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Dapur 
Redaksi

Semangat Kebersamaan 
Akhiri Pandemi
TREN positif kasus Covid-19 di Tanah air yang terjadi 

merupakan berkat kerja keras semua pihak dalam pen-
anganannya. Hal ini juga mendapat apresiasi dunia.

Percepatan dan pemerataan vaksinasi, koordinasi Pemer-
intah Pusat dan daerah dalam melakukan testing dan 
tracing, serta gotong royong masyarakat, menjadi kunci.

Bahkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di 
sekolah-sekolah yang diputuskan tetap dilaksanakan di 
tengah pandemi, menjadi satu wujud 
semangat kebersamaan bangsa Indo-
nesia. Momentum ini harus terus dipeli-
hara guna memastikan masyarakat siap 
hidup berdampingan dengan Covid-19.

Untuk itu, belajar dari kesalahan, lebih 
tanggap menghadapi risiko Covid-19 
dengan tetap ketat menegakkan protokol kesehatan dan 
menggencarkan vaksinasi. Vaksinasi adalah syarat penting 
untuk menjalani proses transisi dari pandemi menjadi endemi.

Selain memenuhi target cakupan, pemerataan capaian 
vaksinasi Covid-19 juga harus diperhatikan, terutama pada 
kelompok lansia. Kita harus fokus membantu vaksinasi co-
vid-19 agar makin merata di semua kelompok masyarakat.

Kontribusi signifikan dari kelompok relawan, aparat 
dan anggota masyarakat yang saling membantu, ber-
gotong-royong mencari solusi bersama dalam pengendal-
ian pandemi tak lepas dari momentum kebersamaan di 
tengah masyarakat, baik dalam hal meminimalisir risiko 
tertular virus, maupun memastikan kualitas belajar anak.

Masyarakat juga harus memilih ruang publik yang mewa-
jibkan akses aplikasi PeduliLindungi. Tujuannya, agar tingkat 
keamanan dan kenyamanan pengunjung lebih tinggi, diiringi 
penerapan protokol kesehatan terutama memakai masker.

Ingat hukum universal masking, semua orang 100 
persen harus memakai masker di ruang publik, apalagi ka-
lau jarak aman dan ventilasi terbuka tidak memungkinkan.

Dalam masa transisi ini, orangtua harus mengajarkan kepada 
anak, bahwa virus covid-19 akan terus ada. Maka anak sebaiknya 
dibiasakan memakai masker dan melaksanakan protokol kese-
hatan lainnya sebagai cara melindungi diri sendiri dan orang lain.

Mari kita jaga situasi kondisi yang membaik 
ini tetap membaik, tetap konsisten bekerja sama un-
tuk menekan Covid-19, dan makin banyak prestasi ser-
ta berita gembira yang kita nikmati. ***TIM BERTUAH
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KELURAHAN Industri Tenayan, Kecamatan Tenayan 
Raya suskes menggelar lomba Musyabaqah Tilawatil 
Quran (MTQ) tingkat kelurahan. Ini merupakan MTQ 

perdana yang digelar Kelurahan Industri Tenayan. Sebab 
kelurahan ini merupakan hasil pemekaran 
beberap waktu lalu.

Kegiatan MTQ yang digelar dalam sua-
sana pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan 
menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang 
ketat. Seluruh peserta wajib menggunakan 
masker dan menjaga jarak. Bahkan ada seba-
gian kegiatan seremonial yang terpaksa ditia-
dakan untuk menghindari penularan Covid-19.

Camat Tenayan Raya, Abdul Barri SIP ber-
harap melalui MTQ tingkat Kelurahan Industri Tenayan 
dapat melahirkan qori dan qoriah terbaik yang nanti bisa 
mewakili kecamatan diajang yang lebih tinggi lagi. Baik 
tingkat kota, provinsi atau bahkan tingkat Nasional.

Atas nama pemerintah Kecamatan Tenayan Raya, Ab-
dul Barri mengapresiasi pihak Kelurahan Industri Tenayan 
yang pertama kali melakukan MTQ tingkat kelurahan 
dengan lancar dan sukses.

Melalui momentum MTQ tingkat kelurahan sekaligus 
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Imbau Kelurahan Industri Tenayan Gelar MTQ Perdana
menjadi ajang bagi Camat Abdul Barri yang baru menjabat 
sebagai camat Tenayan Raya untuk bersilaturahmi dengan 
masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan.

Mantan camat Tampan ini mengajak seluruh masyara-
kat untuk bersinergi bersama terutama dalam 
menyukseskan kegiatan yang diprogramkan oleh 
Pemerintah Kota Pekanbaru.

“Mari kita bersinergi bersama terutama dalam 
mensukseskan kegiatan yang telah diprogramkan 
oleh pemerintah kota salah satunya yaitu kegiatan 
MTQ seperti biasa kita laksanakan setiap tahunnya 
mulai dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi 
bahkan nasional nantinya,” ujarnya.

Sementara Lurah Industri Tenayan Alwis 
Septian SSTP MSi menyampaikan selamat kepada selu-
ruh peserta kafilah peserta MTQ. Dengan semangat dan 
motivasi pihaknya bertekad pada MTQ tingkat Kecamatan 
Tenayan Raya nantinya bisa meraih juara pertama atau 
umum. “Dengan semangat dan motivasi melalui MTQ 
tingkat Kelurahan Industri Tenayan kita lahirkan bibit yang 
terbaik. Sehingga nantinya pada MTQ tingkat kecamatan 
bertekad meraih juara pertama atau umum,” ujarnya. 
*BERTUAH

Kantor Kelurahan Tobek Godang Dihiasi Tanaman dan Kolam

Sulap Kantor Menjadi Rindang dan Asri

MTQ PERDANA - Kelurahan Industri Tenayan, Kecamatan Tenayan Raya menggelar MTQ perdana tingkat kelurahan 
yang diikuti perwakilan RT dan RW se-kelurahan.

KANTOR ASRI - Kantor Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Bina Widya di Jalan Damai tampil asri dengan 
berbagai tanaman, bunga dan kolam. 

INFO
KELURAHAN

KOTA Pekanbaru ternyata memiliki Kantor Lurah yang 
unik, berbeda dengan kantor pemerintah lainnya. Se-
lain ditanam aneka tanaman hias, sayuran dan bunga, 

kantor lurah ini juga ada belasan bak kolam ikan.
Adalah Kantor Lurah Tobek Godang, Kecamatan Bina 

Widya di Jalan Damai yang berani tampil beda dibanding-
kan kantor lurah lainnya di Kota Pekanbaru.

Di bawah kepemimpinan Lurah Yasir Arafat, kantor 
kelurahan tersebut disulap bak taman bunga dan serasa 
berada di kebun. Lurah Tobek Godang Yasir Arafat ber-
sama staf dan jajaran menjadikan lahan kiri kanan serta 
depan kantor menjadi asri, dan nyaman bagi warga yang 
berurusan.

Sisa lahan di kantor ini dimanfaatkan. Bahkan selain 
bak kolam ikan, tanaman bunga, cabe serta tanaman lain-
nya, juga ada tanaman hidroponik. Kantor ini unik, asri, 
indah sedap dipandang mata

“Kalau tanaman ini sudah sekitar tiga tahunan kita 
tanam. Termasuk bak kolam ikan. Ini semua kami berdaya-
gunakan, dengan tujuan mengajak masyarakat supaya 
cinta lingkungan dan cinta pertanian,” sebut Lurah Yasir 
Arafat.

Hasil tanaman dan ikan yang dipelihara mulai dari lele, 
gurami dan nila, sebagian dibagi-bagikan ke masyarakat, 
serta sebagian lagi untuk para staf dan jajaran.

“Sebenarnya inspirasi kita membuat ini, untuk meman-
faatkan lahan saja. Tidak hanya di pekarangan kantor, tapi 
di beberapa lahan kosong milik warga di sekitarnya, juga 
kita manfaatkan menanam sayuran dan jagung. Kita didu-
kung juga oleh tokoh masyarakat di sini,” sebutnya.

Atas kreatifitas dan inovasi yang dilakukan Lurah Tobek 
Godang, sejumlah penghargaan sudah diraihnya. Mulai 
dari penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup, 
Kemenkum HAM, serta penghargaan lainnya.

Status Kantor Lurah Tobek Godang sendiri masih be-
lum permanen, alias ngontrak rumah milik warga. Pemer-
intah Kota Pekanbaru sudah berencana membangun Kan-
tor Lurah Tobek Godang permanen, dalam waktu dekat.

Anggota DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono ST, yang juga 
tokoh masyarakat setempat mengapresiasi inovasi yang 
dilakukan Lurah Tobek Godang. Sebab, selain melayani 
masyarakat, lurah bersama jajarannya membuat kantor 
menjadi asri dan indah.

Sehingga setiap masyarakat yang berurusan, merasa 
nyaman dan betah berlama-lama di kantor tersebut.

“Memang dari 83 Kantor Lurah di Kota Pekanbaru, 
tidak ada seperti kantor Lurah Tobek Godang ini. Kreatifi-
tas seperti ini, patut dijadikan contoh bagi Lurah lainnya. 
Karena banyak manfaatnya,” kata Sigit Yuwono. *BER-
TUAH
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SEMPAT ditiadakan selama dua tahun, Pengurus 
Daerah Badan Kontak Majelis Taklim (PD BKMT) 
Kota Pekanbaru kembali menggelar wirid bulanan. 

Kegiatan ini merupakan satu program pokok PD BKMT.
Sebelumnya kegiatan wirid bulanan dipusatkan di 

Masjid Agung Ar Rahman Pekanbaru, setelah itu den-
gan adanya kegiatan hari besar Islam dipindahkan ke 
rumah dinas walikota.

Namun saat ini PD BKMT sepakat untuk menggilir 
kegiatan wirid di PC BKMT 15 kecamatan se-Kota Pe-
kanbaru. Kali ini kegiatan wirid BKMT digelar 
di Masjid Gunung Merah SAS Kelurahan 
Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota. 
Wirid bulanan dihadiri Camat Pekanbaru 
Kota Rein Rizka Karvy SSTP MSi.

Selain Camat Pekanbaru Kota, pengajian 
bulanan dihadiri langsung Ketua PD BKMT 
Kota Pekanbaru Dra Nurhasanah, Lurah Se 
Kecamatan Pekanbaru Kota, LPM dan Fo-
rum RT RW Kecamatan, Ketua PC BKMT se Pekanbaru, 
beserta pengurus Masjid Gunung Merah SAS, Pencera-
mah H Syaifullah Imam Besar Masjid Agung Ar Rahman 
Pekanbaru.

Camat Pekanbaru Kota, Rein Rizka Karvy men-
gatakan, lewat kegiatan wirid yang dilaksanakan setiap 
bulan ini banyak manfaat yang didapatkan. Selain 
sebagai wadah untuk menjalin silaturrahmi, kegiatan 
wirid ini juga diharapkan dapat menjadi tempat untuk 
menimba ilmu dan meningkatkan keimanan kepada 
Allah SWT.
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“Masyarakat harus dapat meningkatkan iman dan 
taqwa dengan melakukan kegiatan pengajian di majelis 
taklim serta mengajak seluruh anggota keluarga mengaji 
di dalam rumah tangga,” katanya.

Rein mengaku bersyukur dan senang sebab kegiatan 
wirid bulanan kembali digelar setelah sempat vakum 
karena pandemi Covid-19. Meski saat ini pandemi belum 
berakhir, namun pihaknya memutuskan untuk kembali 
menggelar wirid menyusul meredanya kasus Covid-19 di 
Kota Pekanbaru.

“Kita bersyukur, meskipun dalam kondisi Co-
vid-19 kegiatan dan program BKMT Pekanbaru 
masih terus berjalan,” sebutnya.

Sementara Ketua PD BKMT Pekanbaru Dra 
Nurhasanah mengatakan, pertemuan BKMT ini 
sekaligus ajang silaturrahmi sehingga tumbuh 
rasa kebersamaan yang kuat dalam melakukan 
syiar Islam.

Wirid pengajian merupakan satu program 
pokok PD BKMT Kota Pekanbaru. Namun wirid penga-
jian ini sebelum pandemi Covid-19 dipusatkan di Masjid 
Agung Ar Rahman Pekanbaru, setelah itu dengan adanya 
kegiatan hari besar Islam di pindahkan ke rumah dinas 
Wali kota.

“Bahkan wirid pengajian ini sempat vakum selama 
dua tahun. Alhamdulilah baru dilaksanakan kembali pada 
awal Januari. Lalu kita gilir PC BKMT di 15 kecamatan se-
Pekanbaru,” ujarnya.

Disampaikan Nurhasanah, wirid pengajian itu meru-
pakan yang kedua setelah sebelumnya dilaksanakan 

Seluruh Peserta Wajib Pakai Masker

MUSRENBANG KECAMATAN - Camat Kulim Marzali SSos memimpin rapat musrenbang kecamatan untuk menjaring aspirasi 
masyarakat dan diusulkan dalam kegiatan APBD 2023.

INFO
KECAMATAN

UNTUK menjaring aspirasi masyarakat dalam me-
nyampaikan usulan pembangunan di wilayahnya 
masing-masing, Pemerintah Kecamatan Kulim 

menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
(Musrenbang) dalam rangka menyusun Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru tahun 2023.

Karena masih dalam suasana pandemi Covid-19, ke-
giatan yang dipusatkan di Aula Kantor Kecamatan Kulim 
digelar dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) 
secara ketat. Seluruh peserta rapat wajib menggunakan 
masker dan menjaga jarak.  

Camat Kulim Marzali SSos memimpin secara kegiatan 
ini menyebutkan, kegiatan musrembang merupakan keg-
iatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun untuk menjar-
ing usulan dan kebutuhan pembangunan infrastruktur 
bagi masyarakat. Tahun ini kegiatan musrenbang mema-
suki tahun ke-2 bagi Kecamatan Kulim.

“Kegiatan ini merupakan suatu wadah untuk menyam-
paikan usulan pembangunan dari kelurahan yang nanti-
nya akan disampaikan pada musrenbang tingkat Kota 

Pekanbaru,” ucapnya.
Dikatakan Marzali, usulan musrenbang yang dihimpun 

pada tingkat kecamatan sesuai dengan usulan-usulan dari 
tingkatan paling bawah RT dan RW yang disampaikan 
pada musrenbang tingkat kelurahan.

“Untuk itu kita akan berupaya memperjuangkan as-
pirasi rencana pembangunan yang sudah dibahas pada 
tingkat kelurahan untuk bisa terealisasikan pada tahun 
2023 nanti,” ujarnya.

Turut hadir pada musrenbang tersebut Anggota 
DPRD Riau Ade Hartati dan Anggota DPRD Kota 
Pekanbaru Hj Arwinda Gusmalina ST. Kemudian hadir 
juga Kepala Bappeda Kota Pekanbaru diwakili oleh Oky 
Rakum, perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas 
Sosial.

Kapolsek Tenayan Raya, Danramil, Kepala Puskes-
mas Tenayan Raya, Ketua LPM kecamatan dan kelura-
han, Ketua Forum RT/RW, seluruh lurah se-Kecamatan 
Kulim, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, forum anak 
kecamatan dan undangan lainnya. *BERTUAH

Camat Pekanbaru Hadiri Wirid Bulanan PD BKMT

Kecamatan Kulim Jaring Aspirasi MAsyarakat Melalui Musrembang

WIRID BKMT - Camat 
Pekanbaru Kota Rein 
Rizka Karvy SSTP MSi 
memberikan sam-
butan dalam wirid 
bulanan PD BKMT 
Pekanbaru di Masjid 
Gunung Merah SAS 
Kelurahan Sumahilang.

pada PC BKMT Kecamatan Bukitraya.
“Saya mengajak kita semua anggota BKMT, mari 

bersama meramaikan wirid pengajian sehingga kita ja-
dikan sebagai ajang silaturahmi sesama anggota BKMT. 
Disamping itu juga pengajian ini diharapkan dapat 
menambah pengetahuan agama bagi kita semua dalam 
meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT,” se-
butnya. Selanjutnya, Nurhasanah menyampaikan terima 
kasih kepada Camat Pekanbaru Kota Rein Rizka Karvy 
meskipun baru menjabat sebagai camat sambutannya 

luar biasa serta mendukung penuh kegiatan wirid pen-
gajian PD BKMT Pekanbaru.

Selain itu kepada pihak pengurus Masjid Gunung 
Merah SAS ia mendoakan semoga menjadi amal ibadah. 
Dijelaskan Nurhasanah, dalam suasana pandemi Co-
vid-19, saat ini wirid pengajian dibatasi.

“Artinya kita dalam kegiatan Wirid pengajian tetap 
menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Jadi setiap 
PC BKMT hanya boleh mengirimkan 20 orang setiap 
cabang,” katanya. *BERTUAH
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Pada tahun 2020 lalu DeBesex hadir kembali 
masih dengan beberapa menu yang berbeda. Yakni 
nasi putih, bertabur serundeng, telur balado, ayam 
suir balado, sate ayam, teri kacang, oseng kacang 
panjang.

Sementara harga DeBesex sejak tahun 2019 
sampai saat ini masih sama yakni Rp 30 ribu paket 
lengkap murah, lengkap dan mengenyangkan.

“Cocok sekali untuk menu makan siang di rumah, 
di kantor ataupun ngumpul bersama keluarga, menu 
arisan dan lain-lain,” ujar Sales and Marketing Man-
ager The Zuri Hotel, Retta Uli Simajuntak.

Retta juga menjelaskan jika ingin makan DeBesex 
namun tidak ada waktu untuk datang ke hotel, bisa 
take away atau delivery via Go-Send. Namun bagi 
yang ingin makan di hotel juga bisa karena tersedia 
ruang makan yang nyaman.

“Untuk yang ingin mencoba DeBesex bisa men-
ghubungi team sales dan marketing The Zuri Hotel 
Pekanbaru,” imbuh Retta.

Tahun lalu The Zuri Hotel menghadirkan kuliner 
tema Malming Buffet. Yakni mengangkat menu-
menu kenangan dari jaman sekolah sampai dengan 
menu legendaris yang akrab di lidah pencinta kuliner 
sejati dan tidak akan pernah membosankan.

