggarannya bersumber dari APBD Kota Pekan-
baru, dan ada pula dukungan dari RS Syafira. Rumah 
sakit ini orangtua asuh bagi sejumlah petani penerima 
kepesertaan BPJS TK.

Firdaus memaparkan, mereka yang menerima kartu 
tani dan kepesertaan BPJS TK merupakan para petani. 
Mereka berasal dari kelompok tani yang sudah menyu-
sun kebutuhan pupuk bersubsidi.

“Kartu tani berfungsi untuk pembelian pupuk bersub-
sidi. Mereka juga bisa menggunakannya untuk transaksi 
keuangan,” pungkasnya.*BERTUAH

KARTU TANI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyerahkan Kartu Tani secara simbolis kepada 
seorang petani di Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

Walikota Luncurkan Implementasi 
Kartu Tani Pekanbaru

AGENDA

Pulihkan Perekonomian 
Melalui Pertanian

but keberadaan kartu tani sebagai langkah membantu 
sektor pertanian. Pertanian, ucap wako bisa menjadi 
unggulan dalam memutar kembali roda perekonomian 
yang sempat dihantam Covid-19.

“Sektor pertanian bisa menjadi sektor unggulan di 
tengah pandemi Covid-19 terus tumbuh. Sektor per-
tanian sangat membantu menopang perekonomian 
daerah di tengah pemulihan ekonomi. Kita juga beru-
paya mengendalikan inflasi daerah, seiring peningkatan 
pertumbuhan ekonomi,” paparnya.

Apalagi, lanjutnya banyak petani muda di Kota Pe-
kanbaru yang punya potensi besar di sektor pertanian. 
Pemerintah Kota Pekanbaru siap mendukung pengem-
bangan sektor pertanian bagi masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekanbaru siap 
menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi. Ia ber-
harap kerja sama ini terus terjalin dalam upaya pening-
katan sektor pertanian.

Hal itu dibuktikan langsung dengan dilakukannya 
penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Di-
nas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dengan 
Fakultas Pertanian Universitas Riau, Universitas Islam 
Riau dan Universitas Lancang Kuning.

Ia menyebut bahwa kerja sama ini merupakan ben-
tuk dukungan untuk penelitian mahasiswa peternakan, 
pertanian dan perikanan ke kelompok tani, kelompok 
ternak dan kelompok budi daya ikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan 
Kota Pekanbaru Muhammad Firdaus menyebut bahwa 
pada peluncuran ini terdapat 2.171 penerima kartu tani. 
Peluncuran ini sebagai bentuk impelementasi kartu tani 
di Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru memiliki alokasi sebanyak 2.400 kartu 

IMPLEMENTASI Kartu Tani di-
luncurkan di Kota Pekanbaru. 
Walikota Dr H Firdaus ST MT 

meresmikan peluncuran ‘kartu 
sakti’ bagi para petani ini di Kom-
pleks Dinas Pertanian dan Peri-
kanan Kota Pekanbaru.

Kehadiran kartu ini disambut 
baik oleh walikota Pekanbaru. Dengan adanya kartu 
ini menjadi tanda bahwa para petani juga menjadi 
peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kepesertaan jaminan 
sosial ini sebagai jaminan terhadap resiko kerja para 
petani.

“Kartu tani ini multifungsi, jadi tidak cuma un-
tuk membeli pupuk subsidi, tapi untuk membantu 
para petani agar bisa tumbuh lebih baik,” ujarnya di 
hadapan unsur Forkopimda, Bank Mandiri dan BPJS 
Ketenagakerjaan yang turut hadir dalam peluncuran 
kartu tani.

Walikota pada kesempatan itu juga mengajak 
semua pihak untuk bekerja sama dalam upaya pemu-
lihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Ia menye-

Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Padat Modal



DALAM usia yang mencapai empat tahun, Rumah 
Sakit Daerah Madani diminta terus meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat. Sehingga nantin-

ya diharapkan bisa menjadi rumah terbaik di Indonesia.
Hal itu disampaikan Walikota Pekanbaru Dr H 

Firdaus ST MT usai menghadiri hari jadi ke-4 RSD 
Madani yang dipusatkan di halaman rumah sakit Jalan 
Garuda Sakti, Kecamatan Binawidya, Pekanbaru.

“Kepada dirut, setelah Covid, 2023-2024, RSD Mada-
ni harus bisa menjadi rumah sakit terbaik di Indonesia. 
Bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyara-
kat,” ucap walikota.

Walikota memiliki impian menjadikan RSD Madani 
sebagai rumah sakit rujukan daerah yang mampu 
memberikan pelayanan prima dengan predikat nilai A 
platinum.

Saat ini, ujarnya, pelayanan RSD Madani sendiri 
telah mendapatkan nilai B dari Kementerian Pendaya-
gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Di tahun kedua memberikan pelayanan seiring den-
gan penyelesaian pembangunan, itu kita sudah dapat 
penilaian B dari Menpan RB. Jadi kita sudah punya 
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NASI TUMPENG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memotong nasi tumpeng pada acara resepsi perayaan Hari 
Jadi ke-4 Rumah Sakit Daerah Madani Pekanbaru.

LEPAS BALON - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
melakukan pelepasan balon ke udara dalam memeriahkan 
HUT ke-4 RSD Madani Pekanbaru.

ANAK YATIM - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT dan Forkopimda foto bersama dengan 
anak yatim seusai resepsi perayaan Hari Jadi ke-4 RSD Madani Pekanbaru.

SUAPAN PERDANA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT memberi suapan oerdana nasi tumpeng kepada Direk-
tur Utama RSD Madani Arnaldo Eka Putra di HUT ke-4 RSD 
Madani Pekanbaru.

SANTUNAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyerahkan secara simbolis santunan anak yatim piatu 
sempena HUT ke-4 RSD Madani.

modal, tinggal beberapa tahapan 
lagi menuju pelayanan yang kita 
cita-citakan. Pelayanan prima sep-
erti yang telah kita raih di bidang 
perizinan dan kependudukan,” 
jelasnya.

Walikota bersyukur, di usia yang 
ke-4 ini sudah dapat merasakan 

pelayanan RSD Madani. “Alhamdulillah, ini teruji se-
lama dua tahun dalam penanganan Covid, kami den-
gan gubernur di awal 2020 menetapkan RSD Madani 
sebagai rumah sakit rujukan Covid,” ujar walikota.

Untuk meningkatkan pelayanan tersebut, kata 
walikota, Pemerintah Kota Pekanbaru terus berupaya 
melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan 
RSD Madani. “Begitu juga dengan sumber daya ma-
nusia, sesuai SOP atau standar operasional prosedur 
yang terukur bisa memberikan pelayanan yang nya-
man kepada masyarakat,” lanjutnya.

Dengan demikian, masyarakat yang datang bero-
bat ke RSD Madani sudah merasa sembuh meski be-
lum mendapatkan perawatan medis. “Karena mereka 
sudah tersugesti dengan datang saja, mereka bisa 
sehat karena pelayanan. Itu harapan kita,” ucapnya.

“Jangan malah masyarakat datang, baru satu 
kilometer saja, bau rumah sakit sudah membuat tidak 
nyaman,” imbuh walikota lagi.

Selain pelayanan, sebut walikota, untuk memberi-
kan kenyamanan itu maka pemerintah kota sengaja 
merancang bangunan RSD Madani seperti rumah 
ibadah.

“Jadi itulah mengapa desain rumah sakit ini 
seperti rumah ibadah, masjid. Itu sengaja kita buat 
agar imej rumah sakit tidak menakutkan. Kan kalau 
kita datang ke masjid, jiwa kita menjadi tenang. Jadi 
dengan desain seperti ini bisa memberikan kenya-
manan,” tuturnya.

Walikota Hadiri Perayaan 
HUT ke-4 RSD Madani
Pelayanan Teruji Selama 
Pandemi Covid-19

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Perayaan hari jadi ke-4 RSD Madani berlangsug 
cukup meriah dan khidmat. Selain walikota Pe-
kanbaru, turut hadir pada kesempatan itu, unsur 
Forkopimda, Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi dan Asisten I Bidang Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat Drs H Syoffaizal MSi.

Kemudian hadir juga Kepala Dinas Kesehatan dr 
Zaini Rizaldy Saragih, Kepala DMP-PTSP Akmal Khairi, 
Direktur Utama RSD Madani Arnaldo Eka Putra dan 
Camat Binawidya Edi Suherman, serta tamu undan-
gan lainnya.

Di kesempatan itu, walikota turut menyerahkan 
santunan secara simbolis kepada sejumlah anak 
yatim. Dari laporan panitia, ada 50 anak yatim yang 
diberi santunan sempena HUT ke-4 RSD Madani. 
*BERTUAH

AGENDA
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Bantu 
Akselerasi 
Belajar di 

Sekolah

dengan Tanoto Foundation. Penandatanganan MoU dan 
perjanjian kerja sama kali ini sebagai upaya akselerasi 
dalam belajar para peserta didik,” kata Walikota Firdaus 

seusai audiensi dan penandatanganan kerja sama 
antara kedua belah piihak.

Maka dari itu, Tanoto Foundation bekerjasama 
dengan lembaga dan para pakar pendidikan. Se-
hingga, Tanoto Foundation bisa membantu dalam 
akselerasi belajar dan mengajar di sekolah.

“Tawaran kerja sama tiga tahun lalu dari mer-
eka kami terima. Karena, program mereka sejalan 
dengan cita-cita kami dalam melakukan akselerasi 

Walikota Teken 
MoU dengan Tanoto 

Foundation

NOTA KESEPAHAMAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menan-
datangani nota kesepahaman (MoU) Program PINTAR Tanoto Founda-
tion dalam hal akselerasi pembelajaran.

AGENDA

PEMERINTAH Kota Pekanbaru kembali menandatangani 
nota kesepahaman (MoU) Program PINTAR Tanoto 
Foundation di ruang rapat Gedung Utama Kompleks 

Perkantoran Tenayan Raya. Penandatanganan kerja 
sama kali ini guna akselerasi belajar peserta didik 
di Pekanbaru.

Walikota Dr H Firdaus ST MT dan Kepala Dinas 
Pendidikan Dr H Ismardi Ilyas menandatangani 
langsung perjanjian kerja sama tersebut dengan 
pihak Tanoto Foundation yang diwakili Direktur 
Program Pendidikan Dasar, Ari Widowati.  

“Ini merupakan tahun ketiga kerja sama kami 

PENANDATANGANAN 
- Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
menyaksikan penan-
datangan kerja sama 
antara Dinas Pendidi-
kan Kota Pekanbaru 
dengan Tanoto Foun-
dation.

DRAF KERJA SAMA - Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru 
dan perwakilan dari Tanoto Foundation memperlihatkan draft 
kerja sama antara kedua belah pihak.