Dikatakannya, aneka sajian penuh kenangan sep-
erti di antaranya kerupuk opak dengan cocolan kuah 
sate Padang yang serunya di segala lapisan usia, 
martabak Baba Kentung, Nasi Jinggo atau sajian nasi 
perang, yang mengingatkan sarapan sekolah.

“Selain itu, jajanan ceker ayam saus chasio, bakso 
bakar yang kekal abadi menjadi favorit segala za-
man, gorengan gunting jajanan nakal jaman muda, 
es lilin yang selalu membuat kita bersemangat 
sehabis pulang sekolah, mie instan kesukaan kita 
semua dan masih banyak lagi yang terlalu seru untuk 
dijabarkan satu per satu,” tuturnya.

Selain aneka jajanan penuh kenangan, ada lagi 
pelengkap perut berupa aneka hidangan nasi 
dengan lauk pauk menggugah selera juga lengkap 
tersaji, tidak lupa cemilan, sup, hidangan pembuka 
dan penutup.

“Semua makanan tersaji di buffet dan dapat di-
ambil sesuai selera. Buffet akan dibuka setiap Sabtu 

KULINER

Menu Makan Siang 
Debesex di The Zuri 

Hotel Pekanbaru

Nikmatnya 
Nasi Gurih Hijau THE Zuri Hotel merupakan 

salah satu hotel bergengsi 
yang ada di Kota Pekan-

baru. Setiap bulan, hotel yang 
berada di Kompleks Transmart, 
Jalan Soekarno-Hatta, juga tidak 
henti-hentinya terus membuat 
terobosan baru untuk meningkatkan pelayanan 
kepada tamu.

Salah satu adalah dengan meluncurkan program 
DeBesex untuk kuliner andalan The Zuri Hotel. 
DeBesex merupakan kombinasi nasi gurih hijau, 
ayam, suir balado, telur balado, sate lilit, oseng ka-
cang panjang, ikan asin dan keripik kentang yang 
sangat menggugah selera.

malam, mulai pukul 19.00 WIB 21.00 WIB. Mengenai 
harga jangan khawatir hanya Rp 120 ribu per orang, 
sudah dapat makan sepuasnya. Selain indoor restoran, 
hotel juga menyediakan outdoor bagi tamu yang 
merokok,” jelasnya. ***TIM BERTUAH
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LENTIK Craft merupakan satu 
UMKM di Kota Pekanbaru yang 
mampu bertahan di tengah pan-

demi Covid-19. Owner Lentik Craft, 
Diana Pamilia menuturkan, tidak 
mudah baginya untuk bisa tetap ber-
tahan menjalankan usaha yang sudah 
dirintis sejak tahun 2012 lalu. Apalagi 
di tengah pandemi saat ini.

Namun dengan prinsip mengutamakan konsumen, 
Lentik Craft tetap bisa eksis sampai saat ini. “Yang paling 
prinsip bagi saya ada memposisikan kita sebagai kon-
sumen. Sehingga bisa ditimbang-timbang ini harganya 
wajar tidak, bentuknya menarik atau tidak. Kita juga ha-
rus siap menerima masukan apapun dari konsumen,” ujar 
Diana yang juga memiliki sanggar tari Lentik Dance Riau.

Menurut Diana, masukan dari konsumen juga harus 
diperhatikan sebagai perbaikan atau peningkatan mutu 
produk.

Ia menuturkan, UMKM memiliki prospek yang cerah 
dipasaran jika produk yang ditampilkan unik dan men-
arik. Hal ini bisa ditandai dari tampilan produk, penge-
masan sampai pada bahan yang digunakan.

Karena alasan itu pula Diana tidak pernah berhenti 
untuk belajar dan mencari ide kreatif guna menghasilkan 
produk yang menarik.

“Untuk menambah inspirasi biasa saya membeli buku-
buku kerajinan tangan atau juga melihat langsung di 
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UMKM

Produk Berkualitas 
Sesuai Selera Konsumen

Lentik Craft

media internet. Ini sangat membantu, karena model yang 
ditampilkan selalu yang terkini,” terang Diana kepada 
Bertuah.

Lebih lanjut Diana menyebutkan, Lentik Craft kini 
sudah menghasilkan beragam produk kerajinan tangan 
decoupage, aneka bros jilbab dan konektor masker serta 
strap masker dan berbagai aksesoris lainnya. Produk ini 
menggunakan bahan bahan seperti kristal ceko,mutiara 
sintetis,batu batuan

“Untuk masa sekarang ini yang paling laris konektor 
masker dan strap masker tapi mendekati lebaran decoup-
age juga banyak yang order,” sebut Diana yang mengam-
bil nama lentik Craft karena terinspirasi dari lentiknya 
jari-jari tangan yang bisa menghasilkan karya seni.

Decoupage sendiri adalah seni menghias sebuah benda 
dengan cara menempelkan potongan-potongan kertas 
berwarna/bergambar pada permukaannya yang dipadu-
kan dengan efek cat khusus, daun emas atau unsur-unsur 
dekoratif lainnya

Diana menyebutkan untuk produk decoupage diban-
drol mulai dari Rp 25 ribu hingga Rp 200 ribu atau ter-
gantung bahan yang digunakan.

Sementara bunga tumpah harga mulai dari Rp 50 ribu 

hingga Rp 150 ribuan. Aneka bros jilbab dari harga Rp 5 
ribu hingga 25 ribu.

“Kalau sekarang yang lagi hits ada konektor masker 
dan strap masker atau kalung masker harga mulai dari Rp 
10 ribuan hingga Rp 35 ribuan,” jelas Diana yang memulai 
usahanya ini dari berjualan aksesoris.

Selama proses produksi berlangsung, Diana mengung-
kapkan tidak ada hambatan yang berarti walaupun dik-
erjakan sendiri. Ia juga mengaku mampu menyelesaikan 
satu produk dalam waktu singkat, namun jika pesanan 
dalam jumlah banyak tetap memakan waktu.

“Kecuali kalau konsumen menginginkan produk yang 
tidak saya produksi. Agar tidak mengecewakan konsumen 
saya berusaha menyediakannya kembali dan tentunya 
membutuhkan waktu,” imbuh Diana yang selalu rajin me-
masarkan produknya dari berbagai bazar atau pameran.

Berbagai produk Lentik Craf juga dipromosikan me-
lalui media sosial seperti akun Instagram @pamilia77, 
Facebook diana pamilia atau pesan melalui WhatsApp 
082283306543. “Untuk model warna atau juga ukuran 
dapat didiskusikan sesuai dengan yang diinginkan,”tutup 
Diana. *BERTUAH
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Satgas Covid-19 Kota Pekanbaru Kejar Target Vaksin Lansia

Tim Vaksinator Datangi Rumah Warga
WALIKOTA Pekanbaru, Dr H Firdaus ST MT 

menargetkan vaksinasi bagi masyarakat lanjut 
usia atau lansia di Kota Pekanbaru segera 

rampung.
Capaian vaksinasi bagi lansia saat ini masih kisaran 

angka 65 persen dari total target sebanyak 52.769 
orang. “Kita targetkan capaian vaksinasi lansia 
kita mencapai 70 persen. Ini yang harus di-
gesa,” ujar walikota.

Tim Satgas Covid-19 sudah membentuk unit 
pelayanan hingga ke rumah untuk memper-
cepat vaksinasi lansia. Walikota menyebutkan 
tim masih kesulitan untuk memberi vaksin 
bagi lansia karena pihak keluarga tidak men-
gizinkan orangtuanya mendapat suntik vaksin.

Ia pun mengingatkan agar tim Dinas Kese-
hatan dan puskesmas memberi pemahaman kepada ke-
luarga agar bersedia memberikan izin lansia mendapat 
suntik vaksin di rumahnya.

“Jadi tim lapangan turun memberi pengertian ke-
pada keluarga, agar lansia di rumah bisa diberi suntikan 
vaksin,” ulasnya.

Pemberian vaksin ini juga upaya mencegah penyeba-
ran Covid-19. Vaksinasi bertujuan agar mencapai imuni-
tas kelompok di tengah masyarakat. Walikota mendo-
rong percepatan pemberian vaksin Covid-19 bagi lansia 
yang belum mendapat suntikan vaksin.

Walikota Firdaus menyebut bahwa hal ini meru-
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“

VAKSIN LANSIA - Petugas kesehatan memeriksa lansia yang hendak suntik vaksin dalam 
vaksinasi massal serentak Polda Riau di Pemuda City Walk, Pekanbaru.

Pekanbaru bisa mencapai target guna mencapai keke-
balan kelompok agar terhindar dari paparan Covid-19,” 
katanya.

“Kami mendatangi rumah para lansia bersama BIN, 
Polri, TNI. Namun, ternyata belum semua juga yang 
bisa divaksin. Dari data di lapangan ada kendala yang 
bermacam-macam,” sambungnya.

Menurutnya, kendala yang dialami seperti lansia 
yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid, tidak 
mau divaksin, dan tidak berada di tempat. Padahal, 
edukasi dan sosialisasi terkait vaksinasi telah disampai-
kan.

“Walau bagaimana pun, kami tetap mengupayakan 
agar seluruh lansia bisa divaksin. Karena dari data Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), 
lansia sekitar 72.000 orang,” kata dr Zaini. ***TIM BER-
TUAH

“Vaksinasi kita sudah seratus persen, namun untuk lan-
sia dan anak-anak masih perlu kita gesa,” terang Asisten I 
Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Syoffaizal.

Vaksinasi lansia bakal digesa sebanyak tujuh persen lagi 
agar mencapai target minimal 70 persen. Vaksinasi bagi 
anak-anak pun turut digesa oleh tim karena harus segera 
tuntas.

Capaian vaksinasi bagi anak-anak saat ini untuk dosis 
pertama sekitar 46,49 persen atau di bawah 50 persen. 
Vaksin dosis kedua untuk anak-anak capaiannya baru 13,8 
persen.

Ia pun sangat berterima kasih karena Polresta Pekan-
baru ikut membantu percepatan pemberian vaksin bagi 
lansia dan anak. Vaksinasi massal yang digelar Polresta 
Pekanbaru berlangsung selama tiga hari.

“Polresta Pekanbaru membantu kita untuk percepatan 
vaksinasi di gerai-gerai yang ada,” sebut Syoffaizal.

Ia melanjutkan bahwa satgas mengaktifkan kembali 
503 pos PPKM di Kota Pekanbaru. Ada tingkat RT, RW dan 
kelurahan.

Pemerintah Kota Pekanbaru sudah mendapat tambahan 
stok vaksin Covid-19 sebanyak 32.000 dosis jenis Coro-
naVac dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Tambahan 
ini guna mempercepat capaian vaksinasi terutama untuk 
anak-anak dan kaum lanjut usia.

“Untuk stok dosis vaksin sampai saat ini masih mencu-
kupi karena memang kita kembali mendapatkan ribuan 
dosis dari Kemenkes,” kata Kepala Dinas Kesehatan Pe-
kanbaru Zaini Rizaldy Saragih.

Zaini mengatakan saat ini vaksin tersebut sudah dis-
impan di Gudang Instalasi Farmasi Logistik di Kecamatan 
Senapelan, Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya akan didis-
tribusikan sesuai keperluan puskesmas, rumah sakit, atau 
fasilitas kesehatan lainnya.

Untuk mengejar target capaian vaksinasi di Kota Pekan-
baru, Dinas Kesehatan telah bekerjasama dengan berapa 
instansi maupun sekolah.

“Mudah-mudahan dengan begitu, capaian vaksinasi di 

pakan satu arahan dari Presiden RI Joko Widodo dalam 
video conference awal Februari 2022. Presiden memberi 
instruksi agar pemerintah daerah melakukan percepatan 
terhadap vaksinasi lansia.

“Lansia menjadi sasaran karena rentan terpapar Co-
vid-19. Jadi presiden meminta agar dilakukan percepatan 

vaksinasi bagi lansia,” jelasnya.
Menurutnya, presiden juga memberi arahan 

agar memperketat protokol kesehatan Cov-
id-19. Ia melanjutkan, presiden juga mendorong 
agar satgas optimalkan ruang isolasi di rumah 
sakit dan isolasi terpusat.

Pasien terkonfirmasi dengan gejala ringan 
bisa menjalani isolasi mandiri atau isolasi ter-
pusat. Sedangkan pasien dengan gejala sedang 
dan berat bisa jalani isolasi di rumah sakit.

Kota Pekanbaru menjadi sepuluh kota yang menjadi 
perhatian khusus dalam penanganan Covid-19. Presiden 
mengingatkan agar seluruh kota itu lebih meningkatkan 
kewaspadaan terhadap varian Omicron.

Sementara itu, Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kota 
Pekanbaru melakukan percepatan vaksinasi selama PPKM 
level 3. Mereka berupaya menggesa percepatan vaksinasi 
bagi masyarakat lanjut usia atau lansia.

Vaksinasi lansia masih perlu digesa meski capaian 
vaksinasi dosis pertama di Kota Pekanbaru secara umum 
sudah 110,31 persen. Sedangkan vaksin dosis kedua 
sudah 87,27 persen.

Jadi tim lapangan 
turun memberi 

pengertian kepa-
da keluarga, agar 

lansia di rumah 
bisa diberi sunti-

kan vaksin

DR FIRDAUS MT
Walikota 

Pekanbaru

LAPORAN
UTAMA

PROKES SEKOLAH - Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT 
meninjau penerapan protokol kesehatan di Future Islamic 
School (FIS) Jalan Tuanku Tambusai.



bakal datang memberi layanan vaksinasi bagi lansia 
yang hendak suntik vaksin.

Lebih lanjut walikota mengatakan tim kesehatan 
juga melayani vaksinasi di 21 puskemas. Ada juga 
satu vaksin centre di Kota Pekanbaru untuk memberi 
pelayanan bagi masyarakat yang belum suntik vaksin.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pe-
kanbaru Zaini Rizaldy mengatakan kasus aktif di Kota 
Pekanbaru belum kunjung mengalami penurunan. 
Total kasus aktif Covid-19 mencapai 4.126 orang.

“Saat ini kasus covid-19 masih didominasi klaster 
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Percepat Vaksinasi Anak Ke Sekolah-sekolah
WALIKOTA Pekanbaru DR Firdaus MT menyebut 

bahwa pemerintah kota sedang menggesa vak-
sinasi bagi anak yang digelar secara serentak di 

Kota Pekanbaru.
Pemberian vaksin secara serentak di 15 sekolah 

menyebar di 15 kecamatan. Target sasaran vaksi-
nasi serentak pada satu hari itu mencapai 10.309 
orang.

“Vaksinasi serentak di 15 sekolah, yang me-
nyebar di 15 kecamatan,” ujarnya saat meninjau 
vaksinasi anak di SDN 158 Pekanbaru.

Walikota mengatakan bahwa vaksinasi anak-

VAKSIN ANAK - Petugas memberikan suntik vaksin kepada seorang anak dalam vaksinasi 
massal di SDN 158 Pekanbaru, Jalan Patimura, Pekanbaru.

VAKSIN LANSIA - Petugas kesehatan memeriksa lansia yang hendak suntik vaksin dalam 
vaksinasi massal serentak Polda Riau di Pemuda City Walk, Pekanbaru.

anak untuk dosis pertama sudah mencapai 53 persen. 
Sedangkan dosis kedua untuk vaksinasi anak baru 25,85 
persen.

Menurutnya, secara umum capaian vaksinasi 
dosis pertama di Kota Pekanbaru sudah menca-
pai 111,86 persen. Sedangkan capaian vaksin do-
sis kedua saat ini sudah mencapai 90,24 persen.

Ia mengaku bahwa vaksinasi lansia masih 
kurang. Ia menyebut bahwa vaksinasi lansia baru 
mencapai 64,36 persen.

Ada pelayanan khusus bagi lansia yang hendak 
mendapat suntikan vaksin.  Petugas kesehatan 

keluarga. Rata-rata satu keluarga ada beberapa orang 
yang terkonfirmasi positif,” ujar Zaini.

Tim mendapati banyak keluarga pasien yang 
terkonfirmasi setelah melakukan penelusuran kontak 
erat.  Ia menyebut bahwa tim kesulitan menelusuri 
kontak erat dari keluarga pasien yang terkonfirmasi 
positif Covid-19.

“Kita tidak tahu apakah pasien kontak erat rekan 
kerjanya atau dari anaknya yang sekolah. Sebab ada 
ditemukan siswa yanf terkonfirmasi,” ujarnya. *BER-
TUAH

LAPORAN
UTAMA
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Disketapang Sukses 
Naikkan Indeks 
Ketahanan Pangan 
Kota Pekanbaru

KOMITMEN DISKETAPANG - Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru komitmen mewujudkan ketahanan 
pangan meski dalam situasi pandemi Covid-19.

Kado Terindah 
Walikota Akhir 
Jabatan

Ketahanan Pangan Pekanbaru melesat naik, dari rangking 
22 pada 2020 menjadi kota terbaik ke-2 se-Indonesia pada 
2021,” ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, 
Alek Kurniawan.

Alek menjelaskan, berhasilnya Kota Pekanbaru meraih 
Indeks Ketanahan Pangan peringkat kedua merupakan buah 
dari kerja sama stakeholder terkait. Karena tanpa kerja sama, 
tidak mungkin Disketapang bisa menaikkan indeks Keta-
nanan Pangan begitu saja.

“Saya selalu ingat pesan Pak Walikota agar bekerja secara 
supertim. Karena kita bukanlah seorang superman. Pahami 
tupoksi dan saling bersinergi satu sama lain,” ucap Alek Kur-
niawan yang kerap disapa Akur.

“Jadi ini adalah buah hasil dari seluruh stakeholder, baik 
yang berada di internal pemerintah kota maupun eksternal 
sekalipun,” imbuhnya.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan 
suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, sebut 
Akur, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian telah 
mengembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP 
yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan sub-
sistem yang membentuk sistem ketahanan pangan.