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT didampingi sejumlah kepala OPD foto ber-
sama dengan perwakilan Tanoto Foundation seusai penandatanganan kerja sama.  

pembangunan Sumber Daya Manusia melalui bidang 
pendidikan,” ungkap Walikota.

Menurut Wako Firdaus, dalam upaya membangun 
Smart People atau masyarakat yang cerdas dan berkuali-
tas, maka inovasi harus terus dilakukan.

Inovasi yang terpenting adalah dalam proses bela-
jar mengajar untuk generasi hebat di masa yang akan 
datang. Melalui kerja sama ini, wako mengharapkan dapat 
menghasilkan percepatan dalam proses belajar mengajar.

Apalagi di era digital sekarang ini para guru dituntut 
untuk lebih kreatif agar proses belajar mengajar bisa ber-
jalan efektif. Selain itu, seiring dengan pandemi Covid-19, 
banyak kegiatan belajar mengajar berubah menjadi pem-
belajaran jarak jauh.

“Sehingga kehadiran program PINTAR ini sangat baik. 
Hal ini sebagai salah bentuk kepedulian dengan mengini-
siasi program pengembangan inovasi untuk kualitas 
pembelajaran,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Program Pendi-
dikan Dasar Tanoto Foundation, Ari Widowati mengatakan 
pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Pemko 
Pekanbaru. Karena, Pemko Pekanbaru memiliki komit-
men yang luar biasa untuk menyelenggarakan pendidikan 
yang berkualitas.

Tanoto Foundation ujarnya, memposisikan diri seb-
agai mitra untuk mendukung apa yang menjadi cita-cita 
Pemerintah Kota Pekanbaru.

Untuk diketahui, Tanoto Foundation adalah organisasi 
filantropi independen di bidang pendidikan yang sangat 
peduli memajukan mutu pendidikan di Indonesia. Salah 
satunya melalui program PINTAR yang menjangkau 42 
ribu siswa di Provinsi Riau.

“Program kami berfokus dalam meningkatkan kuali-
tas lingkungan belajar untuk bisa menghasilkan pelajar 
yang lebih berprestasi di bidang literasi dan sains melalui 
peningkatan kompetensi para guru dan kepala sekolah. 
Pastinya, kami bekerja sama dengan pemerintah daerah 
melalui Dinas Pendidikan untuk membantu memantau 
perkembangan di sekolah,” ujarnya. *BERTUAH

PLAKAT - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyerah-
kan plakat kenang-kenangan kepada Direktur Program Pendi-
dikan Dasar Tanoto Foundation, Ari Widowati.

Mewujudkan SDM Berkualitas



Wakil Walikota Buka Musda 
Silauraja Provinsi Riau

Ajak Bersinergi 
Bangun Pekanbaru
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WAKIL Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
membuka kegiatan Musyawarah Daerah Silauraja 
Provinsi Riau. Dalam kesempatan itu, wawako 

mengajak anggota dan seluruh keluarga besar Silauraja ikut 
bersinergi dengan pemerintah dalam program pembangu-
nan.

“Kita ajak semua anggota Silauraja ikut bersinergi dalam 
program pembangunan di Kota Pekanbaru,” ujar Wawako 
Ayat dalam sambutannya di Ballroom Hotel Mutiara Merde-
ka Pekanbaru.

Wawako berharap pelaksanaan musda ini dapat berjalan 
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MUSDA SILAURAJA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi memukul alat musik 
tradisional dari Batak tanda dibukanya kegiatan Musda Silauraja Provinsi Riau.

MAKAN SIRIH - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menerima tepak sirih dari penari pada pembukaan Musda Silau-
raja Provinsi Riau.

FOTO BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
foto bersama tokoh masyarakat beserta keluarga besar Silauraja 
Provinsi Riau.

MANORTOR - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi disambut kegiatan manortor saat memasuki ruangan 
kegiatan Musda Silauraja Provinsi Riau.

SAMBUTAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi memberi kata sambutan pada pembukaan kegiatan 
Musyawarah Daerah Silauraja Provinsi Riau.

dengan lancar. Apalagi dalam musda 
kali ini bertujuan untuk membentuk 
kepengurusan DPD Silauraja.

“Kegiatan ini juga menjadi ajang 
untuk mempererat silaturahmi antara 
keluarga yang tergabung dalam Silau-
raja di Provinsi Riau,” ujarnya.

Dilanjutkan Wawako Ayat, ke-
beradaan perkumpulan Silauraja tentunya akan dapat 
menyatukan semua potensi dari keluarga besar Silauraja. 
Sehingga mereka bisa bersama-sama ikut membangun 
Provinsi Riau.

Kegiatan musda Silauraja berlangsung selama dua hari. 
Musda kali ini bertujuan untuk membentuk kepengurusan 
DPD Silauraja di wilayah Provinsi Riau.

“Kegiatan musda diikuti para peserta yang berasal dari 
12 kabupaten/kota. Ada 120 orang peserta mewakili kabu-
paten/kota,” ucap Ketua Panitia Pelaksana Musda, Burhan 
Gurning.

Burhan mengatakan kehadiran DPD Silauraja tak lain 
adalah untuk menyatukan keturunan Silauraja yang ber-
marga Malau, Manik, Ambarita dan Gurning. Ia memapar-
kan bahwa saat ini ada sekitar 3.000 keluarga yang ter-
gabung dalam Silauraja.

“Termasuk istrinya dari marga empat ini, termasuk ibu 
yang melahirkan mereka dari marga empat ini,” jelas sosok 
yang juga menjabat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan 
Penyelamatan Kota Pekanbaru.

Burhan menambahkan, mereka yang empat marga terse-
but kini menyebar di 12 kabupaten/kota Provinsi Riau. Den-
gan adanya DPD Silauraja mereka yang berasal dari empat 
marga itu bisa terdata dengan baik.

Government to Citizen

AGENDA

DPD Silauraja juga ingin menanamkan bahwa keempat 
marga tersebut adalah bersaudara. Ia menyebut, saat ini di ka-
langan marga tidak tahu mereka bersaudara sehingga menikah.

“Itu salah satu tujuan dari hadirnya DPD Silauraja Riau, agar 
mereka salin mengenal sesama saudara dekat dan tidak bisa 
menikah karena ada pertalian darah,” paparnya.

Burhan menegaskan bahwa DPD Silauraja bakal menghim-
pun keempat marga ini agar bisa ikut membantu program 
pembangunan daerah. Adanya DPD Silauraja juga saling mem-
bantu sesama dengan segala potensi yang ada. *BERTUAH
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WAKIL Walikota Pekanbaru H 
Ayat Cahyadi SSi meninjau 
kegiatan vaksinasi massal di 

Madrasah Ibtidaiyah Al Ikhwan, Jalan 
Pesantren, Kelurahan Pebatuan, Keca-
matan Kulim, Pekanbaru. Vaksinasi mas-
sal ini digelar oleh Forum Anak Kota 
Pekanbaru.

“Saya meninjau vaksinasi massal anak usia 6-11 tahun 
di Madrasah Ibtidaiyah Al Ikhwan. Vaksinasi massal ini 
digelar oleh Forum Anak Kota Pekanbaru,” kata wawako 
seusai kegiatan.

Ia mengatakan, kegiatan vaksinasi massal yang diinisiasi 
Forum Anak ini patut diapresiasi. Karena, forum yang be-
ranggotakan anak sekolah dan mahasiswa ini ikut berpar-
tisipasi dalam membuat kegiatan vaksinasi anak.

Oleh karena itu, Wawako Ayat mengajak guru dan wali 
murid menyosialisasikan vaksinasi anak usia 6-11 tahun. 
Vaksinasi ini, penting agar anak bisa belajar dengan aman 
di sekolah.

“Dalam kesempatan ini, saya mengajak para guru dan 
orang tua/wali murid menyampaikan ke masyarakat agar 
mendukung vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Supaya, anak-
anak sehat dan tidak terpapar virus Corona. Vaksinasi 
merupakan usaha kita sebagai manusia,” sebut wawako.

Lebih lanjut id amemaparkan, sudah dua tahun terakhir 
anak-anak SD belajar secara daring. Namun kabar gembi-
ra akhirnya hadir setelah Presiden Joko Widodo memerin-
tahkan Kementerian Pendidikan agar pembelajaran tatap 
muka atau PTM dilakukan 100 persen.

Wakil Walikota Tinjau Vaksinasi Anak 
di MI Al Ikhwan Kulim

Dukung Vaksinasi 
Agar Anak Tidak 
Terpapar Corona

APRESIASI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi memberi tanda jempol kepada seorang anak 
yang mendapatkan vaksinasi.  

PEMBERIAN VAKSIN - Wakil Walikota Pekanbaru 
H Ayat Cahyadi SSi melihat langsung pemberian 
vaksin kepada anak-anak Madrasah Ibtidaiyah Al 
Ikhwan, Kecamatan Kulim.  

KETERANGAN PERS - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi memberi keterangan pers terkait kegiatan 
vaksinasi anak yang dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah 
Al Ikhwan. 

FOTO BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi foto bersama dengan panitia dan 
anak-anak dari Madrasah Ibtidaiyah Al Ikhwan yang mendukung penuh kegiatan Vaksinasi Anak. 

VAKSINATOR - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi menyapa petugas vaksinator yang turut 
menyukseskan kegiatan vaksinasi anak di Madrasah 
Ibtidaiyah Al Ikhwan.

AGENDA

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

“Belajar secara daring telah membuat kita kehilangan’ 
generasi. Makanya perlu PTM 100 persen. Namun, para 
ahli kesehatan meminta agar peserta didik harus divaksin 
terlebih dahulu,” ungkap wawako.

Pemerintah Kota Pekanbaru lanjutnya, telah memulai 
vaksinasi anak usia 6-11 tahun sejak awal Januari 2022. 
Target vaksinasi anak hingga 70 persen dari jumlah 
peserta didik.

“Terima kasih kepada orangtua yang sudah mau 
menandatangani surat perjanjian agar anaknya diizinkan 
divaksin. Tentu saja, hal ini dalam rangka upaya mence-
gah penyebaran virus Corona kepada anak-anak,” imbuh-
nya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Sekolah MI Al 
Ikhwan, Nurhadi mengatakan, jumlah murid yang ada di 

sekolahnya sekitar 550 orang. Jam masuk sekolah dibagi 
menjadi pagi dan siang.

“Jumlah murid kami sangat banyak. Karena, orang tua 
sangat berminat mendaftarkan anak-anaknya di MI Al 
Ikhwan,” ujarnya.

Kegiatan vaksinasi yang digelar di MI Al Ikhwan, ucap 
Nurhadi, sesuai dengan program pemerintah. Anak-anak 
usia 6-11 tahun divaksin. “Dari 550 orang, ada 100 murid 
yang mengikuti vaksinasi. Kami tak bisa memaksakan 
vaksinasi kepada orang tua mereka,” ucap Nurhadi.

Jika pun tak ingin divaksin, tuturnya, anak-anak tetap 
mendapatkan pendidikan yang sama. Namun, wali murid 
harus menyadari juga bahwa vaksin ini tidak berbahaya 
dan mampu memberikan dampak positif kepada anak-
anak. *BERTUAH



Selain itu, wawako memberikan 
nasihat bahwa dalam pertandingan 
ada kemenangan dan kekalahan. 
Menurutnya, apapun hasil yang di-
dapat setelah melakukan perjuangan 
terbaik, harus diterima dengan la-
pang dada. “Namanya pertandingan, 
tentu ada kalah, ada menang. Jadi, 
harus legowo, bermain dengan sportif,” jelasnya.

Wawako berharap kontingen dari Kota Pekanbaru dapat 
memenangkan kejuaraan yang akan digelar nantinya. 
“Kepada para atlet, tampilkan pertandingan yang terbaik. 
Tetap semangat, optimistis. Insya Allah diberikan apa yang 

WAKIL Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
melepas keberangkatan atlet karate dari Lembaga 
Karate-Do Indonesia (Lemkari) Kota Pekanbaru di 

Balai Latihan Penyuluh Pertanian, Jalan Kaharuddin, Keca-
matan Marpoyan Damai. Atlet-atlet tersebut akan mengi-
kuti Kejuaraan Daerah Lemkari Provinsi Riau tahun 2022.

Dalam sambutannya, Wawako Ayat berpesan agar para 
atlet tetap menjaga kesehatan dan bertanding dengan 
percaya diri. Tidak lupa, para atlet juga harus berdoa dan 
meminta doa dari orangtua.

“Apa yang sudah diarahkan oleh pelatih, benar-benar 
diikuti. Juga harus bertanding dengan kondisi sehat, ban-
yak berdoa dan meminta doa dari orang tua,” kata wawako.
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AGENDA

Tampilkan 
Pertandingan 

Terbaik dan 
Sportif

Wakil Walikota Lepas Atlet 
Karate Lemkari Pekanbaru

LEPAS ATLET - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
melepas atlet karate dari Lemkari Kota Pekanbaru yang akan 
mengikuti Kejurda Lemkari Provinsi Riau tahun 2022.

PENGHORMATAN 
- Wakil Walikota 
Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi diberi 
penghormatan 
oleh para atlet dan 
pelatih dari Lemkari 
Kota Pekanbaru 
setelah sampai di 
lokasi kegiatan. 

FOTO BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi foto bersama para atlet 
karate Kejuaraan Daerah Lemkari Provinsi Riau tahun 2022.

DOA BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi doa bersama jelang keberangkatan atlet karate Lemkari 
Pekanbaru ke Kejurda Provinsi Riau.

KARATEKA CILIK - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi disalami para karateka cilik dari Lemkari Pekanbaru seusai 
acara pelepasan.

Menuju SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi

kita inginkan,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang Lemkari Pekan-

baru, M Zainuddin mengatakan, sudah hampir 10 tahun 
Lemkari Pekanbaru belum meraih juara umum pada tiap 
kejuaraan daerah Provinsi Riau.

“Untuk itu, pada tahun 2022 ini Pengcab Pekanbaru 
berusaha dan mendorong atlet untuk tetap semangat 
sehingga gelar juara umum bisa diraih kembali,” katanya.

Zainuddin menyebut setelah kejurda ini apapun hasil-
nya, Lemkari Pekanbaru akan mengadakan evaluasi pada 
semua lini. “Baik atlet, pelatih, tempat latihan, dukungan 
orangtua dan manajemen pengcab Lemkari Pekanbaru itu 
sendiri,” ujarnya.

Untuk diketahui, kontingen Lemkari Kota Pekanbaru 
akan berlaga dalam kejuaraan daerah Lemkari yang diikuti 
sebanyak 263 karateka dari berbagai kabupaten/kota yang 
ada di Provinsi Riau.

Hal itu disampaikan Ketua Lemkari Provinsi Riau, Mis-
harti, beberpa waktu lalu.  

Dikatakan Misharti, untuk kegiatan Kejurda Lemkari 
Riau ini diikuti oleh 263 karateka yang berasal dari 6 Peng-
cab yaitu Pengcab Lemkari Pekanbaru, Pelalawan, Kampar, 
Kuantan Singingi, Bengkalis, dan Indragiri Hilir.

“Sedangkan untuk kelas yang dipertandingkan adalah 
sebanyak 62 kelas dengan total hadiah mencapai Rp10 juta 
serta piala bergilir. Kita harapkan kegiatan ini bisa berjalan 
sukses dan bisa lahir atlet berprestasi dari Lemkari Riau,” 
jelasnya.

Misharti mengatakan, pengurus Lemkari Riau mengge-
lar Kejurda Lemkari se-Provinsi Riau, yang memang dalam 
2 tahun terakhir tak bisa dilaksanakan karena Covid-19. 
“Kali ini, meski pandemi belum berakhir kita mencoba un-
tuk melakukan agenda ini, namun tentunya tetap dengan 
memperhatikan protokol kesehatan,” ulasnya. *BERTUAH



PEMERINTAH Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Pusat 
Sains Pelatihan Instansi Daerah (Puspenda) Kement-
erian PAN-RB RI menggelar kegiatan Bimbingan Teknis 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kegiatan yang diselenggarakan di Pacific Palace Hotel, 
Batam dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Pekan-
baru, H Muhammad Jamil MAg MSi.

Turut hadir pada kesempatan itu Asisten I Bidang Pemer-
intahan, Syoffaizal, Asisten III Bidang Administrasi Umum, 
Masykur Tarmizi, Kepala BPBD Pekanbaru, Zarman Candra, 
dan Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru, Samsuwir.

Sekdako dalam sambutannya mengatakan tujuan dilak-
sanakannya bimtek memberikan pemahaman mengenai 
proses dan cara penyusunan laporan kinerja instansi pemer-
intah (LKjIP). Khususnya pegawai yang menangani laporan 
sehingga nantinya terwujud laporan kinerja yang benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan ini terlaksana, ungkap Sekdako, dalam rangka 
implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 
dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara 
Review atas LAKIP.

“Oleh karena itu, kami juga berharap kepada seluruh 
peserta agar dapat memahami mengenai Sistem Akuntabili-
tas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyusunan 
Perjanjian Kinerja, berdasarkan pada Permenpan RB Nomor 
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53 Tahun 2014,” harap sekda.
Dalam arahannya, sekdako mengulas tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP. 
Menurutnya, akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan 
kewajiban instansi pemerintahan untuk mempertang-
gungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelak-
sanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan 
pimpinan.

“Semuanya dalam rangka mencapai misi organisasi 
secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang 
telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerin-
tah yang disusun secara periodik,” tuturnya.

Seperti yang diketahui, lanjut Jamil, pengertian kinerja 
adalah keluaran atau hasil dari kegiatan maupun program 
yang telah atau hendak dicapai, sehubungan dengan 
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas 
terukur.

“Sedangkan pengertian LAKIP ialah dokumen yang 
berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja, yaitu 
pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerin-

AGENDA

BIMTEK SAKIP - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi membuka kegiatan Bimtek Penyusunan LKjIP dan SAKIP di 
Pacific Palace Hotel, Batam.

TANDA PESERTA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi memasangkan tanda peserta kegiatan Bimtek 
Penyusunan LKjIP dan SAKIP yang ditaja Pemko Pekanbaru 
kerja sama dengan Puspenda Kementerian PAN-RB RI.

LAGU KEBANGSAAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi didampingi Asisten I dan Asisten III Setdako 
Pekanbaru menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 
pada pembukaan kegiatan bimtek.

MENYAPA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi menyapa sejumlah peserta dan tamu 
undangan saat memasuki ruangan kegiatan Bimtek Penyusunan LKjIP dan SAKIP.

FOTO BERSAMA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi foto bersama perwakilan peserta 
seusai pembukaan kegiatan Bimtek Penyusunan LKjIP dan SAKIP.

Sementara pada hari kedua, bimtek kembali dilanjutkan 
dengan agenda pemaparan fungsi SAKIP sebagai 
perencanaan kinerja, fungsi SAKIP sebagai pen-
gukuran kinerja dan fungsi SAKIP sebagai evaluasi 
kinerja.

“Selanjutnya, pemaparan tata cara penyusunan 
perjanjian kinerja berdasarkan Permenpan RB No-
mor 53 Tahun 2014, tata cara penyusunan LKjIP ber-
dasarkan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Dan 
terakhir, evaluasi pelaksanaan SAKIP oleh Kemenpan 

RB,” pungkasnya. *BERTUAH

Wujudkan Laporan 
Kinerja Dapat 

Dipertanggungjawabkan

Sekdako Pekanbaru Buka Bimtek 
Penyusunan LKjIP dan SAKIP

Smart Government
tah dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi 
pemerintah, yang disusun dan disampaikan secara 
sistematik dan melembaga,” tuturnya.

Kegiatan bimtek berlangsung selama dua hari. 
Hal ini sebagaimana laporan dari Kepala Bagian Or-
ganisasi Setda Kota Pekanbaru, Rizal SAg MA MIp.

Menurut Rizal, pada hari pertama agenda acara 
mengulas tentang SAKIP sebagai tolok ukur per-
encanaan yang benar, SAKIP sebagai bagian dari 
pelaksanaan reformasi birokrasi, tahapan pelaksa-
naan SAKIP dan pelaksanaan ES.



BAHAS VAKSIN - Komisi III DPRD Pekanbaru rapat dengar pendapat 
dengan Dinas Kesehatan terkait vaksinasi anak usia 6-11 tahun.

BAHAS RANPERDA - Pansus DPRD Pekanbaru membahas Ranperda Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dinas terkait.

REVISI PERDA - Pansus DPRD Kota Pekanbaru kembali melanjutkan pembahasan 
revisi Perda Pajak Air Bawah Tanah bersama Bapenda.
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KOMISI III DPRD Pekanbaru meng-
gelar rapat dengar pendapat den-
gan Dinas Kesehatan Kota Pe-

kanbaru membahas vaksinasi anak 
umur 6-11 tahun, terutama pelajar SD.

Sebab belakangan ini, sejak pemerin-
tah mewajibkan vaksinasi anak, banyak 
wali murid keberatan. Apalagi dalam 
surat pernyataan dari pihak sekolah, 
isinya memberatkan wali murid, serta 
pihak sekolah terkesan lepas tangan.

Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD 
Pekanbaru Yasser Hamidy didampingi 
Wakil Ketua H Ervan serta anggota Jepta 
Sitohang, Zulkarnain SE, Kartini, H Suher-
man, Pangkat Purba dan Irman Sasrianto.

Sementara dari Diskes Pekanbaru, 
langsung dihadiri Kepala Diskes Pekan-
baru Zaini Rizaldy, beserta kepala bidang.