IKP yang disusun berdasarkan Buku IKP Badan Ketahanan 
Pangan Kementerian Pertanian. Merupakan penyesuaian dari 
indeks yang telah ada berdasarkan ketersediaan data tingkat 
kabupaten/kota dan provinsi.

Berdasarkan analisis ketahanan dan kerentanan pangan 
(FSVA) Tahun 2021 pada level Nasional tersebut menun-
jukkan bahwa Kota Pekanbaru dinilai sudah tahan pangan 
sesuai delapan indikator yang terbagi dalam dua aspek 
penilaian.

BERDASARKAN buku Indeks Ketahanan 
Pangan Tahun 2021 yang diterbitkan Pusat 
Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan 

Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI 
tahun 2022, Kota Pekanbaru menduduki peringkat 
terbaik kedua dari 98 kota se-Indonesia.

Pekanbaru meraih skor 90,56, satu tingkat di 
bawah Kota Denpasar pada posisi teratas dengan 
skor 93,97. IKP Kota Pekanbaru merupakan IKP tertinggi 
untuk kawasan Pulau Sumatera.

Melesat ke posisi dua terbaik, Pekanbaru melangkahi 20 
tingkat. Karena sebelumnya Pekanbaru berada pada rangk-
ing 22 tahun 2020 yang lalu.

Hal ini sebagai bukti bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru 
senantiasa berkomitmen untuk memperkuat ketahanan 
pangan di tengah masyarakat. Sehingga diharapkan terse-

dianya sumber daya manusia Pekanbaru yang 
sehat, aktif dan produktif, serta berdaya saing.

Hal itu sesuai amanat Undang-Undang No-
mor 18 Tahun 2012 tentang Pangan atau dalam 
istilah Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT seb-
agai manusia yang pintar (smart people).

Sebagai bentuk keseriusan akan hal ini, IKP 
menjadi satu Indikator Kinerja Utama Pemerin-

tah Kota Pekanbaru yang telah ditetapkan dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 
2017-2022.

Yakni dalam rangka mewujudkan misi ke-4 Kota Pekan-
baru, mewujudkan pembangunan ekonomi berbasiskan 
ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal, pada tiga 
sektor unggulan yaitu jasa, perdagangan dan industri.

“Alhamdulillah, ini lompatan luar biasa. Peringkat Indeks 
PANEN JAGUNG - Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT panen jagung dalam program 
ketahanan pangan Disketapang di kawasan Kecamatan Rumbai, belum lama ini.

Peringkat Indeks Ketah-
anan Pangan Pekanbaru 
melesat naik, dari rangk-
ing 22 pada 2020 menjadi 
kota terbaik ke-2 
se-Indonesia pada 2021

ALEK KURNIAWAN MSI
Kepala Disketapang 
Kota Pekanbaru

LAPORAN
KHUSUS

“

Pertama aspek keterjangkauan pangan yang dinilai dari 
indikator (1) persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, 
(2) persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran 
lebih dari 65 persen terhadap pengeluaran total, (3) persen-
tase rumahtangga tanpa akses listrik.

Aspek pemanfaatan pangan didasarkan pada indikator 
(1) rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun, (2) 
persentase rumah tangga tanpa akses air bersih, (3) rasio jum-
lah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepa-
datan penduduk, (4) prevalensi balita stunting dan (5) angka 
harapan hidup pada saat lahir.

Jika ditelaah lebih jauh dalam buku IKP Kementan tersebut 
disebutkan bahwa untuk aspek keterjangkauan, Kota Pekan-
baru memiliki skor 96,05 dan aspek pemanfaatan bernilai 
86,07 sehingga menghasilkan komposit senilai 90.56.

Lebih lanjut Alek menuturkan, IKP dalam dokumen RPJMD 
Kota Pekanbaru pada tahun 2021 ditargetkan pada angka 
82.80. Dengan Raihan skor 90.56 pada tahun 2021 berarti 
kinerjanya mencapai angka 109,37%.

Sementara jika disandingkan dengan raihan IKP 2020 yang 
bernilai 82.85 (posisi Pekanbaru saat itu pada rangking 22) 
maka raihan kinerja IKP Kota Pekanbaru 2021 yakni 109,31% 
lebih tinggi.

Dikatakannya lagi bahwa hal ini akan menjadi legacy bagi 
kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Dr Firdaus MT-
Ayat Cahyadi para periode keduanya.

“Ini adalah kado terindah dari sektor pangan untuk Pak 
Walikota pada akhir masa jabatannya. Meski ditargetkan pada 
angka 83 diakhir masa RPJMD, alhamdulillah Pekanbaru dapat 
over target pada tahun 2021 ini,” terangnya. *** TIM BER-
TUAH
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SESUAI RPJMD - IKP menjadi satu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pekanbaru yang telah 
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022. 

KOMITMEN DISKETAPANG - Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru komitmen mewujudkan 
ketahanan pangan meski dalam situasi pandemi Covid-19.

PERINGKAT KEDUA - Kota Pekan-
baru menduduki peringkat terbaik 

kedua se-Indonesia dalam hal 
Indeks Ketahanan Pangan Tahun 

2021 yang diterbitkan Kementerian 
Pertanian RI tahun 2022.

LAPORAN
KHUSUS

Ketahanan Pangan Tak Terpengaruh Covid-19
KEPALA Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru 

Alek Kurniawan menyebutkan, IKP memiliki peran 
strategis dalam mengukur capaian pembangunan 

ketahanan pangan di kota Pekanbaru, mengukur kinerja 
daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah.

Serta merupakan salah satu alat dalam me-
nentukan prioritas pembangunan dan prioritas 
intervensi program. IKP yang telah diterbitkan 
Kementan ini, diharapkan Akur dapat digu-
nakan sebagai dasar saat melakukan intervensi 
program sehingga lebih fokus dan tepat sasa-
ran kedepannya.

“Tentu kita tidak lantas berpuas diri dengan 
hasil ini, melainkan jadi pemicu untuk lebih 
giat lagi,” ujarnya.

Alek menjelaskan saat ini dari sektor pertanian me-
mang pertumbuhan ekonomi sangat positif sebagaima-
na pernah diakui Pemerintah Pusat sebelumnya.

Mantan kepala BPKAD ini menambahkan, meskipun 
data yang tertulis pada sektor pertanian menunjukkan 
pertumbuhan yang positif. Namun tentu terdapat tan-
tangan terutama kepada pengambil kebijakan dalam hal 

ini adalah pemerintah untuk senantiasa memperbaiki 
program-program yang sekiranya menurun akibat 
pandemi Covid-19.

Hal itulah yang terus disorotinya bahwa peran be-
lanja pemerintah harus dioptimalkan dalam rangka 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) teru-
tama di sektor pangan.

Bahkan berulang kali ia menyebutkan 
bahwa ada atau tidaknya pandemi Co-
vid-19, sektor pangan tetap menjadi isu 
sentral, seksi dan strategis, sehingga semua 
pihak harus all-out agar ketahanan pangan 
tidak tinggal sebatas slogan saja.

Disketapang diterangkan Alek memiliki 
banyak kegiatan strategis yang melibatkan pember-
dayaan masyarakat. Seperti Pekan Pangan Madani, 
Optimalisasi Kawasan Mandiri Pangan.

Optimalisasi Pekarangan Pangan Lestari, Optimal-
isasi Penyediaan Database ketahanan pangan yang 
terintegrasi beserta informasi edukasi yang memadai 
bagi seluruh stakeholder.

Selain juga dalam rangka visualisasi hasil analisis 

ketahanan dan kerentanan pangan Kota 
Pekanbaru Tahun 2021 se-kelurahan 
di Kota Pekanbaru dan memudahkan 
pemetaan serta dapat diakses oleh 
publik maka telah dibuat apilkasi web-
gis dengan nama siDIVA (aplikasi Digital 
FSVA). Semua ini menjadi bukti komit-
men Dinas Ketahanan Pangan dalam 
rangka mewujudkan ketahanan pangan 
yang lebih memadai lagi.

“Ini adalah sejarah. Sekali lagi tahniah 
atas raihan Kota Pekanbaru sebagai 
peringkat kedua terbaik dalam Indek 
Ketahanan Pangan tahun 2021,” tu-
tupnya. *** TIM BERTUAH



PEMERINTAH Kota Pekanbaru mem-
berikan suntikan vaksinasi booster 
kepada seluruh pejabat, Aparatur Sipil 

Negara, dan tenaga harian lepas (THL). 
Proses pemberian vaksin digelar di Aula 
Gedung Utama Kompleks Perkantoran 
Tenayan Raya.

Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
turut menerima suntikan dosis ketika atau vaksinasi booster 
tersebut. Ia mengaku pemberian vaksin penguat itu berjalan 
dengan lancar dan tubuhnya merasa baik-baik saja seusai 
divaksin. “Saya merasa baik-baik saja setelah menerima vaksin 
booster jenis Pfizer,” kata Wako Firdaus.

Untuk diketahui, vaksinasi ini merupakan tindak lanjut dari 
Surat Edaran Nomor HK.02.02/II/252/2022 yang diterbitkan 
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CEK KESEHATAN - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
menjalani proses 
cek kesehatan 
sebelum mendapat-
kan suntikan vaksin 
booster.

KAMPANYE VAKSIN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT bersama Sekdako Pekanbaru dan Kepala 
Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mengkampanyekan vaksin booster di booth khusus.

Prioritas Awal Bagi 
Pegawai Bidang 

Pelayanan

Walikota dan Pejabat Pemko 
Pekanbaru Disuntik 

Vaksin Booster

VAKSINATOR - Petugas vaksinator memeriksa kondisi kesehatan salah satu pejabat 
yang akan mendapatkan suntikan vaksin booster.

Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pence-
gahan dan Pengendalian Penyakit, tentang Vaksinasi Co-
vid-19 Dosis Lanjutan atau Booster.

Surat Edaran ini ditujukan kepada para kepala dinas ke-
sehatan provinsi dan kabupaten/kota serta kepala/direktur 
rumah sakit dan kepala/pimpinan fasilitas pelayanan kes-
ehatan di seluruh Indonesia.

Berdasarkan SE tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru 
menggelar kegiatan vaksinasi booster untuk kepala daerah 
dan pejabat pratama.

“Vaksinasi booster tahap awal telah dilakukan. Saat ini, 
baru ditujukan kepada Forkopimda termasuk Sekdako 
Pekanbaru dan para pejabat pratama di lingkungan Pemko 
Pekanbaru,” ungkap Firdaus.

Walikota mengatakan, vaksinasi bagi para ASN dilak-
sanakan awal Februari 2022 dikarenakan ketersediaan vaksin 
booster yang masih terbatas.

Maka dari itu vaksinasi booster ini lebih diutamakan bagi 
ASN dan THL di bidang pelayanan. Seperti Dinas Kepen-
dudukan dan Pencatatan Sipil, Mal Pelayanan Publik, pasu-
kan kuning Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 
serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

“Saya sudah perintahkan kepala dinas agar para ASN dan 
THL segera divaksin booster. Karena, mereka yang selalu 

berhadapan dengan masyarakat langsung,” ucap walikota.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan 

Kota Pekanbaru dr Zaini Rizaldy Saragih mengatakan, pi-
haknya melibatkan beberapa puskesmas dan rumah sakit 
dalam vaksinasi booster bagi ASN dan THL.

Vaksinasi diutamakan bagi para pejabat eselon II, 
III, dan IV serta THL yang melayani publik dan berisiko 
tinggi. Setelah itu, giliran ASN dan THL lain yang divaksin 
booster. “Kami menargetkan 1.000 ASN dan THL divaksin 
booster hari ini,” sebutnya.

Dari pantauan di lokasi kegiatan, sejumlah pejabat 
teras Pemko Peknbaru turut menerima suntikan vak-
sin booster kali ini, diantaranya Asisten I Syoffaizal dan 
Asisten III Setdako Pekanbaru Masykur Tarmizi.

“Iya, alhamdulillah, kami tadi sudah mendapatkan sun-
tikan vaksin booster. Semoga ikhtiar ini dapat memutus 
mata rantai penularan Covid-19, khususnya varian Omi-
cron,” kata Syoffaizal seusai vaksin.

Ia juga mengingatkan semua pihak agar tetap disiplin 
mematuhi protokol kesehatan atau prokes yang ditetap-
kan pemerintah, serta meminta warga jangan lengah. 
“Kita tidak boleh lengah mematuhi prokes, apalagi saat ini 
kita tengah mewaspadai Covid varian Omicron,” jelasnya. 
*BERTUAH

FOTO BERSAMA 
- Walikota Pekan-
baru Dr H Firdaus 
ST MT foto bersama 
dengan para pejabat 
dan ASN Pemko 
Pekanbaru seusai 
pelaksanaan vaksin 
booster.

Smart People
AGENDA
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PENANDATANGANAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT melakukan penandatanganan nota 
kesepahaman dengan Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru Teguh Wibowo SH MH.

pendampingan pendapat hukum.
“Kemudian bantuan hukum dan edukasi hukum. Edu-

kasi ini tidak cuma bagi jajaran pemerintah, tapi juga untuk 
kelompok masyarakat, dunia usaha hingga lembaga pendi-
dikan mulai SD hingga SMP,” tutur Wako Firdaus.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Kejari Pekanbaru Teguh 
Wibowo SH MH. Ia mengatakan pendampingan ini tidak 
cuma untuk proyek pembangunan saja. Ada juga kerja sama 
terkait legal opinion atau pendapat hukum.

Selain itu, kerja sama ini juga edukasi. Mereka nantinya 
memberi penerangan bagi pejabat pemerintah. “Jadi, nanti 
ada juga penyuluhan hukum bagi masyarakat,” ujarnya.

PIAGAM PENGHARGAAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT melakukan penyerahan piagam penghargaan kepada seorang 
Jaksa Pengacara Negara dari Kejari Pekanbaru.

ARSIP HUKUM - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyerahkan 
secara simbolis arsip statis produk hukum tahun 1916 Kejari Pekanbaru 
kepada kepala LKD Pekanbaru.

NOTA KESEPAHAMAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT dan 
Kepala Kejaksaan Kota Pekanbaru Teguh Wibowo SH MH memperlihat-
kan draf nota kesepahaman.

AGENDAPemerintah Kota Pekanbaru 
dan Kejari Tandatangani 

Nota Kesepahaman

Wujudkan Pemerintahan 
Bersih dan Baik

PEMERINTAH Kota Pekanbaru 
menandatangani nota kesepaha-
man dengan Kejaksaan Negeri Pe-

kanbaru. Kegiatan berlangsung di Aula 
Lantai VI Gedung Utama Perkantoran 
Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan 
Raya.

Asisten I Setdako Pekanbaru Syof-
faizal menyebutkan bahwa nota kesepahaman ini sebagai 
bentuk kerja sama berbagai bidang. Di antaranya tentang 
pendampingan terhadap program pembangunan, pemer-
intahan dan poin penting lainnya.

Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyebut 
tujuan nota kesepahaman sebagai bentuk penegasan kerja 
sama selama ini. Ia menilai kerja sama ini untuk mewujud-
kan pemerintahan bersih atau clean government dengan 
tata kelola yang baik.

“Jadi kesepakatan yang tadi sebenarnya sudah dilakukan 
selama ini, tiap tahun ada. Oleh karenanya saya berterima 
kasih atas pendampingan dari Kejari Pekanbaru,” ujarnya 
seusai kegiatan.

Walikota mengatakan banyak kegiatan yang sudah 
dilakukan bersama. Hal ini sejalan dengan paradigma baru 
di Kejaksaan Agung. Ia menambahkan, nantinya upaya 
pencegahan dilakukan dengan banyak edukasi. Cara ini 
efektif dalam upaya pencegahan.

“Kita nantinya utamakan upaya pencegahan dari penin-
dakan, tujuannya agar tercipta tata kelola pemerintah yang 
baik,” jelasnya.

Walikota memaparkan terdapat sejumlah poin kerja 
sama, yakni adanya jaksa pengacara negara untuk 
pendampingan hukum. Ada juga poin yang berisi tentang 

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT foto bersama Kepala Kejari 
Pekanbaru dan Jaksa Pengacara Negara.

Selain penandatanganan kerja sama, pada kesempatan itu 
juga dilakukan penyerahan arsip statis produk hukum tahun 
1916 dari Kejari Pekanbaru kepada Lembaga Kearsipan Dae-
rah Kota.

Penyerahan arsip secara simbolis oleh Walikota Pekan-
baru, Dr H Firdaus ST MT kepada Kepala LKD Pekanbaru Ir 
Hj Nelfiyonna MSi yang disaksikan Kepala Kejari Pekanbaru, 
Teguh Wibowo SH MH.

“Penyerahan ini sebagai bukti komitmen Kejari Pekanbaru 
untuk penyelamatan dan pelestarian arsip bernilai guna bagi 
bangsa dan negara Indonesia,” ujar Kadispusip Pekanbaru, Ir 
Hj Nelfiyonna MSi seusai kegiatan. *BERTUAH

Menciptakan Clean Government



WALIKOTA Pekanbaru Dr H 
Firdaus ST MT menghadiri 
peringatan Hari Ulang Tahun 

(HUT) ke-1 Kecamatan Binawidya. 
Serangkaian kegiatan digelar di hala-
man Kantor Camat Binawidya Jalan HR 
Soebrantas Pekanbaru untuk meme-
riahkan hari jadi perdana kecamatan 
yang dulunya bagian dari Kecamatan Tampan tersebut.

Di antarnya pagelaran kesenian untuk hiburan rakyat 
ditampilkan dalam acara kali ini. Selain itu, disediakan 
pula beragam kuliner khas Melayu Riau, hingga pameran 
beberapa produk UMKM.

Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT dalam sam-
butannya menyatakan bahagia atas terselenggaranya 
peringatan HUT perdana Kecamatan Binawidya. Segudang 
harapan pun disematkan walikota pada kesempatan itu.

“Kita berharap kedepannya Kecamatan Binawidya dapat 
berkembang menjadi kecamatan yang maju di Kota Pekan-
baru. Hari ini kita lihat penduduk Binawidya sangat ban-
yak, maka kita harus perhatikan tata ruang dan keindahan 
kota,” ujarnya.