Seperti diketahui, sejak beberapa hari 
lalu, Disdik Pekanbaru sudah menetap-
kan belajar tatap muka penuh seratus 
persen, baik di tingkat SD maupun 
SMP yang ada di Kota Pekanbaru.

“Ya, kita sudah tanyakan kepada 
Diskes .  Memang vaks in 
anak-anak wajib sekarang, 
karena sudah sekolah tatap 
muka seratus persen. Kita 
dukung itu, tapi ada beberapa 
catatan yang harus direvisi,” 
ujar Wakil Ketua Komisi III 
DPRD Pekanbaru H Ervan.

Catatan yang harus direvisi 
tersebut, di antaranya pada 
poin empat surat pernyataan vaksin dari 
pihak sekolah kepada anak-anak dan 
pelajar berbunyi, “saya bertanggung 
sepenuhnya dan membebaskan pihak 
panitia dan penyelenggara sentra vaksin 
berikut dengan tenaga medis atau akibat 

PANSUS DPRD Pekanbaru menggelar 
rapat pembahasan Ranperda Pajak 
Air Tanah di Ruang Rapat Banmus 

yang dihadiri OPD terkait, serta tenaga ahli.
Seperti diketahui, Ranperda Pajak 

Air Tanah merupakan ranperda usu-
lan Pemerintah Kota Pekanbaru. Ran-
perda ini sendiri merupakan peruba-
han atas Perda Nomor 12 Tahun 2011.

Sepakati Revisi Surat Pernyataan Vaksin

Revisi Perda untuk Genjot PAD

dan resiko dari vaksinasi Covid-19 
yang dapat terjadi terhadap anak 

saya di kemudian hari”.
“Kita tadi sudah sepakat, 

itu direvisi. Itu kan terkesan 
lepas tangan dan tak mau 
tanggung jawab. Diskes 
Pekanbaru berjanji meng-
komunikasikan dengan 
Disdik selaku penyeleng-
gara tatap muka. Memang 
harus diubah itu,” sebut 
politisi Partai Gerindra ini.

Lebih lanjut disampaikan H Er-
van, DPRD Pekanbaru sangat men-
dukung program vaksinasi untuk 
umur 6-11 tahun ini. Namun Diskes 
dan Disdik juga harus memikirkan 
dampak lain, jika ada orangtua yang 

Komisi III DPRD Bahas Vaksinasi Anak Bersama Diskes Pekanbaru

Pansus DPRD Pekanbaru Bahas Ranperda Pajak Air Tanah

sus lebih fokus membahas secara de-
til objek pajak, serta sasarannya. Se-
hingga nanti benar-benar bisa tepat 
sasaran,  dan tujuan akhirnya PAD.

keberatan anak-anaknya divaksin.
“Tadi saran Diskes, bagi orangtua 

yang belum mau anaknya divaksin, untuk 
sementara tak bisa belajar tatap muka 
penuh. Belajarnya daring saja. Solusi 
seperti ini yang kita minta,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Diskes Pe-
kanbaru Zaini Rizaldy Saragih men-
gatakan, bahwa program vaksinasi 
anak umur 6-11 tahun ini ,  ditar-
getkan selesai tiga bulan ke depan.

Bahwa untuk mendukung pembela-
jaran tatap muka penuh seratus persen, 
semua siswa, baik SD atau pun SMP, 
harus divaksin dengan target 70 persen.

“Untuk keberatan orangtua siswa, akan 
kami komunikasikan dengan Disdik lagi. 
Termasuk untuk surat pernyataan yang dis-
uguhi ke wali murid,” ujarnya. *BERTUAH

“Kita akan lakukan pembahasan 
lagi, dan kalau tidak ada hambatan, 
kita targetkan tahun ini bisa disahkan 
menjadi Perda Kota Pekanbaru,” janjinya.

Pajak Air Tanah merupakan satu sumber 
optimalisasi penerimaan pajak daerah, un-
tuk mewujudkan transparan, akuntabilitas 
penerimaan keuangan daerah. *BERTUAH

KOTA Pekanbaru segera miliki Perda 
Pemberdayaan Perempuan dan Per-
lindungan Anak. Pembahasan ranper-

danya sedang dibahas DPRD Pekanbaru.
Pansus DPRD Pekanbaru bersama 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (DP3A) Pekanbaru 
selaku OPD terkait serta tenaga ahli 
melakukan pembahasan ranperda ini.

“Alhamdulillah, ini pembahasan kedua 
oleh pansus. Kita akan gesa terus pemba-
hasan ranperda ini,” kata Wakil Ketua Pan-
sus Pemberdayaan Perempuan dan Perlind-
ungan Anak DPRD Pekanbaru, Indra Sukma.

Hadir dalam rapat tersebut, anggota 
Pansus lainnya yakni Jepta Sitohang, 
Zulkarnain SE MSi, Zainal Arifin, H Ervan, 
serta tenaga ahli Irfansyah Daulay SE MM.

Sementara dari Pemerintah Kota Pe-
kanbaru dihadiri Kepala Dinas Pem-
berdayaan Perempuan dan Perl ind-
ungan Anak (DP3A) Pekanbaru Chai-
rani didampingi para kepala bidang.

Seperti diketahui, Ranperda Pem-
berdayaan Perempuan dan Perlindun-
gan Anak merupakan usulan Pemerin-
tah Kota Pekanbaru karena banyaknya 
kasus kekerasan terhadap perempuan 
dan anak. Sehingga perlu regulasi di 
daerah sebagai  payung hukumnya.

Disampaikan Indra Sukma,  bah-
wa kehadiran perda ini nanti untuk 

Pansus Targetkan Pembahasan 15 Pertemuan
Pekanbaru Segera Miliki Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Makanya, tahun 2022 ini kita selesai 
dan disahkan menjadi perda,” janjinya.

Dalam Ranperda Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak yang 
diajukan Pemko Pekanbaru, terdapat 16 
bab dengan 248 pasal. Pansus akan mem-
bahas secara mendetil padam per pasal.

“Mudah-mudahan ini lengkap diajukan 
dinas terkait, dan akan ada tambahan ini dari 
Pansus. Pada rapat selanjutnya, kita juga 
akan undang Komisi Perlindungan Perem-
puan dan Anak, serta pihak kepolisian untuk 
meminta masukan,” sebutnya. *BERTUAH

member ikan per l indungan kepa-
da perempuan dan anak, terutama 
untuk masyarakat Kota Pekanbaru.

Pansus menargetkan akan membahas 
sekitar 12-15 kali pertemuan lagi, untuk 
menyelesaikan pembahasan ranperda ini. 
Dalam dua kali pembahasan yang sudah 
dilakukan, baru membahas pasal per 
pasal. Belum masuk kepada substansi.

“Kalau 12-15 kali pertemuan lagi, 
berarti dalam satu bulan bisa dibahas 
dua kali. Artinya memakan waktu 6-7 
bulan bisa selesai pembahasannya. 

AGENDA
LEGISLATIF

Direvisinya ranperda ini sebagai 
upaya menggenjot PAD Kota Pekan-
baru. Diketahui, ada beberapa peruba-
han yang harus disesuaikan dengan 
situasi sekarang, dari perda lama, yang 
kini diusulkan dalam perubahannya.

“Ranperda ini sudah setahun lalu 
diusulkan. Namun sekarang baru 
pembahasannya dilanjutkan,” ujar 

Ketua Pansus Ranperda Pajak Air Ta-
nah DPRD Pekanbaru Zulfahmi SE.

Hadir juga Anggota pansus lainnya 
Robin Eduar SE MH, Roni Pasla, Firman-
syah dan David Marihot Silaban. Sedang-
kan perwakilan Pemerintah Kota Pekan-
baru dihadiri Sekretaris Bapenda Pekan-
baru Adrizal, Kabid Hukum dan lainnya.

Pembahasan kali ini bahwa pan-
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APEL PERTAMA - Walikota 
Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
memimpin apel pertama tahun 
2022 di lingkungan Pemko Pe-
kanbaru di Kompleks Perkantoran 
Tenayan Raya.

GALERI KEGIATAN
WALIKOTA 

PEKANBARU 
DR H FIRDAUS ST MT

KONSULTASI KEMENDIKBUD - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
mengikuti rapat konsultasi bersama Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendik-
bud RI di Jakarta.

TEMU KEAKRABAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menghadiri acara temu keakraban bersama RT, RW, LPM dan tokoh 
masyarakat se-Kecamatan Rumbai Barat.

AUDIENSI PEDAGANG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menerima audiensi pengurus serikat pedagang Sukaramai Trade 
Center.

TEPUNG TAWAR - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT melaku-
kan prosesi tepuk tepung tawar kepada Kapolda Riau Irjen Pol 
Mohammad Iqbal SIK MH di Sekretariat FKPMR.

SYUKURAN KECAMATAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
memberi suapan nasi tumpeng kepada Camat Kulim Marzali SSos saat 
acara syukuran HUT ke-1 Kecamatan Kulim.

BANTUAN SEMBAKO - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyerahkan bantuan sembako dari Bank Mandiri saat menghadiri 
kegiatan Bakti Sosial BUMN di Taman Rekreasi Alam Mayang.

PASANG TANJAK - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT mema-
sangkan tanjak kepada Mendagri HM Tito Karnavian saat mengun-
jungi vaksinasi anak di SDN 036 Pekanbaru.

SAMBUTAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memberi 
sambutan pada pelantikan pengurus DPW Forum Komunikasi Pondok 
Pesantren Provinsi Riau di SKA Co Ex.

IMAM MASJID - Walikota 
Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
mengukuhkan imam masjid 
paripurna di Masjid Paripurna 
Agung Al Firdaus Bandar Raya 
Tenayan.

WAWANCARA EKSKLUSIF - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
mengikuti wawancara eksklusif program Teras Negeri yang ditaja media 
digital Tempo.co,, Jakarta.

GUBERNUR ACEH - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT berbincang 
dengan Gubernur Aceh Ir H Nova Iriansyah MT saat menghadiri penguku-
han Persatuan Masyarakat Aceh Provinsi Riau.

BERBINCANG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT berbin-
cang dengan Danrem 031/WB dalam kunjungan kerja ke Kantor 
Makodim 0301/Pbr.

BANTUAN MASKER - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menerima bantuan masker dari Kawan Lama Foundation di Kompleks 
Perkantoran Tenayan Raya.
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PEMBINAAN AKHLAK - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
memberikan tausiah dalam acara pembinaan akhlak ASN di lingkungan 
Sekretariat Pemko Pekanbaru.

SYUKURAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi disambut 
tabuhan rebana saat menghadiri syukuran rampungnya pengerjaan 
normalisasi Sungai Sail.

ALKHITAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menghadiri acara Alkhitan Bialmisbah di Kampus II Pelita 
Indonesia, Jalan Srikandi.