Walikota mengingatkan bahwa harus ada antisipasi 
perkembangan penduduk. Karena prediksi tahun 2045 
mendatang jumlah penduduk Kota Pekanbaru bisa menca-
pai lima juta jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk Kota Pekanbaru juga 
seiring dengan peningkatan jumlah pertumbuhan pen-
duduk  di wilayah Metropolitan Pekansikawan. Total jumlah 
penduduk di kawasan itu bisa mencapai delapan juta jiwa.

“Kita optimistis Kota Pekanbaru menjelma dari Kota 
Metropolitan menjadi Kota Megapolitan. Masyarakat Kota 
Pekanbaru diminta agar lebih siap menghadapi tantangan 
ledakan penduduk di masa depan,” ujarnya.
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AGENDA

Antisipasi Lonjaka 
Penduduk Sejak Dini

Walikota Hadiri HUT Perdana 
Kecamatan Binawidya

NASI TUMPENG - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
memotong nasi 
tumpeng dalam 
peringatan HUT 
ke-1 Kecamatan 
Binawidya.

SANTUNAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
melakukan pemberian santunan kepada masyarakat kaum 
dhuafa di lingkungan Kecamatan Binawidya.

BAZAR UMKM - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT melihat produk yang ditampilkan satu stand bazar 
UMKM di lokasi peringatan HUT perdana Kecamatan Binawidya.

LANTIK LPM - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
melantik pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
(LPM) Kecamatan Binawidya.

JUARA LOMBA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyerahkan piagam penghargaan kepada Kelurahan Tobek 
Godang yang menjadi juara umum dalam perlombaan sem-
pena HUT ke-1 Kecamatan Binawidya.

Walikota Firdaus menyadari bahwa arus urbanisasi yang 
tinggi juga membuat jumlah penduduk kota akan terus 
meningkat. Adanya perkembangan penduduk yang begitu 
cepat mesti dipersiapkan.

Ia mengatakan bahwa semua kekuatan yang ada bisa 
memperkuat pembangunan Kota Pekanbaru di masa 
mendatang. Ia percaya dengan semangat yang tinggi 
masyarakat bisa mendorong percepatan ekonomi di Kota 
Pekanbaru.

Camat Binawidya Edi Suherman menyampaikan selama 
setahun kecamatan berdiri, pihaknya telah melaksanakan 
berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan 
masyarakat.

Beberapa kegiatan seperti perlombaan K3, pelaksanaan 
posyandu, kebersihan dilaksanakan dengan melibatkan 
lurah dan RT/RW di lingkungan Kecamatan Binawidya.

“Dalam memeriahkan hari jadi ke-1 Kecamatan Bina-

widya sebelumnya diadakan sejumlah perlombaan. Di 
antaranya perlombaan evaluasi perkembangan kelurahan, 
lomba posyandu, lomba K3, lomba administrasi RT/RW, 
serta lomba lagu mars PKK. Evaluasi menyeluruh selama 
satu tahun kecamatan ini juga dilakukan, terutama ad-
ministrasi masyarakat dan pelayanan publik akan lebih 
ditingkatkan,” beber Camat Binawidya.

Edi Suherman berharap apa yang sudah dilakukan 
dapat meningkatkan inovasi maupun pelayanan kepada 
masyarakat di wilayahnya. Ia juga mengharapkan Wako 
Pekanbaru dapat terus membimbing sehingga kinerja 
maksimal dapat tercipta dalam memberikan pelayanan, 
mengayomi serta memberdayakan masyarakat.

“Kami berharap dan terus berdoa agar program Pak 
Walikota menjadikan Pekanbaru sebagai Kota Madani 
yang megapolitan untuk Indonesia lebih baik juga dapat 
terwujud,” pungkas Edi Suherman. *BERTUAH

Smart Government



Walikota Buka FGD Bapenda Bahas 
UU Keuangan Pusat dan Daerah
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FGD BAPENDA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT bersiap menekan tombol di layar LED sebagai tanda 
dibukanya FGD Bapenda dengan tema Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Apresiasi WP Taat 
Pajak di Masa 

Pandemi

WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT membuka Forum Group 
Discussion (FGD) Badan Pendapa-

tan Daerah dengan tema “implementasi 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022” di 
Hotel Novotel Pekanbaru. Para peserta FGD 
berasal dari kabupaten dan kota di Riau, 
serta diikuti secara daring oleh Bapenda 
dari provinsi lain.

FGD Bapenda ini berskala nasional. Narasumbernya dari Ke-
menterian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. “Mudah-
mudahan, ada pencerahan dari FGD ini. Agar kita dapat menin-
gkatkan pendapatan pajak,” harap walikota saat memberikan 
sambutan.

SPPT PBB - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
melakukan penyerahan SPPT PBB-P2 kepada sejumlah 
camat di Kota Pekanbaru.

BANK MITRA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT meny-
erahkan piagam penghargaan kepada Bank BJB sebagai wajib 
pajak dengan realisasi pajak tertinggi kategori Bank Mitra atau 
e-commerce.

PAJAK KELURAHAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyerahkan piagam penghargaan kepada Lurah Maharatu dengan 
realisasi pajak tertinggi.

PENGHARGAAN WP 
- Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
menyerahkan piagam 
penghargaan kepada 
PT Angkasa Pura II 
sebagai wajib pajak 
dengan realisasi pajak 
tertinggi kategori 
Badan Usaha.

Pada kesempatan itu Wako Firdaus mengatakan bahwa 
pemerintah menerbitkan UU 1 tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Pusat dan Daerah.

Undang-Undang pertama tahun 2022 di masa pandemi ini 
memiliki lingkup regulasi dalam pemberian sumber penerimaan 
daerah berupa pajak dan retribusi, pengelolaan TKD, pengelo-
laan belanja daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan 
pembiayaan daerah, dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal 
nasional.

“Saya berharap dengan adanya Undang-Undang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini, 
layanan kepada masyarakat di seluruh pelosok nusantara dapat 
makin merata dan dengan kualitas yang memadai,” ucapnya.

Pengaturan-pengaturan yang terkait dengan pengelolaan 
perpajakan daerah, TKD, pembiayaan utang daerah, dan pen-
gendalian APBD diharapkan memberikan kemampuan kepada 
pemerintah daerah untuk secara bersama dan sinergis dengan 
Pemerintah Pusat mencapai tujuan pembangunan Nasional, 
dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

 Pada tahun 2020 dan 2021 yang lalu, Pemerintah Kota 
Pekanbaru telah melakukan kebijakan insentif pajak. Meski 
mengurangi pendapatan daerah. Kebijakan ini sangat penting 
untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi 
Covid-19.

“Dengan adanya kebijakan UU Nomor 1 Tahun 2022 ini 
kita harapkan ada keuntungan bagi pemerintah daerah untuk 
menggerakkan ekonomi di daerah,” tuturnya.

 Wako menyebutkan, setelah melewati PPKM level I, Kota 
Pekanbaru kini kembali kepada PPKM level 3. Dengan demikian 
kelonggaran aktivitas ekonomi kembali diperketat.

“Kita kembali menerapkan 5M dalam prokes dan mengambil 
tindakan 3T, aktifitas ekonomi tentu berpengaruh, tak longgar 
seperti PPKM level I. Dengan pengalaman selama dua tahun 
belakangan, diharapkan kita sudah terlatih. Mengambil kebijak-
sanaan untuk melindungi masyarakat dari krisis kesehatan dan 
krisis ekonomi,” terangnya.

“Roda ekonomi harus berjalan, kita harus semangat bekerja 
dan harus produktif lagi. Dengan adanya kebijakan Pemerintah 
Pusat melalui UU Nomor 1 Tahun 2022, tentu memberikan pelu-
ang lain dalam menambah pendapatan daerah untuk mengger-
akkan roda ekonomi masyarakat,” imbuhnya lagi.

Walikota meminta para peserta FGD untuk menyimak 

AGENDA
Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas

pemaparan dan pelatihan dari narasumber yang berkom-
peten dalam bidang pendapatan daerah ini. Agar ilmu 
yang diserap nantinya bisa diterapkan di daerah masing-
masing. Sehingga pendapatan daerah membaik untuk me-
ningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dan nasional.

Pada kesempatan yang sama, Walikota Pekanbaru Dr H 
Firdaus ST MT memberikan piagam penghargaan Bapenda 
Pekanbaru kepada Wajib Pajak, e-commerce mitra pajak 
daerah Pekanbaru serta kecamatan dan kelurahan dengan 
realisasi pajak tertinggi. Walikota mengucapkan terimaka-
sih kepada seluruh Wajib Pajak Pekanbaru.  

“Wajib Pajak merupakan penggerak ekonomi dan pahla-
wan pembangunan. Sekali lagi kami ucapkan terimakasih 
atas partisipasinya. Semoga hal ini menjadi amal ibadah 
bagi para wajib pajak di Pekanbaru,” ucap wako.

Untuk kategori Wajib Pajak Badan Usaha diberikan 
penghargaan kepada PT Angkasa Pura II dan PT Hotel 
Pangeran Pekanbaru. Sementara kategori Bank Mitra atau 
e-commerce diraih Bank BJB, BNI dan Bank Riau Kepri, dan 
pada kategori perorangan penghargaan diberikan kepada 
Famela Vanesa Nursalim dan Margo Edi.  

Penghargaan juga diberikan kepada kecamatan dengan 
realisasi pajak tertinggi yakni Kecamatan Senapelan den-
gan capaian 77,25 persen. Sedangkan kelurahan dengan 
realisasi pajak tertinggi adalah Kelurahan Maharatu dengan 
capaian 88,03 persen, disusul Kelurahan Cinta Raja, dan 
Kelurahan Kampung Baru. *BERTUAH
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DIHADIRI OPD - 
Perwakilan OPD 
di lingkungan 
Pemerintah Kota 
Pekanbaru me-
nyimak arahan yang 
disampaikan oleh 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST 
MT saat launching  
aplikasi Srikandi.

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
foto bersama dengan para kepala OPD seusai peluncuran 
aplikasi Srikandi di Kota Pekanbaru.

LAGU KEBANGSAAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesaat 
sebelum diluncurkannya aplikasi Srikandi.

ARAHAN - Walikota 
Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT memberikan 
sambutan dan arahan 
saat launching aplikasi 
Sistem Kearsipan 
Dinamis Terintegrasi 
atau Srikandi di Kota 
Pekanbaru.

Kearsipan Kota Pekanbaru Ir Hj Nelfiyonna MSi meng-
harapkan aplikasi Srikandi dapat menjadi lompatan be-
sar bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan 
e-government sebagai kota cerdas berbasis teknologi.

Serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang 
bersih, efektif, transparan dan akuntabel yang keseluru-
hannya bermuara pada pelayanan publik yang berkuali-

tas dan terpercaya.
“Pesatnya perkembangan teknologi diharapkan akan 

tetap mendukung pelestarian khasanah arsip kota Pe-
kanbaru, sehingga mampu memperkuat arsip sebagai 
alat bukti yang otentik dan sebagai bahan pertanggung-
jawaban dan informasi bagi generasi sekarang dan yang 
akan datang,” tuturnya. *BERTUAH

APLIKASI SRIKANDI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menekan tombol di tablet pintar sebagai tanda 
diluncurkannya aplikasi Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi).

Pemerintah Kota Pekanbaru Resmi 
Terapkan Aplikasi Srikandi

AGENDA

Sukseskan Program 
Digitalisasi Daerah

dengan teknologi digital untuk bisa memperkuat kete-
patan dan keakuratan data kearsipan menjadi lebih baik.

Apalagi perkembangan teknologi di era ini menuntut 
pelayanan publik untuk terus beradaptasi dengan meng-
gunakan pendekatan teknologi informasi dan komuni-
kasi, termasuk dalam hal tata kelola kearsipan.

Saat ini, lanjut walikota, pemerintah tengah memper-
siapkan langkah strategis agar Indonesia mampu ber-
adaptasi dengan era industri digital menuju Indonesia 
digital.

Dimana, Presiden RI, Joko Widodo telah mengin-
truksikan kepada kepala daerah untuk menyukseskan 
program digitalisasi daerah.

“Salah satunya digitalisasi di bidang kearsipan dan 
tanda tangan elektronik atau TTE. Dari sekian banyak 
yang harus kita lakukan, maka perlu kreatifitas dan ino-
vasi tanpa henti. Mari sukseskan Srikandi ini dan semoga 
ini dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat 
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan Indonesia nantinya,” 
tambahnya.

Aplikasi Srikandi merupakan hasil kolaborasi empat 
kementerian. Yakni Kemenpan-RB sebagai pembuat 
regulasi dan koordinasi, ANRI sebagai penyusun proses 
bisnis dan data/informasi pengelolaan arsip dinamis.

Selanjutnya, Kominfo sebagai pengembangan aplikasi 
dan penyedia infrastruktur teknologi informasi dan ko-
munikasi serta Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN 
sebagai pengamanan aplikasi dan sertifikasi elektronik.

Dalam paparannya, Kepala Dinas Perpustakaan dan 

APLIKASI Sistem Kearsipan 
Dinamis Terintegrasi atau 
Srikandi secara resmi dilun-

curkan oleh Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT, yang diikuti 
oleh seluruh OPD di lingkungan 
Pemerintah Kota Pekanbaru. 
Peluncuran berlangsung di lantai 
6 Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

Pada kesempatan itu, Wako Firdaus mengingatkan 
akan pentingnya inovasi dalam menyikapi perubahan 
yang terjadi sangat dinamis saat ini. Kecepatan men-
jadi kunci utama agar tidak ketinggalan zaman.

“Perubahan sangat dinamis, serba cepat. Inovasi ti-
dak boleh berhenti. Butuh kecepatan dan percepatan, 
jika tidak ditingkatkan akan ketinggalan dan tergilas 
masa,” jelasnya saat memberikan sambutan.

Dikatakan wako, pemerintah harus beradaptasi 

Reformasi Birokrasi



DEWAN Pengurus Daerah Lembaga Pemberday-
aan Masyarakat (LPM) Kota Pekanbaru periode 
2021-2026 resmi dilantik di lapangan upacara 

Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.
Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyaksi-

kan langsung pelantikan Sarjoko SE sebagai ketua LPM 
Pekanbaru bersama 121 pengurus lainnya.

Pelantikan pengurus DPD LPM Pekanbaru dilakukan 
oleh Ketua DPD LPM Riau Tengku Rusli Ahmad disaksi-
kan Ketua LPM Pusat Dr Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

Turut hadir pada pelantikan itu, Ketua DPRD Riau 
Yulisman, Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi, Forkopimda Pekanbaru, dan sejumlah kepala 
OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Walikota Dr Firdaus ST MT menyampaikan LPM 
merupakan mitra strategis kerja pemerintah, senantiasa 
bersama pemerintah dalam melayani, mengayomi un-
tuk menuju masyarakat yang berkualitas madani.  

Ia menambahkan tugas dan fungsi LPM di tengah 
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PELANTIKAN LPM - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyaksikan pelantikan DPD LPM 
Kota Pekanbaru periode 2021-2026.

LEPAS BALON - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
melakukan pelepasan balon untuk memeriahkan pelantikan 
DPD LPM Kota Pekanbaru.

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT dan Forkompimda foto bersama 
dengan pengurus DPD LPM Kota Pekanbaru periode 2021-2026.

KERJA SAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyaksikan penandatanganan kerja sama antara DPD LPM 
Pekanbaru dengan Pemko Pekanbaru sebagai mitra kerja 
strategis.

PIAGAM PENGHARGAAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT menerima piagam penghargaan dari LPM Pekanbaru 
yang menobatkannya menjadi Bapak Pemberdayaan Kota 
Pekanbaru.

masyarakat diharapkan dapat 
sejalan dengan pemerintah serta 
organisasi sosial kemasyarakatan 
lainnya. Sehingga tercipta ma-
syarakat yang mandiri, tangguh 
dan berdaya saing.  

“Saya berharap pengurus LPM 
bisa membantu pemerintah untuk 

memajukan masyarakat Pekanbaru. Kami juga minta 
bantu sosialisasikan apapun informasi terbaru terkait 
perkembangan pandemi Covid-19 ke masyarakat,” 
pintanya.

Walikota mengapresiasi keberadaan LPM Kota 
Pekanbaru yang dilahirkan Undang-Undang bidang 
Pemberdayaan Masyarakat dan ikut secara bersama 
pemerintah membangun Kota Pekanbaru. Mulai dari 
LPM tingkat kelurahan, kecamatan hingga tingkat 
Kota Pekanbaru.

“Semoga ke depan pengurus LPM Pekanbaru se-
lalu dapat memberikan kontribusi yang positif dalam 
membangun kota megapolitan Pekanbaru ini. LPM 
berkarya masyarakat sejahtera,” sebut Wako Firdaus.

Sementara itu, Ketua LPM Pusat Dr Ahmad Doli 
Kurnia Tanjung menyampaikan apresiasinya kepada 
Walikota Pekanbaru Dr Firdaus ST MT. Karena ia 
menilai perhatian kepala daerah Pekanbaru terhadap 
LPM sangat tinggi.

“Buktinya kita bisa lihat sinergi LPM dan Pemko 
Pekanbaru dalam memberdayakan masyarakat 
Pekanbaru. Komitmen kepala daerah memajukan ma-
syarakatnya bisa dilihat dari bagaimana cara mereka 
menggandeng LPM di daerah,” ujarnya.

Ia menyebutkan, pelayanan pemerintah terhadap 
masyarakat bukan hanya sekadar bantuan sosial dan 
infrastruktur. Namun bagaimana kolaborasi pemerin-
tah daerah dan LPM membentuk masyarakat mandiri 
dan berdaya saing untuk kesejahteraan yang lebih 
baik.

“Saya nilai sinergi yang dibangun antara LPM 

Walikota Saksikan Pelantikan 
Pengurus DPD LPM Pekanbaru
Mitra Strategis 
Pemerintah Menuju 
Masyarakat Madani

Mewujudkan Liveable City

dengan Pemerintah Kota Pekanbaru, adalah hal yang 
patut untuk dijadikan contoh dalam membangun 
kebersamaan untuk pembangunan daerah. Dan sen-
enarnya idealnya memang harus seperti itu,” ungkap 
Dolly.

Ahmad Dolly Kurnia menjelaskan sejumlah ren-
cana jangka panjang dari program pemerintah dalam 
hal ini Kemendagri dan DPR RI untuk melibatkan 
lebih banyak lagi peran pemberdayaan masyarakat 
untuk mendukung pembangunan.

Adapun kepengurusan LPM Pekanbaru yang 
dilantik untuk lima tahun ke depan dipimpin oleh 
Sarjoko selaku ketua, Alizar selaku sekretaris serta 
Kamin selaku bendahara.

Adapun di jajaran wakil ketua masing-masing 
Yasmin Zein, Herlan Lembassy, Awis Qorni, Sofyan 
Sori, Dony Sali Irwan, Zainul Akhir, Suhendro, Hozi 
Mubarak, Melya serta Hendri Neldy. *BERTUAH
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Sejahterakan 
Masyarakat 

dan Cegah 
Stunting

merupakan inovasi dinas yang dipimpin Alek Kurniawan 
dapat mendukung kinerja pemerintah. Terutama dalam 
melayani kesejahteraan masyarakat dan mencegah serta 

menanggulangi stunting yang diakibatkan gizi 
buruk. “Karena aplikasi ini dapat mengetahui 
secara cepat mana daerah rawan dan aman. 
Sehingga kita bisa melihat apa saja kebutuhan 
daerah, siapa yang bisa menjadi mitra, sehingga 
ketahanan pangan dapat kita atasi dan sediakan 
dengan kontrol yang mudah,” jelasnya.

Walikota Firdaus menerangkan, ketahanan 
pangan merupakan garda untuk membangun 

masyarakat yang sehat, unggul, tangguh dan berdaya sa-
ing tinggi. Namun, ketahanan pangan juga harus diikuti 
dengan kesehatan lingkungan, air bersih dan pendukung 
lainnya.

“Inovasi ini kita harapkan dapat memberikan dukungan 

Walikota Launching 
Aplikasi siDIVA Dinas 

Ketahanan Pangan

PELUNCURAN APLIKASI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT ber-
siap menekan layar LED sebagai tanda peluncuran aplikasi digital Food 
Security Vulnearabilty Atlas atau siDIVA.

AGENDA

DINAS Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru melaunch-
ing Aplikasi Digital Food Security Vulnearabilty Atlas 
atau Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan yang 

disingkat dengan sebutan siDIVA. Aplikasi ini 
merupakan inovasi untuk pemetaan wilayah ket-
ahanan pangan hingga tingkat kelurahan di Kota 
Pekanbaru.

Aplikasi diluncurkan oleh Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT di aula Kantor Walikota Pekan-
baru Tenayan Raya. Ucapan apresiasi mengalir atas 
peluncuran aplikasi ini.

Mulai dari Walikota Pekanbaru, Sekdako 
Pekanbaru, Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Kepala BPS 
Pekanbaru, Direktur BUMD PT Sarana Pangan Madani dan 
Direktur PT Nusa Karya Dupama, sebagai mitra kerja Dinas 
Ketahanan Pangan.

Dalam sambutannya, walikota berharap aplikasi yang 

PENERAPAN SIDIVA 
- Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
menandatangani ber-
kas peluncuran inovasi 
sekaligus penerapan 
aplikasi siDIVA di 
lingkungan Pemko 
Pekanbaru.  

BERBINCANG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT berbincang dengan Kadis Ketahanan Pangan 
Kota Pekanbaru Alek Kurniawan MSi di sela-sela peluncuran aplikasi siDIVA.

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT foto bersama dengan Kadis Ketahanan 
Pangan dan sejumlah kepala OPD seusai peluncuran aplikasi siDIVA.

meningkatkan kinerja, khususnya ketahanan pangan, se-
hingga mampu menghasilkan generasi yang sehat, tangguh, 
berdaya saing dan mandiri,” terangnya.

Ia juga mengapresiasi kepada semua jajaran, baik jajaran 
pemerintah maupun kalangan masyarakat, yakni produsen, 
mahasiswa, jasa perhubungan dan semua yang terlibat 
dalam menciptakan ketahanan pangan di Kota Pekanbaru.

Apalagi, Kota Pekanbaru berhasil meraih peringkat 2 
dengan nilai 90,56 berdasarkan hasil Analisis Ketahanan dan 
Kerentanan Pangan tahun 2021 di tingkat nasional.

“Alhamdulillah, pada periode akhir Firdaus-Ayat, Kota Pe-
kanbaru berhasil mencapai target RPJMD di periode 2012-
2017 untuk mencapai target nilai ketahanan pangan itu, 
bahkan lebih tinggi, sehingga menduduki peringkat kedua 
dari seluruh kota di Indonesia,” paparnya.

Datuk Bandar Setia Amanah ini meminta agar raihan nilai 
dan peringkat baik tersebut diiringi dengan penurunan an-
gka stunting di Kota Pekanbaru. Karena ketahanan pangan 
akan berdampak pada perbaikan gizi dan penurunan stunt-

Pelayanan Publik Terintegrasi

ing di masyarakat.
Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota 

Pekanbaru Alek Kurniawan MSi mengatakan aplikasi ini 
dapat mendukung stakeholder dalam mengakselerasi 
program ketahanan pangan. Dapat diakses oleh siapapun 
secara online. Karena melalui aplikasi ini dapat dipetakan 
mana wilayah yang rawan dan mana daerah yang tahan 
pangan.

“Aplikasi ini menampilkan wilayah grafis dengan dua 
gradiasi warna. Warna merah untuk wilayah rawan dan 
warna hijau untuk daerah aman atau tahan pangan,” 
ujarnya. Lebih lanjut Alek memperkenalkan fitur-fitur ap-
likasi yang terdapat dalam siDIVA yang  terdiri dari admin-
istrasi kecamatan, administrasi kelurahan, sarana prasa-
rana, penduduk tidak sejahtera, akses transportasi, akses 
air bersih, tenaga kesehatan dan komposit Food Security 
Vulnerability Atlas atau Peta Ketahanan dan Kerawanan 
Pangan. “Mari akses siDIVA di https://fsva-disketapangp-
ku.com/,” tuturnya. *BERTUAH



Wakil Walikota Dampingi Kunjungan 
Menko PMK RI di Pekanbaru

Salurkan 
Bantuan Sembako 
ke Rumah Warga
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WAKIL Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pem-
bangunan Manusia dan Kebudayaan RI Prof Dr 

Muhadjir Effendy MAP dalam kunjungan kerjanya ke Kota 
Pekanbaru.

Kedatangan Menko PMK ini dalam rangka peninjauan 
program penerima bantuan sosial atau bansos dan penyera-
han paket bansos Kemenko PMK Peduli.

Menteri Muhadjir pada kesempatan itu menyambangi se-
jumlah rumah warga kurang mampu di sekitar Jalan Gelatik, 
Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Marpoyan Damai.
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PENYERAHAN BANSOS - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi mendampingi Menko 
PMK RI Prof Dr Muhadjir Effendy MAP saat penyerahan paket bansos kepada warga.

BUKU MARHUM PEKAN - Wakil Walikota Pekanbaru 
H Ayat Cahyadi SSi menyerahkan buku perjuangan Marhum 
Pekan kepada Menko PMK RI Prof Dr Muhadjir Effendy MAP.

FOTO BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
foto bersama Menko PMK RI Prof Dr Muhadjir Effendy MAP seusai 
penyerahan bansos.

SERAHKAN SEMBAKO - Wakil Walikota Pekanbaru 
H Ayat Cahyadi SSi menyerahkan langsung ban-
tuan paket sembako Kemenko PMK Peduli kepada 
masyarakat.

FUNGSI KKS - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
mendampingi Menko PMK RI Prof Dr Muhadjir Effendy MAP 
saat menjelaskan fungsi Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS 
kepada masyarakat.

Ia tidak hanya berdialog dengan 
warga, namun membawa bantuan beru-
pa sembako bagi masyarakat kurang 
mampu. Ia mendatangi rumah warga 
yang membutuhkan bantuan.

Diterangkan Wawako Ayat, kegiatan 
Kemenko PMK Peduli dipusatkan di 
lingkungan warga Jalan Gelatik, Kelurah-
an Tangkerang Tengah. Ia mendampingi kunjungan Menko 
PMK RI bersama Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, H 
Idrus.

“Dalam kegiatan ini Bapak Menko PMK juga langsung 
mengecek warga penerima Program Keluarga Harapan 
(PKH) dan penerima bantuan lainnya. Pak Menko juga 
mengecek penyaluran PKH dan BLT Covid. Ia langsung ke 
rumah warga dan menanyakan kepada warga,” ujar Wawa-
ko Ayat yang ditemui seusai kegiatan.

Pada kesempatan itu diberikan solusi agar warga yang 
belum mendapatkan bantuan segera diberikan bantuan. 
“Untuk warga penerima PKH di Kota Pekanbaru sudah cu-
kup banyak. Dari data Dinsos Pekanbaru ada sekitar 12.000 
KK penerima PKH,” tuturnya.

Wawako Ayat mengatakan kunjungan kerja Menteri 
Koordinator PMK berlangsung di kawasan pemukiman 
yang tidak jauh dari Pasar Dupa. Kawasan itu dipilih karena 
banyak warga kurang mampu. “Tadi Pak Menteri berbagi 
paket sembako dan berbincang dengan warga di kawasan 
itu,” ulasnya.

Ia menyebut bahwa menteri berdialog dengan warga 
kurang mampu yang sehari-hari mencari rezeki di Pasar 
Dupa. Di antaranya para buruh pengupas pinang dan 
bawang. “Menteri berdialog langsung dengan warga, mer-
eka bercerita tentang kondisinya saat ini,” ujarnya.

Wawako menambahkan menteri menyalurkan puluhan 

Penanggulangan PMKS Menuju Smart People

AGENDA

paket sembako tersebut kepada masyarakat kurang mampu. 
Paket sembako itu merupakan bantuan dari Kementerian Sosial 
RI.

Tak hanya mendampingi kunjungan kerja Menko PMK RI, di 
sela-sela kegiatan, wakil walikota Pekanbaru berkesempatan 
menyerahkan buku tentang perjuangan Panglima Besar Tengku 
Muhammad Ali Abdul Jalil Muadzam Syah atau Marhum Pekan 
kepada Menko Muhadjir Effendy.

“Tadi saya sampaikan, Pak Menteri mohon dukungan, kami 
sedang memperjuangkan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil 
Muadzam Syah sebagai Pahlawan Nasional,” imbuhnya. *BER-
TUAH
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WAKIL Walikota Pekanbaru H 
Ayat Cahyadi SSi melaunching 
Perguruan Tinggi Az-Zuhra 

Group di Kota Pekanbaru. Apresiasi pun 
disampaikan wawako atas hadirnya 
perguruan tinggi ini di ibukota Provinsi 
Riau.

“Untuk itu saya ucapkan tahniah, 
selamat kepada Az-Zuhra Group. Setelah puluhan tahun 
bergerak di pendidikan dasar, SMP dan SMA, hari ini di-
lakukan launching perguruan tinggi,” ucapnya di gedung 
Az-Zuhra Islamic School Pusat di Jalan Ketitiran, Keca-
matan Bina Widya, Pekanbaru.

Dengan kehadiran Perguruan Tinggi Az-Zuhra, Wawako 
Ayat berharap bisa menjadi satu solusi bagi warga Kota 
Pekanbaru untuk mencari kampus alternatif sebagai tem-
pat menimba ilmu.

“Apalagi dengan sisinya yang cukup bagus, bagaimana 
mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Az-Zuhra Group 
punya karakter moral, kinerja, skill, kemudian mampu 
berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik,” ujarnya.

Untuk itu, wawako berharap upaya Az-Zuhra Group 
dalam membantu pemerintah mewujudkan Sumber Daya 
Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing tinggi di 
masa yang akan datang.

“Mudah-mudahan mimpi besar ini bisa diwujudkan dan 
menjadi salah satu kampus di Kota Pekanbaru, umumnya 
Riau, menjadi tempat bagi orangtua untuk menitipkan 
anak-anaknya,” harapnya.

Lebih lanjut disampaikan wawako, Perguruan Tinggi 

Wakil Walikota Resmikan Perguruan 
Tinggi Az-Zuhra Group

Bantu Pemerintah 
Wujudkan SDM 

Berkualitas

LAUNCHING - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi melaunching kehadiran Perguruan Tinggi 
Az-Zuhra Group di Kota Pekanbaru.

PENANDATANGANAN - Wakil Walikota Pekanbaru 
H Ayat Cahyadi SSi melakukan penandatanganan 
piagam peresmian Perguruan Tinggi Az-Zuhra 
Group Pekanbaru.

PIAGAM PERSEMIAN - Wakil Walikota Pekan-
baru H Ayat Cahyadi SSi menunjukkan piagam 
peresmian perguruan tinggi Az-Zuhra Group 
Pekanbaru.

MAJELIS GURU - Sejumlah majelis guru mengikuti proses launching perguruan tinggi 
Az-Zuhra Group Pekanbaru.

PARENTING AKBAR - Wakil Walikota Pekanbaru 
H Ayat Cahyadi SSi mengikuti kegiatan Parenting Akbar 
sebelum peresmian Perguruan Tinggi Az-Zuhra Group Pekan-
baru.

AGENDA

Smart People

Az-Zuhra Group untuk tahap awal masih membuka 
program pendidikan hingga Diploma Tiga (D3). “Hari ini 
juga sudah ada penerimaan mahasiswa baru. Gratis untuk 
pendaftaran,” ucapnya.

Sementara Ketua Dewan Pembina Yayasan Sinar Mulya 
Sejahtera yang menaungi Az-Zuhra Group, Mulyadi 
Syamsuar, mengatakan, kehadiran perguruan tinggi ini 
dapat terlaksana setelah Az-Zuhra Group diberi amanah 
oleh Yayasan Perguruan Tinggi Riau untuk mengelola satu 
perguruan tinggi D3 dengan lulusan sarjana muda ber-
nama AMIK Tri Dharma yang berdiri sejak tahun 2002.

“Ini ikhtiar nyata dari Az-Zuhra Group untuk mewu-
judkan sebuah lembaga pendidikan yang akan kita sebut 
nanti menjadi The Real Islamic Campus. Semoga ini men-
jadi impian kita semua,” ucapnya.  

Ia memaparkan, saat ini sebenarnya tengah berlang-
sung pula proses perpindahan atau alih kelola dari satu 
perguruan tinggi di luar Sumatera yang nanti akan di-
merger dengan AMIK Tri Dharma.

“Sehingga nanti akan muncul satu perguruan tinggi 
baru dalam bentuk institut atau universitas. Insya Allah. 
Mohon doanya dari kita semua semoga diijabah Allah 
SWT,” ungkapnya.

Bagi mereka yang akan bergabung dengan AMIK Tri 
Dharma, Mulyadi juga menyampaikan kabar gembira di-
mana kampusnya akan bergabung dengan gedung baru 
Az-Zuhra Group di Jalan Garuda Sakti Pekanbaru.

“Saat ini dalam proses pembangunan. Tahun ajaran 
baru nanti, insya Allah akan bisa kita tempati gedung 
barunya,” tutupnya. *BERTUAH



seusai seminar.
Menurut Ayat yang juga Ketua 

TP2GD Pekanbaru, seminar daerah ini 
merupakan satu tahapan pengajuan 
Marhum Pekan sebagai calon pahla-
wan nasional. Ia menyebut bahwa 
seminar daerah ini menghadirkan 
sejumlah pembicara.

Ayat mengatakan bahwa banyak arahan dari pembicara 
dan juga peserta seminar. Ia menyebut masukan tersebut 
bakal menyempurnakan usulan Marhum Pekan sebagai 
calon pahlawan nasional.

“Apalagi Marhum Pekan punya peran besar dalam 

WAKIL Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
membuka sekaligus mengikuti Seminar Daerah 
Pengusulan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil 

Muazzamsyah atau Marhum Pekan sebagai Calon Pahlawan 
Nasional yang diselenggarakan oleh Tim Peneliti dan Peng-
kaji Gelar Daerah atau TP2GD Pekanbaru di Grand Central 
Hotel.

TP2GD Kota Pekanbaru akhirnya menggelar seminar 
daerah yang membahas seputar perjuangan pendiri Kota 
Pekanbaru, Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam 
Syah. “Adanya seminar daerah ini dalam rangka pengusu-
lan sosok berjuluk Marhum Pekan sebagai calon Pahlawan 
Nasional,” ujar Wakil Walikota Pekanbaru, H Ayat Cahyadi 
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AGENDA

Berperan Besar 
Angkat Ekonomi 

Sumatera

TP2GD Pekanbaru Seminarkan 
Marhum Pekan Sebagai Calon 

Pahlawan Nasional

SAMBUTAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
memberi kata sambutan sesaat sebelum membuka secara 
resmi Seminar Daerah Pengusulan Marhum Pekan sebagai 
Pahlawan Nasional.

SEMINAR DAERAH 
- Wakil Walikota 
Pekanbaru 
H Ayat Cahyadi SSi 
dan Forkopimda 
mengikuti Seminar 
Daerah Pengusulan 
Marhum Pekan 
sebagai Calon 
Pahlawan Nasional.

INDONESIA RAYA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi bersama Forkopimda 
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum pelaksanaan seminar daerah.

BERBINCANG - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
berbincang dengan Ketua DPRD Kota Pekanbari H Hamdani 
di sela-sela seminar daerah.

PEMBICARA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
bersama pembicara menyampaikan pemaparan terkait 
pengusulan Marhum Pekan sebagai Pahlawan Nasional.

Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani

mendirikan Kota Pekanbaru. Marhum Pekan sebagai Sultan 
kelima Kerajaan Siak juga punya andil dalam perkemban-
gan ekonomi di wilayah timur Pulau Sumatera,” ungkap-
nya.