BANK SAMPAH - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menghadiri 
peresmian Bank Sampah Green Selaras di Jalan Meranti Perum Nusa Indah, 
Kelurahan Maharatu.

BATU PERTAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi melakukan 
peletakan batu pertama pembangunan asrama Ponpes Tahfidz Al Quds 
Putri, di Jalan Citra Sari, Kelurahan Limbungan.

RAPAT PERSIAPAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
memimpin rapat persiapan seminar daerah oleh TP2GD 
Kota Pekanbaru.

DISKUSI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi memimpin rapat 
sekaligus diskusi terkait evaluasi perkembangan pengelolaan program 
pengentasan kemiskinan Kota Pekanbaru.

LEPAS BALON - Wakil Walikota 
Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
melepas balon saat membuka acara 
Al-Ittihad Fair 2022 di SMA IT Al-
Ittihad Kompleks Masjid Al-Ittihad 
Rumbai.  

PERESMIAN MASJID - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
meresmikan Masjid Al Mubassyirin di Jalan Mulia Indah Kelurahan Tang-
kerang Labuai.

AUDIENSI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menerima audiensi pengurus Forum Anak 
Kota Pekanbaru.

SOSIALISASI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menghadiri sosialisasi dan pembekalan pengurus Persatuan 
Umat Islam Provinsi Riau.

SUBUH BERJAMAAH - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
mengisi tausiah dalam rangka gerakan salat subuh berjamaah di Masjid 
Nurul Iman Jalan Taman Karya, Kelurahan Tuah Karya.

SAMBUTAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
memberi sambutan saat menghadiri diskusi Asosiasi Pengusaha 
Aqiqah Indonesia.

FOTO BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi foto 
bersama pengurus SD Tahfidz Darul Hijrah di Desa Kubang Jaya, Keca-
matan Siak Hulu.

TABLIGH AKBAR - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi memberi 
sambutan pada kegiatan Tabligh Akbar Refleksi Mabrur Sepanjang Hayat 
sempena Milad ke-2 IPHI.

GALERI KEGIATAN 
WAKIL 

WALIKOTA 
PEKANBARU 

H AYAT CAHYADI SSI
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PENYUSUNAN RPD - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi bersama Walikota Pekanbaru mengikuti forum konsultasi publik 
penyusunan RPD Kota Pekanbaru 2023-2026.

VAKSINASI ANAK - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi menghadiri vaksinasi anak SD se-Kota Pekanbaru di SDN 036.

PARIPURNA DEWAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Pekanbaru.

SERTIJAB - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
memimpin kegiatan sertijab pejabat administrator di lingkungan 
Pemerintah Kota Pekanbaru.

METROLOGI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
mengunjungi kantor Direktorat Metrologi Kementerian Perda-
gangan RI di Bandung, Jawa Barat.

NASI TUMPENG - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi mendampingi walikota memotong nasi tumpeng saat resepsi 
peringatan HUT ke-1 Kecamatan Kulim.

EVALUASI PPKM - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi mengikuti rapat evaluasi PPKM yang dipimpin walikota 
Pekanbaru.

EKSPOSE KIT - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
melakukan ekspose program kerja Kawasan Industri Tenayan (KIT) 
di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau.

HUT RSD MADANI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi menerima kapur sirih saat menghadiri peringatan HUT ke-4 
RSD Madani.

EVALUASI TMP - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
pimpin rapat pembahasan laporan evaluasi dan pelaksanaan opera-
sional Trans Metro Pekanbaru (TMP) 2021-2022.

BAHAS POLITEKNIK - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi memimpin rapat pembahasan kelengkapan dokumen 
PSDKU Politeknik Negeri Pekanbaru.

PERSIAPAN PSDKU - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi mengikuti rapat persiapan penyelenggaraan PSDKU Politeknik 
Negeri Batam di Kota Pekanbaru.

PEMBINAAN AKHLAK - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi memimpin kegiatan pembinaan akhlak ASN di di Masjid 
Agung Al Firdaus.

PISAH SAMBUT - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi menghadiri pisah sambut Kapolda Riau di Balai Serindit Aula 
Gubernuran.

SILATURAHMI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi menghadiri silaturahmi Kapolda Riau Irjen Pol M Iqbal SIK MH 
dengan Ketua PWNU Riau Rusli Ahmad.

Galeri Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru H. Muhammad Jamil M.Ag M.Si
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KEGIATAN donor darah di Kampung Donor, Kantor 
Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Sukajadi Pekan-
baru disambut antusias masyarakat. Para pendonor 

ramai-ramai mendatangi lokasi kegiatan untuk mendo-
norkan darah demi untuk kemanusiaan dan 
membantu sesama.

Kegiatan donor darah ini bekerjasama 
dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota 
Pekanbaru dan diikuti oleh pendonor rutin 
masyarakat di Kelurahan Kedung Sari.

Kegaiatan donor darah dihadiri Camat 
Sukajadi DR Andin Niantima Primasari bersama 
Lurah Kedung Sari Zainidar Elvina SE, ketua 
LPM kelurahan, Ketua PMI Kecamatan Suka-
jadi Agus Triyatna, ketua RT RW dan Babinsa Kelurahan 
Kedung Sari.

Camat Andin mengapresiasi kegiatan donor darah 
yang dilaksanakan pihak kelurahan. Ia mengimbau peserta 
yang akan melakukan donor darah mematuhi protokol 
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Imbau Peserta Taati Prokes
kesehatan Covid-19, dengan menggunakan masker, men-
jaga jarak, mencuci tangan.

Lebih lanjut Camat Andin Niantima kepada media 
menjelaskan, donor darah merupakan kegiatan kemanu-

siaan tanpa pamrih.
Ia selalu camat Sukajadi mengucapkan terima 

kasih kepada para pendonor yang telah men-
donorkan darahnya. Sebutnya, semoga donor 
darah ini menjadi penggerak untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat lainnya untuk melakukan 
donor darah.

Dengan tujuan agar ketersediaan darah di PMI 
terjaga optimal sehingga dapat menekan angka 
kematian akibat kekurangan darah.“Saya ucapkan 

terima kasih kepada seluruh warga yang telah melakukan 
donor darah secara sukarela tanpa pamrih. Semoga melalui 
kegiatan kemanusiaan ini masyarakat dapat meningkatkan 
kesadaran dalam melakukan gerakan donor darah,” katanya. 
*BERTUAH

Camat Sukajadi Apresiasi Donor Darah di Kelurahan Kedung Sari

Lurah Bencah Lesung Tinjau Vaksinasi Anak di SDN 137

Ingatkan Anak-anak Pakai Masker

DONOR DARAH - Camat Sukajadi DR Andin Niantima Primasari bersama Lurah Kedung Sari Zainidar Elvina SE 
menyaksikan kegiatan donor darah di Kantor Kelurahan Kedung Sari.

TINJAU VAKSINASI - Lurah Bencah Lesung Suwandi Nasution SIP meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 
usia 6 hingga 11 tahun di SDN 137 Pekanbaru. 

INFO
KELURAHAN

SUASANA di Sekolah Dasar (SD) Negeri 173 Pekanbaru 
Jalan Hang Tuah Ujung, Kecamatan Tenayan Raya, 
Kota Pekanbaru pagi itu tampak ramai. Sejumlah 

anak tampak mengantri untuk dilakukan penyuntikan vak-
sin. Mereka didampingi oleh orangtuanya masing-masing.

Meski ada beberapa anak yang sempat merasa takut 
untuk disuntik vaksin, namun berkat keramahan petugas 
vaksinator anak-anak pun akhirnya bersedia untuk divak-
sin. Pada kesempatan tersebut, jumlah peserta didik SD 
Negeri 173 Pekanbaru yang divaksin sebanyak 113 orang.

Lurah Bencah Lesung Suwandi Nasution SIP bersama 
Sekretaris Lurah Eka Saputra SAP, Bhabinkamtibmas 
Bripka Jontra Fulta dan Babinsa Serka Asikin meninjau 
pelaksanaan vaksinasi Covid-19 usia 6 hingga 11 tahun di 
SDN 137 Pekanbaru. Peninjauan juga dihadiri Kepala SDN 
173 Reivita SPd.

Lurah Suwandi Nasution mengingatkan pentingnya 
vaksin Covid-19 untuk meningkatkan imunitas tubuh. Se-
hingga diharapkan dengan vaksinasi tersebut anak-anak 
bisa terhindar dari penularan virus Corona.

“Vaksin ini kan bagian dari meningkatkan imunitas 
untuk anak-anak. Kalau sudah divaksin itu ada kekebalan 
dalam tubuh kita. Kalau kita terpapar virus Covid-19, itu 

gejalanya ringan,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa dengan gejala ringan 

tentunya bisa cepat sembuh. “Itu kalau gejala ringan bisa 
sembuh dengan cepat. Vaksin Covid-19 ini juga sudah 
diperbolehkan untuk umur 6 sampai 12 tahun keatas, kita 
sudah bisa melaksanakan vaksin ini,” jelasnya.

Suwandi tidak lupa menyampaikan pesan agar anak-
anak belajar dengan rajin. “Kami harapkan anak-anak 
belajar di sekolah selalu menerapkan protokol kesehatan 
Covid-19 dan selalu dalam keadaan sehat. Harapan 
bapak, anak-anak kami tetap memakai masker kalau di 
luar rumah,” ucapnya.

Suwandi menegaskan, meski sudah divaksin, anak-
anak saat beraktivitas di luar rumah harus memakai 
masker agar terhindar dari penularan Covid-19. Sebab 
menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan 
masker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan 
merupakan satu cara agar seseorang bisa terhindar dari 
paparan virus corona.

“Kalau tak pakai masker bisa menularkan virus Co-
vid-19, jadi meskipun sudah divaksin masker tidak boleh 
dilepas, terutama saat beraktifitas di luar rumah,” katanya. 
*BERTUAH
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Indah Rasuta SIP MSi
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PROFIL
ASN

Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan skill 
manajerial yang baik, Indah juga mampu 
menjalankan beberapa bisnis usaha.

Saat ini Indah menggawangi kafe dan 
juga usaha online shop. Selain juga ten-
gah merintis usaha cucian mobil. Suatu 
kebahagiaan baginya untuk bisa produk-
tif setiap hari.

“Selagi masih muda, masih aktif berkarya, hobi pun saya 
manfaatkan untuk bisa menghasilkan. Rencana, usaha, 
ikhtiar dan berserah diri kepada Allah SWT. Itu kuncinya. 
Saat ini hanya semangat yang saya punya, maka saya yakin 
semangat inilah yang akan menjadi pemicu perjalanan karier 
dan bisnis ke depannya,” tambah owner Happylicious House 
ini.