Seminar berlangsung secara hibrid karena penyeleng-
gara memadukan seminar langsung dan juga secara 
online. Penyelenggara seminar pun menyediakan akses 
khusus bagi masyarakat yang hendak mengikuti seminar 
ini secara online.

Pada kesempatan itu, Wawako Ayat mengajak semua 
pihak untuk mendukung penuh rencana pengusulan 
Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah sebagai 
calon pahlawan nasional.

“Alhamdulillah banyak support dan dukungan dari 
berbagai pihak terkait pelaksaan seminar ini. Rencananya 
setelah seminar daerah berlanjut ke tahapan seminar nasi-
onal,” ucapnya lagi.

Ia mengaku optimistis pengajuan gelar pahlawan nasi-

onal bagi Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah 
bisa dilakukan pada akhir Maret 2022. Pengajuan tersebut 
melalui Gubernur Riau kepada Tim Peneliti Pengkaji Gelar 
Pusat atau TP2GP.

Ayat menyatakan bahwa TP2GD Kota Pekanbaru saat ini 
terus berupaya melengkapi tahapan untuk mengusulkan 
Marhum Pekan sebagai Pahlawan Nasional.

Tim juga sudah melakukan penelusuran terhadap jejak 
sejarah sultan kelima dari Kerajaan Siak. TP2GD melibatkan 
Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Balitbang Kota Pekanbaru 
dalam tahapan pengusulan calon pahlawan nasional.

Ayat juga menyebutkan, banyak yang bisa ditauladani 
dari sosok Marhum Pekan. Sehingga ini juga menjadi fak-
tor penting membentuk karakter generasi bangsa teru-
tama generasi muda Pekanbaru. “Mari kita angkat marwah 
negeri ini, bahwa kita sejak dulu sudah memiliki sultan 
yang gagah berani melawan Belanda,” pesannya. *BER-
TUAH



SEKRETARIS Daerah Kota Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi menghadiri Rapat Koordinasi Program 
Pemberantasan Korupsi Terintegrasi se-Riau di Hotel 

Premiere Pekanbaru. Banyak hal yang disampaikan pejabat 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan 
dalam kegiatan ini.

Rapat koordinasi tersebut dimaksudkan untuk memapar-
kan pengawasan dan pencegahan korupsi yang dilakukan 
KPK sepanjang tahun 2021. Dan memberikan masukan 
kepada instansi terkait agar tidak terjadi penyimpangan serta 
memberikan sosialisasi tentang kegiatan yang akan dilaku-
kan pada tahun 2022.

Selain itu juga disampaikan capaian dan catatan-catatan 
strategis dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi 
yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi 
Riau sesuai dengan Monitoring Center for Prevention (MCP).

Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi yang 
hadir didampingi Kepala Inspektorat Kota Pekanbaru H 
Syamsuir SH MH mengatakan, kegiatan ini sifatnya monitor-
ing atau pengawasan kegiatan yang sudah menjadi catatan-
catatan. Pengawasan tersebut antara lain terkait aset, kom-
petensi pendapatan daerah, dan lain sebagainya.

“Dalam monitoring ini, seluruh sekretaris daerah dan Ins-
pektur Inspektorat se-Provinsi Riau dikumpulkan. Dilanjutkan 
agenda saya dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah,” ujarnya.
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Pada rakor ini, lanjut Sekdako 
Pekanbaru, KPK memberikan masu-
kan dan pendapat terkait tata kelola 
keuangan daerah. Pemko Pekanbaru 
akan memperbaiki hal-hal yang dinilai 
kurang. “KPK mengeluarkan satu per 
satu pendapatnya di tiap aspek. Jadi, 
kami perbaiki lagi yang kurang,” ung-
kapnya.

Sementara Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi 
Pencegahan atau Korsupgah Wilayah I KPK Arief Nurca-
hyo mengatakan, rakor digelar selama tiga hari. Pada hari 
pertama, rapat sudah digelar dengan Kabag ULP terkait 
kegiatan pengadaan barang dan jasa.

“Setelah kami data secara statistik, pengadaan barang 
dan jasa masih merupakan ranking pertama dalam agen-
da penindakan korupsi. Dengan adanya suap-menyuap 
dan gratifikasi, sehingga perlu penguatan dari teman-
teman dari penguatan barang dan jasa,” ucapnya.

AGENDA

RAKOR KPK - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi menghadiri Rakor Program Pemberantasan Korupsi Ter-
integrasi se-Riau di Hotel Premiere Pekanbaru.

BERDISKUSI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi berdiskusi dengan Kepala Inspektorat Kota Pekanbaru 
H Syamsuir SH MH saat mengikuti Rakor Program Pemberan-
tasan Korupsi Terintegrasi se-Riau.

MENYAPA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi menyapa Sekdakab Kampar dan Sekdakab Bengkalis 
seusai pelaksanaan Rakor Program Pemberantasan Korupsi 
Terintegrasi se-Riau.

PEMAPARAN - Kepala Satgas Korsupgah Wilayah I KPK Arief Nurcahyo menyampaikan pemaparan 
dalam Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi se-Riau.

FOTO BERSAMA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi foto bersama dengan sejumlah 
sekretaris daerah kabupaten/kota se-Provinsi Riau seusai rapat koordinasi.

masyarakat, disosialisasikan, bisa dirasakan, di samping bisa 
membangun kepercayaan masyarakat lebih baik lagi,” ujarnya.

Pihaknya juga berharap, capaian MCP berbanding lurus 
dengan kinerja birokrasi dalam pemberantasan korupsi. “Ca-
paian MCP hendaknya sejalan dengan peningkatan kualitas 
pelayanan publik,” imbuhnya. *BERTUAH

Bahas Tata Kelola 
Keuangan Daerah

Sekdako Hadiri Rakor Program 
Pemberantasan Korupsi 

Terintegrasi se-Riau

Smart Government

Arief berharap capaian MCP seiring dengan pelayanan 
Survei Penilaian Integritas yang tinggi, yang diperoleh oleh 
responden penerima layanan.

Dalam rangka pencapaian MCP, ucapnya, harus ada 
sistem dengan capaian program-program anti korupsi di 
pemerintah daerah. “Juga harus bisa dipublikasikan kepada 



MEDIASI STC - DPRD Kota Pekanbaru memfasilitasi mediasi pedagang dan pengelola STC 
terkait polemik kenaikan servis cas, belum lama ini.
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SELAIN pandemi Covid-19, DPRD 
Kota Pekanbaru juga mengingat-
kan masyarakat agar waspada 

penyakit demam berdarah atau DBD.
Sebab sepanjang Januari 2022, kasus 

Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota 
Pekanbaru sudah menyentuh angka 31 
kasus. Jumlah ini dinilai cukup tinggi, 
jika dibanding tahun sebelumnya.

Anggota Komisi III DPRD Pekan-
baru Zulkarnain SE MSi meminta 
kepada masyarakat agar tidak len-
gah dan mewaspadai kasus DBD. 
Karena DBD juga dapat mereng-
gut nyawa, seperti halnya Covid-19.

“Jadi sama-sama penting mengan-
tisipasinya. Apalagi Kota Pekanba-
ru sekarang musim hujan, poten-
si berkembangbiak nyamuk aides 
sangat t inggi,” sebut Zulkarnain.

Berdasarkan data yang diperoleh dari 
Diskes Pekanbaru, dari 15 kecamatan 
yang ada, 9 kecamatan di antaranya meru-
pakan daerah yang tinggi kasus DBD.

Sementara kecamatan lainnya, masih 
zero kasus. Namun besar kemungkinan 
kasus DBD akan terjadi, bila masyara-
katnya tidak menerapkan lingkungan 
bersih. Artinya, penyebaran kasus ini 

DPRD Pekanbaru akan melaku-
kan rotasi Alat Kelengkapan De-
wan (AKD) periode 2019-2024. 

Pimpinan DPRD sudah menyurati 
fraksi-fraksi, agar mereka menyiap-
kan dan menempatkan anggotan-
ya yang bakal masuk daftar rotasi.

Baik antar komisi, serta badan lainnya. 
Seperti diketahui, di DPRD Pekanbaru ter-
dapat tujuh Fraksi, dengan empat komisi.

Sementara badan lainnya terdiri 
dari Badan Musyawarah (Banmus), 
Badan Anggaran (Banggar), Badan 
Kehormatan (BK) dan Badan Pem-
bentukan Peraturan Daerah (Bapem-
perda). Jumlah anggota DPRD Pe-
kanbaru saat ini, sebanyak 45 orang.

“Perombakan memang akan dilaku-
kan. Kan sudah pertengahan periode 
sekarang (2,6 tahun), sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan itu per-
lu ada penyegaran,” kata pimpinan 
DPRD Pekanbaru T Azwendi Fajri SE.

Pimpinan DPRD sudah menyurati 

Imbau Lurah dan RT Rutin Gotong-royong

DPRD Pekanbaru Lakukan Penyegaran AKD

bisa ditekan, jika masyarakatnya 
menerapkan pola disiplin tinggi.

“Memang hampir dua tahun be-
lakangan ini, kita fokus Covid-19. Se-
mentara DBD terabaikan. Tapi ini tidak 

DPRD Pekanbaru Minta Warga Waspadai Kasus Demam Berdarah

Zulkarnain SE MSi
Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru

T Azwendi Fajri SE
Pimpinan DPRD Pekanbaru

boleh terjadi lagi. Harus sama-sama 
diantisipasi, dengan cara hidup bersih 
dan lingkungan yang sehat. Jangan 
anggap enteng,” ujar politisi PPP ini.

Lebih lanjut Zulkarnain juga me-
minta agar camat, lurah hingga 
tingkat RW serta RT menggalakkan 
lagi gotong royong setiap pekan. 
Apalagi di musim hujan sekarang 
ini, gotong-royong sangat mem-
bantu lingkungan masyarakat. Teru-
tama dari tumpukan sampah, drain-
ase yang tersumbat, hingga semak 
belukar yang ada, harus dibersihkan.

Kepala Diskes Pekanbaru Zaini 
Rizaldy menjelaskan, 31 kasus DBD 
tertinggi di Kecamatan Marpoyan 
Damai 6 kasus, Kecamatan Bukit 
Raya,  Payung Sekaki  dan Tuah 
Madani masing-masing 5 kasus.

Kemudian di Kecamatan Sena-
pelan 3 kasus. Kecamatan Tenayan 
Raya 3 kasus. Kecamatan Rumbai 2 
kasus. Kecamatan Sukajadi 1 kasus 
dan Kecamatan Binawidya 1 kasus.

“Untuk kecamatan lainnya ma-
sih nihi l .  Mudah-mudahan bisa 
k i ta  atas i  dan ant is ipas i  bers-
ama-sama,” katanya. *BERTUAH

KETUA Komisi II DPRD Pekanbaru H 
Fathullah SH MH mengharapkan ti-
dak ada kisruh lagi antara pedagang 

Sukaramai Trade Centre (STC) Sudirman 
dengan pihak pengelola. Hal itu menyu-
sul kedua belah pihak sudah 
menyepakati hasil mediasi. Se-
hingga diharapkan semua pihak 
menerima hasil mediasi tersebut.

Sebelumnya Walikota Pe-
kanbaru Firdaus MT meme-
diasikan pedagang Sukaramai 
Trade Centre (STC) Sudirman, 
dengan pengelola. Hasilnya, 
servis cas tetap serta pedagang 
diberikan keringanan pajak.

Seperti diketahui, servis cas pedagang 
STC naik dari Rp 70 ribu menjadi Rp 90 
ribu per meter. Walikota berharap, agar 
roda perekonomian di STC tetap berputar.

“Kami harapkan, pedagang dan penge-
lola jangan mau diadu domba lagi, oleh 
oknum tertentu. Sebab, hanya kerugian 
yang didapatkan,” ujar H Fathullah SH MH.

Lebih lanjut Fathullah meminta ke-

Pengelola Mesti Tingkatkan Pelayanan
DPRD Pekanbaru Berharap Pedagang dan Pengelola STC Hormati Hasil Mediasi

menerapkan kenaikan service charge.
“Jadi kedua belah pihak dalam kondisi 

yang susah, akibat pandemi, maka kita 
minta kebijakan yang terbaik bagi kedua 
pihak,” pinta Walikota Pekanbaru Firdaus 
MT, saat mediasi beberapa waktu lalu.

Ia menilai keluhan pedagang sebai-
knya dibicarakan secara kekeluargaan 
dengan pengelola. Pengelola juga dim-
inta untuk lebih arif terhadap kebijakan 
ini, serta tidak bertindak semena-mena.

Atas persoalan ini ,  Pemerintah 
kota hanya bisa melakukan medi-
asi. Pemko tidak bisa masuk dalam 
hubungan bussiness to bussiness 
antara pedagang dan pengelola .

Pemko juga bakal memberi insentif 
kepada para pedagang di STC. Insen-
tif itu disalurkan lewat pemotongan 
pajak daerah kepada pengelola. Na-
mun bukan berarti pengelola tidak 
membayar pajak daerah ke pemerin-
tah kota. “Potongan pajak daerah itu 
diberikan, agar meringankan beban 
bagi pedagang,” katanya. *BERTUAH

pada pihak pengelola STC agar me-
ningkatkan pelayanan karena adanya 
kenaikan servis cas. Artinya, antara hak 
dan kewajiban yang dibayarkan, harus 
sesuai dengan yang diterima pedagang.

Ia berharap, polemik sep-
erti ini tidak terjadi lagi. Se-
bab, tidak hanya pedagang 
yang rugi, pengelola juga 
tidak bisa bekerja maksi-
mal dan memberikan kon-
tribusi dan pelayanannya.

Dengan demikian roda 
perekonomian juga ter-
ganggu, karena masing-
masing pihak sibuk den-

gan persoalan ini  terus menerus.
“Kami minta jangan ada lagi pihak 

yang sengaja mengusut-ngusutkan 
permasalahan. Jika ada, lakukan secara 
musyawarah tanpa ada yang dirugi-
kan,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Sebelumnya Sejumlah pedagang 
di STC menggelar aksi unjuk rasa 
yang dilatarbelakangi pihak pengelola 

AGENDA
LEGISLATIF

fraksi-fraksi sejak beberapa hari lalu. 
Surat balasan dari fraksi-fraksi, paling 
lama diterima pimpinan tanggal 14 

Februari 2022. Selanjutnya, pimpinan 
akan mengadakan rapat untuk segera 
dibacakan lewat rapat paripurna resmi.

Disinggung jika nanti ada fraksi yang 
tidak merotasi sama sekali anggotanya, 
baik di komisi atau badan lainnya, poli-
tisi Partai Demokrat ini menyebutkan, 
bahwa hal tersebut tergantung fraksi 
masing-masing. Karena kewenan-
gan itu berada di masing-masing 
fraksi, tidak ada yang bisa intervensi.

“Tapi yang jelas, bunyi di aturan 
itu setelah 2,6 tahun, AKD di DPRD 
harus dirotasi. Itu akan kita laku-
kan pada Maret nanti,” tegasnya.

Azwendi menyampaikan, tujuan ro-
tasi AKD semata-mata untuk penyega-
ran dan kebutuhan masing-masing 
fraksi, dalam menempatkan anggot-
anya di komisi atau badan lainnya.

Sehingga selaku wakil rakyat, mer-
eka bisa menjalankan tupoksinya, 
dalam mengakomodir aspirasi ma-
syarakat secara umum. *BERTUAH
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KUNJUNGAN IK3S - Walikota 
Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menerima kunjungan Ikatan 
Keluarga Kenegrian Kampar 
dan Sekitarnya (IK3S) Kota 
Pekanbaru di Kompleks Perkan-
toran Walikota Tenayan Raya.

GALERI KEGIATAN
WALIKOTA 

PEKANBARU 
DR H FIRDAUS ST MT

KEYNOTE SPEECH - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT sebagai 
keynote speech penguatan UMKM digital untuk peningkatan ekonomi 
masyarakat di Hotel Grand Zuri Pekanbaru.

REKTOR UMRI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memberi 
ucapan selamat kepada Dr H Saidul Amin MA yang dilantik sebagai 
Rektor Universitas Muhammadiyah Riau periode 2022-2024.

PIK AWARD - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menghadiri 
kegiatan PIK-R Award 2022 Forum GenRe Kota Pekanbaru di Aula Dinas 
Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau.

VAKSINASI MASSAL - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menghadiri kegiatan vaksinasi massal kolaborasi antara PWNU 
Provinsi Riau, Polda Riau dan Pemko Pekanbaru.

MEDIASI STC - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memimpin 
mediasi polemik kenaikan tarif service charge antara pedagang dan 
pengelola STC di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

PLAKAT BI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima 
kenang-kenangan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Riau usai 
audiensi di Perkantoran Tenayan Raya.

WEBINAR - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menghadiri webi-
nar ‘pahlawan vaksin daerah dengan pertumbuhan ekonomi positif’ di 
Ruang Rapat Lantai 3 MPP Pekanbaru.

APLIKASI IDAMAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menekan 
tombol peluncuran Aplikasi Informasi Data Dalam Genggaman (Ida-
man) di Aula Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

SERAHKAN BUKU - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyerahkan buku Pekanbaru Madani kepada Kepala Rutan Kelas I 
Sialang Bungkuk Pekanbaru di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

KUNJUNGAN PLN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima 
kunjungan Manajer PLN UP3 Pekanbaru, Wira Dharma Bakti di ruang 
kerja walikota.

AUDIENSI PP - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima audiensi 
Badan Pengusaha Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi 
Riau di ruang kerja walikota.

NOTA KESEPAHAMAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT melakukan 
penandatanganan nota kesepahaman Pemko Pekanbaru dengan Pemkab 
Barito Kuala di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

BAJU LASKAR - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT dipasang-
kan baju Laskar Melayu Riau seusai menjadi keynote speaker pada 
seminar literasi guru Pekansikawan DPD LMR.

DAMPINGI DIRJEN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
mendampingi Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek 
RI, Iwan Syahril dalam kunjungan ke SDN 18 Pekanbaru.
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NARASUMBER RADIO - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi yang 
juga Ketua TP2GD menjadi narasumber program siaran Obrolan Kedai Kak 
Eni di studio RRI Pekanbaru.