Bagi Indah, selagi ada waktu dan kesempatan serta juga 
kemauan, semua pasti bisa dijalankan. Indah mengaku 
semua yang dilakukan bisa dijalani berkat dukungan penuh 
dari keluarga terutama sang suami Hari Chandra Putra.

“Karena sudah berkeluarga, tentunya semua yang di-
lakukan harus izin suami. Alhamdulillahnya beliau sangat 
mendukung. Meskipun konsekuensinya jam istirahat agak 
berkurang. Pagi sampai sore penuh dihabiskan sebagai ASN, 
sore sampai malam waktunya mengurus usaha,” ungkap 
Indah yang setiap harinya sudah memiliki pembagian waktu 
kerja dan keluarga.

Di tengah kesibukannya sebagai ibu pekerja dan pebisnis, 
Indah memiliki hari khusus yang benar-benar penuh untuk 
keluarga yakni di hari Sabtu. Menurutnya satu harian itu, ia 
akan menghabiskan waktu dengan keluarga.

Lebih jauh, diusia yang masih relatif muda ini, Indah 
menyatakan syukurnya bisa sampai pada posisi ini. Indah 
menyatakan tidak berkeinginan lebih, selain bisa berguna 
bagi banyak orang.

Indah juga selalu mengaktualisasi diri dengan menambah 
pendidikan formalnya.

“Pendidikan menurut saya sangat penting, untuk menun-
jang kemampuan diri, long life education,” tutup Indah yang 
baru saja menyelesaikan pendidikan pasca sarjana di Univer-
sitas Riau. *BERTUAH

Bekerja Serius Pelajari 
Tupoksi Setiap Jabatan

KEPALA Kepala Bidang Ketahanan Kesejahteraan Ke-
luarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kota Pekanbaru, Indah Rasuta SIP MSi 

menikmati setiap proses yang mesti dilewati sebagai ASN 
di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Menapaki karier birokrasi mulai dari staf biasa hingga 
diamanahkan duduk di jabatan struktural, merupakan 
proses yang luar biasa bagi Indah Rasuta.

Dipercayakan dengan jabatan yang jauh dari disiplin 
ilmunya sebagai lulusan dari Fakultas Ilmu Sosial Politik 
(Fisipol), tidak membuat Indah canggung. Justru hal ini 
menjadi tantangan tersendiri dan tempat untuk menimba 
ilmu sebanyak-banyaknya.

“Dari pekerjaan ini saya mendapat banyak ilmu yang 
dulu tidak dipelajari di bangku kuliah. Ilmu lapangan 
memang banyak memberikan kontribusi dalam kehidupan 
saya baik secara formal maupun informal. Saya merasakan 
bagaimana semestinya bersikap dengan berbagai tatanan,” 
tutur Indah memulai cerita kepada Bertuah.

Diakui Indah, sejak tercatat sebagai ASN di lingkun-
gan Pemerintah Kota Pekanbaru, ia ditempatkan pada 
beberapa OPD. Pada tahun 2010 Indah mendapatkan SK 
tugas CPNS sebagai staf Bagian Humas Sekretariat Daerah  
Walikota Pekanbaru.

Selanjutnya Indah diangkat sebagai PNS pada tahun 
2012 dan bergabung di Badan Pendapatan Daerah Kota 
Pekanbaru.

Untuk jabatan pertama promosi pada Esselon IVa, Indah 
diamanahkan sebagai kepala UPT Pendapatan Bukitraya 
tahun 2015. Kemudian beberapa kali mutasi di Dispenda 
dan Dispusip, serta kini promosi kembali sebagai Kepala 
Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengen-
dalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bagi Indah setiap OPD yang pernah menjadi tempatnya 
mengabdi sebagai ASN memiliki kesan masing-masing 
dan tantangan tersendiri.

Prinsip Indah dalam bekerja, tidak ada alasan bahwa 
pekerjaan itu bisa dihadapi dengan bersantai-santai. Ia 
memadukannya dengan seni kerja. Indah mengaku selalu 
memiliki rasa ingin tahu dan mempelajari tupoksi apa yang 
dapat dilakukan ketika berada diposisi baru.

“Di Bapenda hampir tujuh tahun. Setiap hari belajar, 
bekerja bersungguh-sungguh sampai akhirnya Indah di-
percayakan pimpinan untuk tiga kali jabatan rolling dalam 
lingkungan Bapenda,” lanjut Indah yang pernah menjabat 
sebagai Kepala Seksi Pendaftaran PBB Bapenda Pekanbaru.

Kondisi yang sama dituturkan Indah juga dialami ketika 
baru bergabung di Dinas Perpustakaan dan Arsip pada 
tahun 2020. Indah yang memang memiliki keinginan besar 

untuk belajar, tidak merasa kesulitan untuk beradaptasi 
dengan tugas yang harus dijalankannya.

Di perpustakaan ini, Indah mendapat ilmu baru lagi. 
Perpustakaan menurut Indah tidak sesederhana yang 
dikira banyak orang.

“Banyak hal yang harus dipahami selain buku. Standar 
Nasional Perpustakaan menjadi aturan yang harus dilak-
sanakan oleh sebuah perpustakaan agar menarik minat 
baca masyarakat. Semua ada tata cara dalam penataan 
buku, ada klasifikasinya setiap rak lemari. Ini menjadi hal 
baru bagi saya dan ini sangat menarik,” imbuh ibu tiga 
anak ini.

Sekitar satu tahun berkecimpung dengan koleksi buku, 
Indah kemudian dipromosikan ke Dinas Pengendalian 
Penduduk Kota Pekanbaru.

Kembali dihadapkan dengan pekerjaan baru, menjadi 
hal yang sangat disyukuri Indah. Menurut-
nya tidak semua orang memiliki 
kesempatan yang sama, un-
tuk bisa mendapatkan 
ilmu ditempat yang 
berbeda-beda.

“Banyak ilmu 
yang diperoleh 
dari tempat baru 
yang mungkin ti-
dak kita dapatkan 
jika tetap stagnan 
ditempat yang 
lama,” ungkap 
Indah yang me-
mang tipe pekerja.

Lanjut Indah, 
selaku ASN ia siap 
ditempatkan dima-
na saja. Baginya ini 
adalah bentuk bak-
tinya kepada negeri 
untuk bisa berman-
faat bagi lingkungan 
sekitarnya.

Tidak hanya 
menjalankan 
peran sebagai 
istri dan ibu 
serta Aparatur 
Sipil Negara 
di ling-
kungan 
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BERSEMPENA HUT ke-1 Kecamatan Kulim, pihak 
kecamatan bersama ibu-ibu PKK, LPM Kecamatan 
Kulim Pekanbaru serta masyarakat melakukan 

pemotongan hewan kerbau dan kambing di halaman 
Kantor Kecamatan Kulim, Jalan Lintas Timur Pekanbaru.

Hadir Sekcam Kulim Mukhtarudin, para Lurah Ketua 
LPM Kulim Afrizal An dan pengurus, para ibu PKK, 
Ketua Forum RT RW Kecamatan Kulim Zulfikri SH serta 
masyarakat lainnya.

Sekcam Mukhtarudin mengatakan, kegiatan ini 
merupakan rangkaian dari beberapa keg-
iatan lainnya dalam rangka HUT ke-1 Keca-
matan Kulim.

“Pemotongan kerbau dan kambing ini 
semata-mata untuk lebih dekat masyarakat, 
serta mempererat tali silaturahmi. Kerbau 
ini merupakan sumbangan dari ketua LPM 
Kulim, untuk bersama-sama dikonsumsi 
masyarakat,” ujar Mukhtarudin.

Sementara puncak perayaan HUT ke-1 Kecamatan 
Kulim digelar bersamaan dengan penggunaan gedung 
baru Kecamatan Kulim di kawasan Balai Disperindag 
Pekanbaru Jalan Lintas Timur. Awalnya Kantor Keca-
matan Kulim berada di Jalan Mawar.

“Ya, kita pinjam pakai satu gedung di Balai Disperin-
dag Pekanbaru ini. Sampai kapan, tentunya sampai kita 
dapat kantor permanen,” sebutnya.

Sementara dalam kegiatan sykuran HUT ke-1 KE-
camatan Kulim dihadiri Walikota Pekanbaru Dr Firdaus 
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MT, Sekko Pekanbaru HM Jamil SAg MAg, para kepala 
OPD, camat Kulim, para lurah, LPM, Forum RT RW serta 
masyarakat.

Walikota menyebutkan Kulim sudah menjelma men-
jadi daerah tujuan investasi, bahkan dilirik para pen-
gusaha. Tentunya kondisi ini harus didorong bantuan dari 
Pemko Pekanbaru, dari semua sektor.

Walikota Firdaus MT juga mengapresiasi, kinerja yang 
sudah dilakukan Camat Kulim di bawah pimpinan Mar-
zali.

Dijelaskan, tujuan pemekaran wilayah di 
kecamatan yang dilakukan pemerintah untuk 
memberikan pelayanan maksimal. Termasuk 
juga untuk mempercepat kemajuan didaerah 
tersebut.

“Jika Wilayah dilakukan pemekaran maka 
urusan administrasi masyarakat lebih gampang 
lagi, pembangunan juga dapat dilakukan secara 
merata serta ekonomi masyarakat dapat maju,” 

kata walikota.

Disampaikan, meski dalam 1-2 tahun belakangan ini 
kantor camat hasil pemekaran masih menumpang namun 
tahun 2023, Pemerintah Kota Pekanbaru akan memban-
gun kantor permanen.

“Tahun 2023 kita usahakan Kantor Camat Kulim diban-
gun permanen. Ini kita lakukan, agar lebih membuat 
kenyamanan bagi masyarakat dalam mengurus adminis-
trasinya,” janji walikota. *BERTUAH

Iren Minta Dukungan Semua Pihak

PISAH SAMBUT - Pejabat Camat Pekanbaru Kota menggelar acara pisah sambut camat yang baru Rein Rizka Karvy SSTP MSi 
dengan camat lama Nurhasminsyah SSTP MSi.

INFO
KECAMATAN

REIN Rizka Karvy SSTP MSi resmi menjadi orang no-
mor satu di Kecamatan Pekanbaru Kota. Wanita yang 
akrap disapa Iren dipercaya oleh Walikota Pekanbaru 

DR Firdaus MT sebagai Camat Pekanbaru Kota. Sebel-
umnya iren menjabat sebagai Sekretaris Camat (Sekcam) 
Tuah Madani.

Iren resmi bertugas sebagai camat Pekanbaru Kota 
setelah dilakukan pisah sambut camat lama Nurhasmin-
syah SSTP MSi. Acara ini dihadiri Forkopimcam, Kapolsek, 
Danramil, LPM kecamatan, Forum RT RW, KUA, BKMT, 
Karang Taruna, lurah se-Kecamatan Pekanbaru Kota.

Camat Pekanbaru Kota sebelumnya, Nurhasminsyah 
mengungkapkan banyak hal baru baik suka dan duka 
yang dijalaninya selama bertugas di Kecamatan Pekanbaru 
Kota.

“Hal tersebut menjadi pengalaman baru yang diharap-
kan akan memperkaya pengetahuan dalam menjalankan 

tugas di tempat yang baru, yakni di Dinas Pertanian dan 
Peternakan Kota Pekanbaru,” ujar Nurhasminsyah.

Sementara Camat Pekanbaru Kota yang baru, Rein 
Rizka Karvy menyatakan siap untuk menjalankan amanah 
yang baru ini dengan penuh tanggung jawab. Ia pun ber-
janji akan bekerjakeras memberikan yang terbaik untuk 
warga Pekanbaru Kota. Segala keberhasilan yang telah 
ditorehkan camat yang lama akan terus ditingkatkan lagi.

“Program-program terbaik camat lama akan kita lan-
jutkan. Selain itu, kita minta dukungan dari semua ASN 
dalam melanjutkan program yang akan datang,’ katanya.

Ia berharap mendapat masukan dari masyarakat untuk 
kemajuan Kecamatan Pekanbaru Kota yang lebih baik 
lagi. Iren juga siap bekerjasama dengan semua pihak, baik 
Forkopimcam, lurah, LPM, Forum RT RW, BKMT dan tokoh 
masyarakat untuk bersinergi dalam memberikan pelay-
anan yang terbaik bagi masyarakat. *BERTUAH

Potong Kerbau Bersama Masyarakat
Walikota Janjikan Kantor Baru di HUT ke-1 Kecamatan Kulim

Pisah Sambut Camat Pekanbaru Kota Berlangsung Khidmat

POTONG KERBAU - LPM Kulim bersama pihak kecamatan 
dan masyarakat memotong kerbau bersempena HUT ke-1 
Kecamatan Kulim di halaman kantor camat.
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GRAND Suka Hotel Pekanbaru merupakan pilihan tepat bagi 
Anda yang sedang berlibur atau melakukan perjalanan 
bisnis di Kota Pekanbaru. Lokasinya strategis, hanya berja-

rak sekitar 12 menit dari Taman Kota Pekanbaru. Tepatnya di Jalan 
Soekarno-Hatta, Pekanbaru.

Dari Bandara Internasional SSK II Pekanbaru, Anda juga hanya 
perlu berkendara sekitar 16 menit untuk menuju hotel. Dengan 
berjalan kaki sekitar 8 menit dari hotel, Anda sudah bisa sampai ke 
Citraland Waterpark.

Sementara jika ingin berkunjung ke Living World Pekanbaru 
atau shopping Mall SKA Pekanbaru, Anda hanya perlu berjalan 
kaki sekitar 13 menit.

Hotel ini menawarkan layanan antar/jemput gratis dari SKA 
Mall dan antar-jemput bandara dengan biaya tambahan.

Grand Suka Hotel memiliki 125 kamar yang didesain dalam 

Grand Suka Hotel Pekanbaru

Hotel Nyaman Dekat 
Pusat Perbelanjaan

HOTEL

balutan interior modern dan perpaduan warna yang kalem.
Masing-masing kamar tersebut dilengkapi dengan be-

berapa fasilitas unggulan seperti TV layar datar, akses Wifi, AC, 
meja dan kursi.

Kemudian ada kulkas, pembuat kopi dan teh, minibar, 
brankas pribadi, setrika, kamar mandi dalam yang dilengkapi 
shower air dingin dan air hangat, serta perlengkapan mandi.

Sementara fasilitas penunjang di luar kamar, Grand Suka 
Hotel Pekanbaru menyediakan restoran, kafe, kolam renang 
outdoor, layanan pijat, serta pusat kebugaran.

Grand Suka Hotel juga menawarkan restoran, lounge, dan 
bar yang disertai dengan live music. Menu berkisar dari hi-
dangan lokal hingga internasional, dari makanan lezat hingga 
makanan ringan dan berbagai minuman.

Ada juga pilihan tempat makan lain di dekatnya seperti 
restoran cepat saji atau juga rumah makan Padang yang sudah 
familiar di Pekanbaru.

Grand Suka Hotel Pekanbaru dekat dengan pusat kuliner 
yang ramai pada malam hari seperti food park di Jalan Arifin 
Ahmad. Disamping juga di wilayah tersebut banyak sekali 
pilihan kafe dengan berbagai menu khas sekaligus cocok 
dijadikan tempat untuk bercengkrama sambil menikmati udara 
malam Kota Pekanbaru.

Bagi Anda yang ingin mengadakan kegiatan bisnis, hotel ini 

menyediakan fasilitas bisnis dan rapat. Di Grand Suka Ho-
tel Pekanbaru kerap digelar acara wisuda atau pernikahan. 
Karena memang ballroom yang tersedia sangat luas dan bisa 
menampung banyak tamu.

Pada masa pandemi Covid-19, Grand Suka Hotel sangat 
menjaga protokol kesehatan. Karena ini merupakan upaya 
bagi pihak hotel untuk menjaga dan memberi rasa aman 
bagi para tamu agar terhindar dari paparan Covid-19. *BER-
TUAH
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AMIGURAMI berasal dari dua kata yaitu ami yang 
artinya merenda atau merajut dan nuigurumi artinya 
boneka. Jadi amigurumi adalah boneka yang terbuat 

dari rajutan. Bisa juga disebut seni membuat boneka kecil 
yang diisi atau disebut stuffed doll yang berasal dari Jepang.

Seni ini sudah populer selama beberapa dekade di Jepang. 
Sekitar tahun 2003 sampai 2006, amigurumi mulai meram-
bah negara Barat. Produk amigurumi dilaporkan menjadi 
produk yang terlaris di satu situs penjualan kerajinan dunia, 
yaitu Etsy.

Di Kota Pekanbaru banyak juga pelaku usaha kecil yang 
menjadikan amigurumi sebagai satu sumber pendapatan. 
Seperti Yulia Fitri, yang bermula dari menyukai berbagai 
koleksi boneka rajutan dengan ukuran kecil, kini menjadikan 
kerajinan tangan boneka rajut atau amigurumi sebagai salah 
satu usahanya.

“Pertama kali mencoba pasti akan merasa kesulitan. 
Karena proses pembuatan amigurumi memang membutuh-
kan kesabaran ekstra. Namun setelah kita berhasil membuat 
suatu project, dijamin akan terus ketagihan untuk membuat 
lagi dan lagi,” ungkap Yulia kepada Bertuah.

Untuk membuat satu boneka rajut Yulia  belajar membuat 
project melalui situs-situs yang menyediakan pola amigu-
rumi secara gratis.

Saat ini dalam menghasilkan satu produk amigurumi, Yulia 
mengaku hanya menghabiskan waktu selama satu hari untuk 
dua peaces amigurumi.

Beberapa produk amigurumi yang dihasilkan sangat be-
ragam mulai dari kelinci, beruang serta beberapa karakter 
kartun.

Boneka Kelinci 
Paling Diminati

UMKM Kerajinan Tangan Amigurumi
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Dari sekian banyak hasil kerajinan tangan amigurumi Yulia, 
yang paling banyak mencuri perhatian pembeli yakni boneka 
kelinci. Karena ukurannya yang kecil dan bentuknya lucu.

Karena proses pembuatannya cukup memakan waktu dan 
tingkat kesulitan yang tinggi, Yulia membandrol produk amigu-
rumi mulai harga Rp 40 ribu hingga Rp 200 ribu. “Untuk peme-
sanan wilayah Pekanbaru di atas harga Rp 200 ribu saya tidak 
mengenakan ongkos kirim,” sambung Yulia.

Menurut Yulia, kerajinan tangan dari Jepang ini memiliki pros-
pek pasar yang sangat menjanjikan. Karena tidak hanya dige-
mari oleh anak-anak namun juga orang dewasa.

Yulia sendiri menyebut sudah banyak hasil olahan tangannya 
yang dijual di pasaran. Bahkan menurutnya, pembeli tidak hanya 
dari Pekanbaru namun juga sampai luar Provinsi Riau. Yulia 
menawarkan produk amigurumi melalui media sosial.

“Kalau dijual via online melalui media sosial lebih gampang 
dan informasinya lebih luas menjangkau semua wilayah,” lanjut 
Yulia yang juga memasarkan produk amigurumi melalui e-com-
merce Shopee.

Bagi yang sedang belajar membuat amigurumi, atau baru 
akan memulai membuat amigurumi Yulia menyebutkan bebera-
pa tips agar proses belajar lebih mudah dan menyenangkan.

Sebelum membuat amigurumi, tentunya kita harus menge-
tahui dasar-dasar merajut atau merenda. Merajut dan merenda 
adalah dua hal yang berbeda.

Merajut lebih dikenal dengan nama kniting, alatnya adalah 
jarum knit, terdiri dari dua batang jarum. Jarum knit ada yang 
terbuat dari kayu, besi ataupun plastik.

Sementara merenda lebih dikenal dengan nama crochet. Alat 
yang digunakan berupa satu jarum yang terdapat kait di ujung-
nya. Pada umumnya orang Indonesia tidak membedakan antara 
kniting dan crochet, semuanya disebut merajut.

“Untuk membuat amigurumi, kebanyakan yang digunakan 
adalah crochet. Bisa mempelajari dasar-dasar crochet melalui 
Youtube, buku atau pun situs-situs kerajinan yang menyediakan 
polanya secara gratis. Sekarang tentang crochet ada di mbah 
Google,” tutur Yulia.

Kemudian pilih alat rajut atau merenda yang sesuai dengan 
ukuran benang agar tidak kesulitan dalam proses mengeluarkan 
atau memasukkan benang.

Bagi yang baru pertama membuat amigurumi disarankan 
untuk menggunakan benang halus namun tidak gampang am-
brudul atau terurai. Misalkan benang katun halus atau akrilik.

Kunci membuat amigurumi menjadi terlihat bagus adalah 
kerapatan rajutan. Semakin rapat semakin bagus, bila terlalu 
longgar isian boneka akan terlihat dan membuat amigurumi 
terlihat tidak rapi.

Isian boneka yang digunakan biasanya adalah dakron, yaitu 
serat tekstil yang terdiri dari serat poliester sintesis. Biasanya 
banyak digunakan sebagai isian bantal. Dakron bisa didapatkan 
di toko aksesoris atau toko benang jahit.

“Isi amigurumi dengan dakron secara penuh. Jangan tan-
gung-tanggung, isi saja sebanyak-banyaknya sampai full. Hal 
ini akan mempengaruhi bentuk amigurumimu. Bila kekurangan 
dakron maka hasilnya akan tidak bagus,” terang Yulia lagi.

Setelah semua bagian amigurumi selesai, finishing yang pal-
ing penting dan paling berpengaruh terhadap hasil karya adalah 
menjahit. Semakin rapi jahitan, semakin baik hasil amigurumi.