KOPDAR GENPRO - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
membuka kegiatan Kopdar GenPro Pekanbaru di ruang pertemuan 
Rumah Dinas wawako Pekanbaru.

PELANTIKAN KAMMI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menghadiri pelantikan PD KAMMI Kota Pekanbaru dan PD KAMMI Lancang 
Kuning periode 2021-2022.

KUNJUNGAN MPP - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
mendampingi Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 
Kemenko Polhukam, Agung Pratistho, dalam kunjungan ke MPP Pekanbaru.

DISAMBUT REBANA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi disam-
but rebana saat menghadiri MTQ Kecamatan Payung Sekaki tahun 2022 di 
Masjid Asy-Syuhada, Kelurahan Labuh Baru Barat.

SAMBUT QORIAH - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menerima 
kedatangan Aisyah Nur Ramadhani, qoriah cilik asal Pekanbaru yang ikut 
serta dalam MTQ Internasional Qatar.

PLAKAT - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menerima plakat 
kenang-kenangan dari perwakilan rombongan DPRD Kota Sungai Penuh, 
Jambi, yang melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru.

EVALUASI COVID - Wakil Walikota 
Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
mengikuti rapat evaluasi pen-
anganan Covid-19 secara virtual 
bersama Gubernur Riau dan unsur 
Forkopimda dari Ruang Rapat MPP 
Pekanbaru.

PENDIDIKAN BINTARA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menghadiri upacara pembukaan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri 
Gelombang I TA 2022 di halaman SPN Polda Riau.

BUKA MTQ - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi memukul gong 
tanda dibukanya MTQ Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan 
tahun 2022 di Mushala Al-Mubarakah Jalan Perdagangan.

MTQ SAIL - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi didampingi 
Camat Sail menabuh rebana tanda pembukaan MTQ tingkat Kecamatan 
Sail tahun 2022. 

DIALOG PUBLIK - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi mengi-
kuti Live Dialog Publik dengan tema “Jelita Berseri Madani, Siapakah 
Marhum Pekan”, di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.

RAPAT TP2GD - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi memimpin 
rapat bersama TP2GD terkait kelengkapan berkas pengusulan Marhum 
Pekan sebagai Pahlawan Nasional.

STUDI TIRU - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi mendampingi 
Forum Ketua RT-RW Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan 
Damai dalam rangka studi tiru UMKM di Kelurahan Payobasuang, Kota 
Payakumbuh.

KHATIB JUMAT - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menjadi 
khatib salat Jumat di Masjid Al Firdaus Kompleks Perkantoran Walikota 
Tenayan Raya.

GALERI KEGIATAN 
WAKIL 

WALIKOTA 
PEKANBARU 

H AYAT CAHYADI SSI
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RETRIBUSI SAMPAH - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi memimpin rapat pengoptimalan pungutan retribusi sampah 
tahun 2022 dengan menggunakan aplikasi atau sistem online.

PASAR BAWAH - Sekdako H Muhammad Jamil MAg MSi ber-
sama Kepala Disperindagkop UKM Provinsi Riau M Taufiq OH 
di sela-sela kunjungan kerja Menko Perekonomian RI di Pasar 
Bawah Pekanbaru.

KEJUARAAN TAEKWONDO - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi yang juga ketua Pengkot Taekwondo Indonesia 
mendampingi walikota saat pembukaan Kejuaraan Taekwondo 
Walikota Cup V di Gelanggang Remaja.

TIM AUDIT - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
mendampingi Walikota Pekanbaru menerima kedatangan tim audit 
Inspektorat Riau di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

SAMBUT WAKO - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi menyambut kedatangan walikota yang akan membuka Ke-
juaraan Taekwondo Walikota Cup V di Gelanggang Remaja.

EVALUASI PPKM - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi mengikuti rapat evaluasi PPKM yang digelar oleh Satgas Co-
vid-19 Kota Pekanbaru di Ruang Multimedia MPP Pekanbaru.

PELANTIKAN LPM - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi menghadiri pelantikan DPD LPM Kota Pekanbaru di Lapangan 
Upacara Perkantoran Tenayan Raya.

FOTO BERSAMA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi foto bersama Walikota Pekanbaru dan Wakil Rektor UIN Suska 
Riau usai audiensi.

BERBINCANG - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
berbincang dengan perwakilan UIN Suska Riau saat audiensi ber-
sama walikota Pekanbaru.

MoU KEJARI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
menghadiri penandatanganan MoU Pemko Pekanbaru dengan Ke-
jaksaan Negeri Pekanbaru bidang perdata dan tata usaha negara.

KERJASAMA DLHK - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi menyaksikan penandatanganan kerja sama DLHK Kota 
Pekanbaru dengan PT PJB untuk meneliti sampah sebagai energi 
terbarukan.

SERTIFIKASI ASET - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi mengikuti Rapat Koordinasi Sertifikasi Aset 2022 Program 
Pemberantasan Korupsi se-Riau di Kantor Gubernur Riau.

VAKSIN BOOSTER - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi bersama walikota menghadiri pelaksanaan vaksinasi booster 
untuk pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru.

SERAHKAN ZAKAT - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi menyerahkan bantuan zakat dari Baznas kepada THL di Kom-
plek Perkantoran Tenayan Raya.

KUNJUNGAN MENKO - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi bersama wakil walikota Pekanbaru mendampingi Menko 
Perekonomian RI Airlangga Hartarto dalam agenda kunjungan 
kerja di Kota Pekanbaru.

Galeri Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru H. Muhammad Jamil M.Ag M.Si



45  Bertuah Edisi Februari 2022

KELURAHAN Industri Tenayan, Kecamatan Tenayan 
Raya suskes menggelar lomba Musyabaqah Tilawatil 
Quran (MTQ) tingkat kelurahan. Ini merupakan MTQ 

perdana yang digelar Kelurahan Industri Tenayan. Sebab 
kelurahan ini merupakan hasil pemekaran 
beberap waktu lalu.

Kegiatan MTQ yang digelar dalam sua-
sana pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan 
menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang 
ketat. Seluruh peserta wajib menggunakan 
masker dan menjaga jarak. Bahkan ada seba-
gian kegiatan seremonial yang terpaksa ditia-
dakan untuk menghindari penularan Covid-19.

Camat Tenayan Raya, Abdul Barri SIP ber-
harap melalui MTQ tingkat Kelurahan Industri Tenayan 
dapat melahirkan qori dan qoriah terbaik yang nanti bisa 
mewakili kecamatan diajang yang lebih tinggi lagi. Baik 
tingkat kota, provinsi atau bahkan tingkat Nasional.

Atas nama pemerintah Kecamatan Tenayan Raya, Ab-
dul Barri mengapresiasi pihak Kelurahan Industri Tenayan 
yang pertama kali melakukan MTQ tingkat kelurahan 
dengan lancar dan sukses.

Melalui momentum MTQ tingkat kelurahan sekaligus 

44  Bertuah Edisi Februari 2022

Imbau Kelurahan Industri Tenayan Gelar MTQ Perdana
menjadi ajang bagi Camat Abdul Barri yang baru menjabat 
sebagai camat Tenayan Raya untuk bersilaturahmi dengan 
masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan.

Mantan camat Tampan ini mengajak seluruh masyara-
kat untuk bersinergi bersama terutama dalam 
menyukseskan kegiatan yang diprogramkan oleh 
Pemerintah Kota Pekanbaru.

“Mari kita bersinergi bersama terutama dalam 
mensukseskan kegiatan yang telah diprogramkan 
oleh pemerintah kota salah satunya yaitu kegiatan 
MTQ seperti biasa kita laksanakan setiap tahunnya 
mulai dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi 
bahkan nasional nantinya,” ujarnya.

Sementara Lurah Industri Tenayan Alwis 
Septian SSTP MSi menyampaikan selamat kepada selu-
ruh peserta kafilah peserta MTQ. Dengan semangat dan 
motivasi pihaknya bertekad pada MTQ tingkat Kecamatan 
Tenayan Raya nantinya bisa meraih juara pertama atau 
umum. “Dengan semangat dan motivasi melalui MTQ 
tingkat Kelurahan Industri Tenayan kita lahirkan bibit yang 
terbaik. Sehingga nantinya pada MTQ tingkat kecamatan 
bertekad meraih juara pertama atau umum,” ujarnya. 
*BERTUAH

Kantor Kelurahan Tobek Godang Dihiasi Tanaman dan Kolam

Sulap Kantor Menjadi Rindang dan Asri

MTQ PERDANA - Kelurahan Industri Tenayan, Kecamatan Tenayan Raya menggelar MTQ perdana tingkat kelurahan 
yang diikuti perwakilan RT dan RW se-kelurahan.

KANTOR ASRI - Kantor Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Bina Widya di Jalan Damai tampil asri dengan 
berbagai tanaman, bunga dan kolam. 

INFO
KELURAHAN

KOTA Pekanbaru ternyata memiliki Kantor Lurah yang 
unik, berbeda dengan kantor pemerintah lainnya. Se-
lain ditanam aneka tanaman hias, sayuran dan bunga, 

kantor lurah ini juga ada belasan bak kolam ikan.
Adalah Kantor Lurah Tobek Godang, Kecamatan Bina 

Widya di Jalan Damai yang berani tampil beda dibanding-
kan kantor lurah lainnya di Kota Pekanbaru.

Di bawah kepemimpinan Lurah Yasir Arafat, kantor 
kelurahan tersebut disulap bak taman bunga dan serasa 
berada di kebun. Lurah Tobek Godang Yasir Arafat ber-
sama staf dan jajaran menjadikan lahan kiri kanan serta 
depan kantor menjadi asri, dan nyaman bagi warga yang 
berurusan.

Sisa lahan di kantor ini dimanfaatkan. Bahkan selain 
bak kolam ikan, tanaman bunga, cabe serta tanaman lain-
nya, juga ada tanaman hidroponik. Kantor ini unik, asri, 
indah sedap dipandang mata

“Kalau tanaman ini sudah sekitar tiga tahunan kita 
tanam. Termasuk bak kolam ikan. Ini semua kami berdaya-
gunakan, dengan tujuan mengajak masyarakat supaya 
cinta lingkungan dan cinta pertanian,” sebut Lurah Yasir 
Arafat.

Hasil tanaman dan ikan yang dipelihara mulai dari lele, 
gurami dan nila, sebagian dibagi-bagikan ke masyarakat, 
serta sebagian lagi untuk para staf dan jajaran.

“Sebenarnya inspirasi kita membuat ini, untuk meman-
faatkan lahan saja. Tidak hanya di pekarangan kantor, tapi 
di beberapa lahan kosong milik warga di sekitarnya, juga 
kita manfaatkan menanam sayuran dan jagung. Kita didu-
kung juga oleh tokoh masyarakat di sini,” sebutnya.

Atas kreatifitas dan inovasi yang dilakukan Lurah Tobek 
Godang, sejumlah penghargaan sudah diraihnya. Mulai 
dari penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup, 
Kemenkum HAM, serta penghargaan lainnya.

Status Kantor Lurah Tobek Godang sendiri masih be-
lum permanen, alias ngontrak rumah milik warga. Pemer-
intah Kota Pekanbaru sudah berencana membangun Kan-
tor Lurah Tobek Godang permanen, dalam waktu dekat.

Anggota DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono ST, yang juga 
tokoh masyarakat setempat mengapresiasi inovasi yang 
dilakukan Lurah Tobek Godang. Sebab, selain melayani 
masyarakat, lurah bersama jajarannya membuat kantor 
menjadi asri dan indah.

Sehingga setiap masyarakat yang berurusan, merasa 
nyaman dan betah berlama-lama di kantor tersebut.

“Memang dari 83 Kantor Lurah di Kota Pekanbaru, 
tidak ada seperti kantor Lurah Tobek Godang ini. Kreatifi-
tas seperti ini, patut dijadikan contoh bagi Lurah lainnya. 
Karena banyak manfaatnya,” kata Sigit Yuwono. *BER-
TUAH
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HOTEL Megara Pekanbaru terletak di Jalan Ahmad Yani, 
yang merupakan satu jalan protokol di Kota Pekanbaru. 
Hotel ini tepat berada di tengah kota dan sangat dekat 

dengan kawasan perkantoran serta pusat perbelanjaan. Sebut 
saja Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi Riau, Mal Pelay-
anan Publik (MPP) Pekanbaru serta Polrestas Pekanbaru.

Untuk pusat perbelanjaan yang jaraknya tidak sampai 10 
menit perjalanan ada Mal Pekanbaru, Mal Ciputra serta Pasar 
Wisata Pasar Bawah Pekanbaru. Karena itu, Hotel Megara sangat 
cocok menjadi pilihan tempat menginap bagi pebisnis atau juga 
tamu keluarga.Nikmati layanan professional, penuh perhatian, 
ramah dan intim demi kenyamanan Anda selama menginap.

Megara Hotel by Azana merupakan hotel bintang 3 dengan 
akses yang sangat strategis di Kota Pekanbaru. Lokasinya bisa 
dicapai dalam waktu sekitar 8 menit berkendara dari Pelabuhan 
Pelindo, 20 menit berkendara ke Bandara Sultan Syarif Kasim II 
dan sekitar 25 menit dari Terminal AKAP BRPS Pekanbaru.

Hotel ini menyediakan 98 kamar dengan AC, TV kabel layar 
datar, safety box, kamar bebas rokok, smoking area, peralatan 
mandi, laundry.

Beberapa fasilitas lain seperti kolam renang outdoor, coffee 
shop, restoran, business center & meeting facilities, banquet 
hall, breakfast prasmanan, mini bar, lahan parkir, luggage stor-
age, barbeque hingga fitness area juga tersedia di Megara Hotel 
by Azana demi menunjang kenyamanan menginap.

Hotel Megara Pekanbaru

Nikmati Fasilitas 
Lengkap 

di Pusat Kota

HOTEL

Dari Megara Hotel by Azana, Anda bisa mengakses Mal 
Pekanbaru hanya dengan berkendara selama sekitar 7 menit, 
ke Masjid Raya An-Nur sekitar 8 menit. Jembatan Siak hanya 
10 menit berkendara, Pasar Bawah Pekanbaru 10 menit, ke 
Perpustakaan Soeman Hs 8 menit dan 20 menit ke Museum 
Daerah Sang Nila Utama.

Jika Anda ingin menikmati kuliner yang dekat dengan 
hotel, terdapat pula Sky Garden Lounge & Resto yang hanya 
berjarak 5 menit jalan kaki dari Megara Hotel by Azana.

Nikmati pemandangan di teras dan manfaatkan fasilitas 
seperti akses Internet nirkabel gratis. Fasilitas unggulan 
antara lain koran gratis di lobi, resepsionis 24 jam, dan 
penitipan koper. Hotel ini memiliki 8 ruang pertemuan yang 
tersedia untuk berbagai acara.

Nikmati kenyamanan rumah Anda sendiri di salah satu 
kamar dari 98 kamar berpenyejuk udara yang dilengkapi 
dengan televisi layar datar. Akses internet nirkabel gratis siap 
menjamin koneksi Anda, dan program kabel tersedia untuk 
hiburan.

Kamar mandi pribadi dengan shower memiliki perlengka-
pan mandi gratis dan sandal. Kenyamanan meliputi telepon, 

serta meja tulis dan air minum kemasan gratis. Fasilitas lain 
untuk Anda mencakup seprai kualitas premium.

Restoran & Makanan, nikmati hidangan di Megara Res-
taurant atau snack di coffee shop. Hotel ini juga menawar-
kan layanan kamar 24 jam. *BERTUAH
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SEMPAT ditiadakan selama dua tahun, Pengurus 
Daerah Badan Kontak Majelis Taklim (PD BKMT) 
Kota Pekanbaru kembali menggelar wirid bulanan. 

Kegiatan ini merupakan satu program pokok PD BKMT.
Sebelumnya kegiatan wirid bulanan dipusatkan di 

Masjid Agung Ar Rahman Pekanbaru, setelah itu den-
gan adanya kegiatan hari besar Islam dipindahkan ke 
rumah dinas walikota.

Namun saat ini PD BKMT sepakat untuk menggilir 
kegiatan wirid di PC BKMT 15 kecamatan se-Kota Pe-
kanbaru. Kali ini kegiatan wirid BKMT digelar 
di Masjid Gunung Merah SAS Kelurahan 
Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota. 
Wirid bulanan dihadiri Camat Pekanbaru 
Kota Rein Rizka Karvy SSTP MSi.

Selain Camat Pekanbaru Kota, pengajian 
bulanan dihadiri langsung Ketua PD BKMT 
Kota Pekanbaru Dra Nurhasanah, Lurah Se 
Kecamatan Pekanbaru Kota, LPM dan Fo-
rum RT RW Kecamatan, Ketua PC BKMT se Pekanbaru, 
beserta pengurus Masjid Gunung Merah SAS, Pencera-
mah H Syaifullah Imam Besar Masjid Agung Ar Rahman 
Pekanbaru.

Camat Pekanbaru Kota, Rein Rizka Karvy men-
gatakan, lewat kegiatan wirid yang dilaksanakan setiap 
bulan ini banyak manfaat yang didapatkan. Selain 
sebagai wadah untuk menjalin silaturrahmi, kegiatan 
wirid ini juga diharapkan dapat menjadi tempat untuk 
menimba ilmu dan meningkatkan keimanan kepada 
Allah SWT.
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“Masyarakat harus dapat meningkatkan iman dan 
taqwa dengan melakukan kegiatan pengajian di majelis 
taklim serta mengajak seluruh anggota keluarga mengaji 
di dalam rumah tangga,” katanya.

Rein mengaku bersyukur dan senang sebab kegiatan 
wirid bulanan kembali digelar setelah sempat vakum 
karena pandemi Covid-19. Meski saat ini pandemi belum 
berakhir, namun pihaknya memutuskan untuk kembali 
menggelar wirid menyusul meredanya kasus Covid-19 di 
Kota Pekanbaru.