Lanjut Yulia, saat merajut terkadang tangan berkeringat atau 
tanpa sadar tidak cuci tangan sehabis memegang makanan 
berminyak. Jika memakai benang yang berwarna terang, harus 
ekstra hati-hati menjaga kebersihan tangan agar hasil rajutan 
kita berubah warna. *BERTUAH
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Desain ruangan Jimbaran Pool Resto dan BBQ 
dibuat persis dengan kondisi yang ada di Jimbaran 
Bali. Suasana romantis ala Pulau Bali inilah yang 
membuat para pengunjung betah berlama-lama 
duduk di Jimbaran Resto.

Tamu Jimbaran Pool Resto dan BBQ tidak hanya 
dari Kota Pekanbaru tapi juga dari luar kota seperti 
dari Siak, Perawang, Kerinci, Batam, Sumbar, Medan 
atau wilayah sekitar Sumatera.

Jimbaran Pool Resto dan BBQ, memiliki tempat 
yang luas didukung fasilitas lengkap. Ada ruangan 
indoor dan outdoor yang bisa dijadikan tempat un-
tuk bercengkrama.

Keseluruhan yang ada dipastikan dalam kondisi 
bersih dan nyaman. Pastinya juga disetting dengan 
suasana ala Bali. Karena ada kolam renang yang 
dapat menjadi tempat untuk para tamu yang ingin 
menikmati hidangan dipinggir kolam renang.

Selain juga untuk hiburan dan membuat betah 
para tamu, juga tersedia live musik. Hal yang juga 
menarik di Jimbaran Pool Resto dan BBQ, bagi kamu 
yang suka berswafoto, tersedia banyak spot foto 
menarik yang sangat Instagramable.

Untuk menu juga tidak perlu diragukan kualitas 
rasa dan juga harganya. Bisa dikatakan masih sangat 
sebanding dengan kenyamanan yang diperoleh para 
tamu.

Aneka makanan tradisional sampai internasional, 
siap memanjakan lidah para tamu. Diantara menu 
yang ada, paling laris adalah sop iga yang sangat 
empuk dengan tambahan rempah yang menggugah 
selera. Disamping juga ada iga bakar madu, sop 
buntut dan juga aneka spaghetti serta sushi.

Bagi yang tidak ingin makan berat juga tersedia 
aneka Snack yang tidak terlalu mengenyangkan. 
Seperti pisang goreng keju,salmon skin, fried casava 
dan French fries.

Lokasi Jimbaran Pool Resto dan BBQ cukup 
strategis. Dan letaknya dekat dengan bandara SSK 
II Pekanbaru. Jika tertarik untuk sekadar kongkow-
kongkow di Jimbaran disarankan melakukan reserva-
si terlebih dahulu. Karena takutnya akan mengantri 
lama, karena sangking banyaknya pengunjung yang 
penasaran dengan lokasi ini. *BERTUAH

KULINER

Santap Sop Iga 
dalam Suasana 

Romantis

The Jimbaran Pool 
Resto and BBQ BERLOKASI di Jalan Putri 

Indah Kelurahan Simpang 
Tiga Kecamatan Bukit 

Raya, Pekanbaru, Jimbaran Pool 
Resto dan BBQ bisa menjadi satu 
rekomendasi tempat bagi Anda 
yang ingin menghabiskan waktu 
berkumpul bersama keluarga dan kerabat. Atau 
dengan orang terkasih dalam suasana romantis.

Berduaan dengan orang yang dikasihi sambil 
menikmati lezatnya kuliner berupa seafood, dikel-
ilingi lilin (candle light dinner) yang tertata di meja 
maupun di atas pasir sekitar meja, serta diiringi 
petikan gitar musisi lokal yang merdu membuat 
malam itu selalu terkenang. Suasana dinner open 
air terbaik di Bali.
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KENDATI kondisi ekonomi se-
dang berat akibat hantaman 
pandemi Covid-19 dalam dua 

tahun belakangan, tidak menyurut-
kan H Rahman untuk merintis pabrik 
roti yang diberi nama Moeza Online 
Bakery. Pabrik rumahan ini, mampu 
memproduksi ribuan bungkus roti 
per hari.

Moeza Bakery adalah jenis roti tempurung dengan 
topping yang terdiri dari varian rasa dan selera. Saat ini 
tersedia rasa kopi, pandan, coklat, blueberry dan kering. 
Roti kelas menengah dengan harga yang merakyat ini, 
hanya dijual seharga Rp 3.000 per bungkus. Soal rasa tak 
kalah bersaing dengan roti sejenis yang dijual di bandara 
dan mal.

“Saya membangun usaha roti ini berkat pengala-
man sebelumnya menjadi pemasaran sekaligus promosi 
sebuah pabrik roti di Pekanbaru. Dari sini saya berpikir, 
usaha roti sangat menjanjikan. 

Sebab roti makanan semua kalangan dan mampu ber-
tahan sepanjang waktu,” ucap Rahman menjelaskan awal 
mula memilih usaha roti Moeza Online.

Dengan semangat dan motto ‘selalu berbuat kebaikan 
pasti ada keajaiban’, Rahman mulai merintis usaha terse-
but awal Oktober 2021 dan resmi beredar di pasaran 
pada 2 Desember 2021. Saat ini usaha yang digelutinya 
mampu memproduksi 1.000 bungkus roti per hari.

“Setelah tiga bulan kita uji coba, ternyata respons 
pasar sangat bagus. Ini artinya potensi bisnis roti dan 
makanan di Pekanbaru masih sangat menjanjikan. Kalau 
sekarang permintaan baru berkisar 1.000 bungkus sehari. 
Dengan peralatan pemanggangan yang cukup besar, 
kami sebenarnya mampu memproduksi berkisar 5.000-
10.000 bungkus,” terangnya.

Selain untuk kepentingan pasar, Moeza Bakery juga 
tersedia untuk pesanan partai besar dan kecil melalui 
orderan secara online. “Jadi kalau ada warga yang meng-
gelar acara dan membutuhkan roti dalam jumlah besar, 
bisa order ke kita,” katanya.

Rahman menjelaskan produk Moeza Bakery memiliki 
beberapa kelebihan dibanding produk sejenis yang ada 
di pasaran. Pertama, produk tanpa pengawet, sehingga 
lebih sehat dan renyah.
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UMKM

Produksi Seribu 
Bungkus Roti 

Setiap Hari

Moeza 
Online Bakery

ing dengan produk-produk terbaik dan serupa, tetapi 
memiliki ciri khas tersendiri.

Untuk menikmati rasa roti dari Moeza Online, bisa 
order langsung melalui 085376994958 dan WhatsApp 
085921266664 atau melalui akun Instagram MoezaBak-
eryPKU.

Tersedia harga spesial hari Rabu Rp 2.500 atau beli 10 
bonus tiga roti. Pelanggan juga dapat menikmati paket 
khusus hari Jumat 100 pcs roti seharga Rp 250.000 gra-
tis 1 box air mineral atau paket 20 roti Moeza dengan 
harga Rp 50.000. *BERTUAH

Kedua, produk juga sudah mendapat sertifikat halal 
dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan yang terpenting 
harganya sangat terjangkau di kantong.

Sesuai namanya, Moeza Online Bakery, selain 
memenuhi pasar di Pekanbaru, juga menyasar pada ke-
butuhan marketplace dengan bekerjasama melalui Gojek, 
Tokopedia dan Shopee. Saat ini Rahman telah menjajaki 
dan siap untuk menerima pasar dari seluruh Tanah Air 
bahkan hingga ke luar negeri.

Karena itu, lanjut, trend pemasaran melalui online 
harus diikuti perkembangannya, sehingga mampu bersa-
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KULINER
POSISI Kota Pekanbaru yang bersebelahan 

langsung dengan Provinsi Sumatera Barat, 
memberi pengaruh besar dalam berbagai 

kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Termasuk 
dalam hal kuliner di Kota Pekanbaru.

Karena sebagian warga Kota Pekanbaru ada 
yang berasal langsung dari Sumatera Barat. Ten-
tunya berbagai kebiasaan dan aneka masakan provinsi 
tetangga juga banyak yang dijual di Kota Pekanbaru. Salah 
satunya adalah nasi Kapau yang merupakan kuliner khas 
Bukittinggi.

ayam rendangnya yang merupakan ayam kampung. 
Ayam rendang juga menjadi satu menu andalan dan 
paling laris. Daging ayamnya empuk dan bumbu 
rendang sedikit pedas khas masakan Minang. Selain 
juga ada campurannya berupa kacang  yang biasa 
digunakan  ketika memasak rendang.

Untuk gulai usus di nasi Kapau Asli juga terma-
suk lezat. Isian usus berupa telur dan tahu, dengan 
bumbu yang meresap ke dalam adonan tahu dan 
telur. Selain itu isian usus juga tidak terlalu padat 
dan kering.

Menikmati nasi Kapau akan lebih terasa nikmat 
jika ditambah dengan kerupuk kulit atau kerupuk 
jangek yang diberi kuah gulai. Tersedia juga kerupuk 
melinjo atau lebih dikenal kerupuk emping.

Nasi Kapau Asli yang berada di Jalan Nenas mulai 
buka pada pukul 07.00 sampai pukul 16.00 WIB. 
Meskipun masih pagi, namun para pembeli sudah 
mulai berdatangan. Karena bagi mereka yang biasa 
sarapan dengan makanan berat, nasi Kapau Asli 
tentu menjadi pilihan.

Sementara untuk jam makan siang, biasanya pem-
beli nasi Kapau Asli sangat ramai. Dipastikan tempat 
duduk yang tersedia juga sudah habis dan harus 

Penggemar nasi Kapau tidak perlu harus 
jauh-jauh ke Bukittinggi untuk menikmati . 
Karena di Pekanbaru sendiri terdapat banyak 
rumah makan nasi Kapau. Satu di antaranya nasi 
Kapau Asli yang ada di Jalan Nenas No 48 atau  
dulu dikenal Jalan Utama, Kecamatan Sukajadi.

Sama seperti menu nasi Kapau pada umum-
nya, di nasi Kapau Asli, pengunjung akan disuguhkan 
dengan berbagai menu khas Padang. Seperi gulai usus, 
gula ayam, rendang dan ikan.

Hal yang berbeda dengan nasi Kapau Asli adalah 

menunggu antrian untuk bisa masuk.
Berada tepat dipinggi jalan besar dan tidak jauh dari 

lingkungan perkantoran, banyak pegawai juga yang me-
milih makan siang bersama di nasi Kapau Asli.  

Karena itu disarankan, bagi Anda yang ingin menikmati 
makan siang di nasi Kapau Asli, sebaiknya sebelum masuk 
jam makan siang agar tidak perlu antre. *BERTUAH

Nasi Kapau Asli

Menu Khas Rendang Ayam Kampung
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