“Kita bersyukur, meskipun dalam kondisi Co-
vid-19 kegiatan dan program BKMT Pekanbaru 
masih terus berjalan,” sebutnya.

Sementara Ketua PD BKMT Pekanbaru Dra 
Nurhasanah mengatakan, pertemuan BKMT ini 
sekaligus ajang silaturrahmi sehingga tumbuh 
rasa kebersamaan yang kuat dalam melakukan 
syiar Islam.

Wirid pengajian merupakan satu program 
pokok PD BKMT Kota Pekanbaru. Namun wirid penga-
jian ini sebelum pandemi Covid-19 dipusatkan di Masjid 
Agung Ar Rahman Pekanbaru, setelah itu dengan adanya 
kegiatan hari besar Islam di pindahkan ke rumah dinas 
Wali kota.

“Bahkan wirid pengajian ini sempat vakum selama 
dua tahun. Alhamdulilah baru dilaksanakan kembali pada 
awal Januari. Lalu kita gilir PC BKMT di 15 kecamatan se-
Pekanbaru,” ujarnya.

Disampaikan Nurhasanah, wirid pengajian itu meru-
pakan yang kedua setelah sebelumnya dilaksanakan 

Seluruh Peserta Wajib Pakai Masker

MUSRENBANG KECAMATAN - Camat Kulim Marzali SSos memimpin rapat musrenbang kecamatan untuk menjaring aspirasi 
masyarakat dan diusulkan dalam kegiatan APBD 2023.

INFO
KECAMATAN

UNTUK menjaring aspirasi masyarakat dalam me-
nyampaikan usulan pembangunan di wilayahnya 
masing-masing, Pemerintah Kecamatan Kulim 

menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
(Musrenbang) dalam rangka menyusun Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru tahun 2023.

Karena masih dalam suasana pandemi Covid-19, ke-
giatan yang dipusatkan di Aula Kantor Kecamatan Kulim 
digelar dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) 
secara ketat. Seluruh peserta rapat wajib menggunakan 
masker dan menjaga jarak.  

Camat Kulim Marzali SSos memimpin secara kegiatan 
ini menyebutkan, kegiatan musrembang merupakan keg-
iatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun untuk menjar-
ing usulan dan kebutuhan pembangunan infrastruktur 
bagi masyarakat. Tahun ini kegiatan musrenbang mema-
suki tahun ke-2 bagi Kecamatan Kulim.

“Kegiatan ini merupakan suatu wadah untuk menyam-
paikan usulan pembangunan dari kelurahan yang nanti-
nya akan disampaikan pada musrenbang tingkat Kota 

Pekanbaru,” ucapnya.
Dikatakan Marzali, usulan musrenbang yang dihimpun 

pada tingkat kecamatan sesuai dengan usulan-usulan dari 
tingkatan paling bawah RT dan RW yang disampaikan 
pada musrenbang tingkat kelurahan.

“Untuk itu kita akan berupaya memperjuangkan as-
pirasi rencana pembangunan yang sudah dibahas pada 
tingkat kelurahan untuk bisa terealisasikan pada tahun 
2023 nanti,” ujarnya.

Turut hadir pada musrenbang tersebut Anggota 
DPRD Riau Ade Hartati dan Anggota DPRD Kota 
Pekanbaru Hj Arwinda Gusmalina ST. Kemudian hadir 
juga Kepala Bappeda Kota Pekanbaru diwakili oleh Oky 
Rakum, perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas 
Sosial.

Kapolsek Tenayan Raya, Danramil, Kepala Puskes-
mas Tenayan Raya, Ketua LPM kecamatan dan kelura-
han, Ketua Forum RT/RW, seluruh lurah se-Kecamatan 
Kulim, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, forum anak 
kecamatan dan undangan lainnya. *BERTUAH

Camat Pekanbaru Hadiri Wirid Bulanan PD BKMT

Kecamatan Kulim Jaring Aspirasi MAsyarakat Melalui Musrembang

WIRID BKMT - Camat 
Pekanbaru Kota Rein 
Rizka Karvy SSTP MSi 
memberikan sam-
butan dalam wirid 
bulanan PD BKMT 
Pekanbaru di Masjid 
Gunung Merah SAS 
Kelurahan Sumahilang.

pada PC BKMT Kecamatan Bukitraya.
“Saya mengajak kita semua anggota BKMT, mari 

bersama meramaikan wirid pengajian sehingga kita ja-
dikan sebagai ajang silaturahmi sesama anggota BKMT. 
Disamping itu juga pengajian ini diharapkan dapat 
menambah pengetahuan agama bagi kita semua dalam 
meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT,” se-
butnya. Selanjutnya, Nurhasanah menyampaikan terima 
kasih kepada Camat Pekanbaru Kota Rein Rizka Karvy 
meskipun baru menjabat sebagai camat sambutannya 

luar biasa serta mendukung penuh kegiatan wirid pen-
gajian PD BKMT Pekanbaru.

Selain itu kepada pihak pengurus Masjid Gunung 
Merah SAS ia mendoakan semoga menjadi amal ibadah. 
Dijelaskan Nurhasanah, dalam suasana pandemi Co-
vid-19, saat ini wirid pengajian dibatasi.

“Artinya kita dalam kegiatan Wirid pengajian tetap 
menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Jadi setiap 
PC BKMT hanya boleh mengirimkan 20 orang setiap 
cabang,” katanya. *BERTUAH



Objek Wisata Kawah Biru Pekanbaru
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Serasa Liburan ke Kawah Ijen

PARIWISATA
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JIKA di Bayuwangi, Jawa Timur memiliki objek wisata 
Kawah Ijen, di Kota Pekanbaru tak mau kalah. Ada satu 
lokasi yang disebut-sebut mirip Kawah Ijen Jateng. Di Pe-

kanbaru objek wisata ini dikenal dengan sebutan Kawah Biru.
Terletak di tanah kosong tak jauh dari Hotel Labersa, Desa 

Tanah Merah Kabupaten Kampar, lokasi Kawah biru dikelilingi 
oleh perumahan warga. Pepohonan di sekelilingnya pun masih 
rimbun hingga menambah asri dan hijau lokasi Kawah Biru ini.

Bagi yang ingin mengunjungi Kawah Biru, caranya cu-
kup mudah. Dari pusat Kota Pekanbaru, ambil jalan menuju 
Jalan Parit Indah, hingga menuju Labersa. Ikuti jalan ma-
suk ke Gapura Perumahan Griya Tika Utama lalu belok  kiri.

Sekitar 300 meter terdapat plang perumah-
an berwarna orange di sebelah kanan. Dari sini iku-
ti jalan tanah lalu masuk ke kawasan Kawah Biru.

Bagi yang masih penasaran dengan objek wisata ini, tidak 
ada salahnya memasukkan Kawah Biru menjadi satu alternatif 
wisata yang dikunjungi di Pekanbaru. Di lokasi ini pengunjung 
bisa berswa foto atau bersantai menikmati sunset di Kawah Biru.

Jika ingin bersantai lebih lama bisa juga membawa makanan 
kecil dan alas duduk. Kawah satu ini merupakan lokasi wisata 
yang cukup terkenal hingga ke telinga berbagai wisatawan.

Pasalnya, tempat ini menawarkan sebuah keindahan peman-
dangan alamnya yang sangat unik. Bahkan kawah berwarna biru 
yang ada disana, mampu memberikan kesan yang menyejukkan.

Kawah Biru memang tak bisa dibandingkan dengan Kawah 
Putih yang ada di Bandung. Namun dengan bentuknya yang 
berlembah dan berpasir digenangi air hujan, menjadikannya sep-
erti kawah pada umumnya. Berpasir putih dan air kebiru-biruan.

Objek wisata satu ini terbentuk dikarenakan pihak PT PLN yang se-
dang melakukan sebuah galian tanah. Yang mana pada lokasi galian 
tanah tersebut merupakan kawasan yang memiliki banyak pasir putih.

Dikarenakan adanya sebuah lekukan ini lalu terisi dan digenangi oleh air hujan. 

Sehingga tampaklah sebuah kawasan dengan air yang berwarna biru.
Sedang berada di destinasi wisatanya, Anda dapat menikmati se-

luruh pemandangan alam yang sangat menakjubkan. Bahkan ada se-
buah spot favorit para pengunjung, yakni berada di area pinggir danau.

Perpaduan antara pasir putih yang ada dapat menciptakan 
kesan bentuk seperti salju. Tak jarang, para wisatawan yang dapat 
juga menghabiskan waktu untuk menikmati keindahan sunset.

Setiap hari, tak kurang dari ratusan hingga ribuan orang 
berkunjung ke Kawah Biru ini. Mulai dari warga Kota Pekanbaru 
sendiri, ataupun dari sekitarnya, seperti dari Kabupaten Kampar.

Untuk biaya masuk objek wisata baru ini cukup terjangkau yakni 
Rp 7 ribu. Terdiri Rp5 ribu untuk uang masuk dan Rp 2 ribu untuk uang 
parkir motor. Sedangkan untuk mobil dikutip Rp 12 ribu. *BERTUAH
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BERAWAL sekadar coba-coba dan untuk konsumsi 
sendiri, kini usaha bercocok tanam yang dirintis Di-
dang Satria, owner Shafana Garden, sukses menarik 

konsumen.
Berbeda dengan kebanyakan cara berkebun yang lang-

sung di tanah, untuk usaha bercocok tanam yang digagas 
Didang yakni menanam memakai media vertikular tower.

Vertikultur berasal dari bahasa Inggris, yaitu vertical dan 
culture. Vertikultur merupakan teknik bercocok tanam di 
ruang/lahan sempit dengan memanfaatkan bidang verti-
kal sebagai tempat bercocok tanam yang dilakukan secara 
bertingkat. Tujuan vertikultur adalah untuk memanfaatkan 
lahan yang sempit secara optimal.

“Berkebun dengan cara vertikultur tower menghemat 
penggunaan lahan. Vertikultur tower dapat diisi dengan 
media tanam berupa campuran tanah, sekam bakar dan 
pupuk kandang/kompos. Bisa juga dengan sistem hidro-
ponik,” jelas Didang yang belajar cara bercocok tanam 
secara otodidak melalui media sosial.

Kepada Bertuah, Didang menuturkan awal mula keter-
tarikannya pada usaha vertikultur tower. Di masa pandemi, 
sebagai seorang karyawan perbankan lebih banyak waktu 
di rumah. Karena sering membuka informasi mengenai ber-
cocok tanam secara vertikal di media sosial, ia pun tertarik 
untuk mencoba.

“Kebetulan informasi bercocok tanamnya ditujukan 
untuk pemanfaatan lahan yang terbatas. Jadi beli bahan-
bahan seadanya. Awalnya hanya untuk dipakai sendiri. Tapi 
waktu diunggah di sosmed, banyak yang berminat. Akh-
irnya memberanikan diri untuk menerima orderan,” tutur 
Didang.
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Ia mensinyalir karena saat pandemi, aktivitas di luar 
rumah terbatas. Sehingga orang lebih banyak di rumah 
sehingga mencari kesibukan sesuai hobi. Bercocok tanam 
salah satunya.

Makanya banyak yang tertarik untuk bercocok tanam 
dengan sistem vertikultur tower. Apalagi hampir rata-rata 
lahan pekarangan rumah di perumahan juga terbatas.

Didang menjelaskan, bercocok tanam dengan verti-
kultur tower secara teorinya sangat menguntungkan. 
Dalam satu meter persegi, bisa menanam kurang lebih 96 
tanaman. Ukuran 120 cm dengan 24 lubang tanam perlu 
sekitar 4 batang. Cocok untuk sayuran daun seperti sawi, 
pakcoy, bayam, kangkung.

Sementara bagi pecinta bunga, bisa juga meman-
faatkan produk ini. Tampilan bunga akan menjadi lebih 
menarik. Untuk daerah Pekanbaru, saat ini lanjut Didang 
belum ada yang mempunyai usaha serupa. Kecuali untuk 
yang horizontal. Yakni bercocok tanam secara hidro-
ponik.

“Ke depannya, kami berusaha membuat vertikultur 
tower ini dengan sistem hidroponik. Jadi tetap irit lahan, 
mudah  dalam penyiraman,  hasil maksimal. Sekarang 
masih dengan sistem  konvensional dengan memakai 
media tanam tanah,” imbuhnya.

Kendati terbilang baru menekuni bercocok tanam 
dengan sistem vertikular tower namun Didang cukup 
menguasai teknik. Menurutnya untuk proses penanaman 
sendiri tidak sulit.

Pot alas diisi tanah sedikit. Masukkan VT  ke pot, dan 
isi tanah hingga pot penuh dan VT berdiri kokoh. Jika 
kurang kokoh, bisa ditambah dengan batu-batu kerikil. 
Lalu VT diisi tanah dari atas hingga penuh.

Tusuk-tusuk setiap lubang untuk memadatkan biarkan 
sehari, dua hari agar tanah memadat sendiri dan harus 
selalu disiram.

Semai benih di tempat lain. Bisa menggunakan pot 
tray, bisa menggunakan botol bekas, mangkok dan lain-
nya yang sesuai. Jangan lupa disiram.

Masa tumbuh kecambah sekitar 2-3 hari. Kecuali 
kangkung yang satu hari sudah keluar kecambah. Setelah 
tumbuh 3-4 daun, bibit sudah kuat dan bisa dipindah ke 
VT.

Untuk bercocok tanam biasanya memakai pupuk agar 
pertumbuhan maksimal. Usahakan memakai pupuk or-
ganik, jauhi pestisida, apalagi jika tujuan berkebun untuk 
dimakan sendiri.

Sementara dalam membuat pupuk organik sangat 
mudah. Semangkuk nasi basi yang sudah tumbuh jamur 
warna orange, dua tutup isi EM4 atau boleh ditukar den-
gan sebotol Yakult, sepotong gula merah dan seliter air 
cucian beras.

Campur semua bahan, masukkan dalam botol. Fer-
mentasi sekitar tujuh hari atau sampai gasnya habis dan 
berbau tape. Setiap hari jangan lupa buka sebentar tutup 
botol untuk membuang gas. Jika tak ber gas lagi, pupuk 
sudah bisa dipakai. Campurkan pupuk dengan air. Per-
bandingan 1:10.

Sedangkan untuk pestisida alami (pembasmi hama) 
bisa menggunakan daun pepaya, bawang merah, tem-
bakau, buah mengkudu. Pilih salah satu bahan. Blender, 
simpan semalaman. Saring, masukkan dalam semprotan.

Tambahkan sesendok sabun cuci piring cair. Kocok, 
semprotkan ke daun.

“Hal yang perlu diingat, untuk penyemprotan pesti-
sida, lakukan subuh atau setelah matahari tenggelam. 
Karena cairan pestisida harus kering sebelum terkena 
matahari. Jika tidak, daun akan terbakar/layu,” terang 
Didang.

Untuk produk Vertikultur tower dengan bahan 
paralon diameter 4 inchi, Didang membuat variasi 
harga sesuai ukuran. VT 120 Cm (24 lubang) Rp 110.000. 
VT 100 Cm (20 lubang) Rp 90.000. VT 75 cm (14 lubang) 
Rp 75.000 dan VT 50 cm (10 lubang) Rp 50.000

“Itu harga standar. Biasanya ada promo setiap Min-
ggu. Seperti diskon 10 ribu, free bibit, free ongkir, dan 
promo-promo lainnya,” imbuhnya.

Untuk daerah Pekanbaru, tersedia paket tinggal ta-
nam juga. Jadi paket VT standar plus tanah (campuran 
tanah+sekam+kotoran hewan), pot alas dan bibit. 
Paket lengkap = paket VT tambah 30 ribu.

Selain juga tersedia benih sayuran. Khususnya yang 
sesuai untuk di tanam di vertikultur tower. Seperti 
sawi, bayam, kangkung, pakcoy, selada, seledri.

Untuk penyemaian, juga ada pot tray. Tersedia juga 
paket penyemaian 50 K yang isinya 15 jenis bibit say-
uran, 1 pot tray 72 lubang dan 15 polibag.

Bagi yang ingin mencoba pengalaman baru ber-
cocok tanam dengan sistem vertikultur tower bisa 
order via FB Sari Safitri, Didang Satria atau akun IG @
vertikultur_pekanbaru atau WA 082171717096. ***TIM 
BERTUAH

Vertikultur Diminati 
di Masa Pandemi

Shafana Garden
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Pada tahun 2020 lalu DeBesex hadir kembali 
masih dengan beberapa menu yang berbeda. Yakni 
nasi putih, bertabur serundeng, telur balado, ayam 
suir balado, sate ayam, teri kacang, oseng kacang 
panjang.

Sementara harga DeBesex sejak tahun 2019 
sampai saat ini masih sama yakni Rp 30 ribu paket 
lengkap murah, lengkap dan mengenyangkan.

“Cocok sekali untuk menu makan siang di rumah, 
di kantor ataupun ngumpul bersama keluarga, menu 
arisan dan lain-lain,” ujar Sales and Marketing Man-
ager The Zuri Hotel, Retta Uli Simajuntak.

Retta juga menjelaskan jika ingin makan DeBesex 
namun tidak ada waktu untuk datang ke hotel, bisa 
take away atau delivery via Go-Send. Namun bagi 
yang ingin makan di hotel juga bisa karena tersedia 
ruang makan yang nyaman.

“Untuk yang ingin mencoba DeBesex bisa men-
ghubungi team sales dan marketing The Zuri Hotel 
Pekanbaru,” imbuh Retta.

Tahun lalu The Zuri Hotel menghadirkan kuliner 
tema Malming Buffet. Yakni mengangkat menu-
menu kenangan dari jaman sekolah sampai dengan 
menu legendaris yang akrab di lidah pencinta kuliner 
sejati dan tidak akan pernah membosankan.

Dikatakannya, aneka sajian penuh kenangan sep-
erti di antaranya kerupuk opak dengan cocolan kuah 
sate Padang yang serunya di segala lapisan usia, 
martabak Baba Kentung, Nasi Jinggo atau sajian nasi 
perang, yang mengingatkan sarapan sekolah.

“Selain itu, jajanan ceker ayam saus chasio, bakso 
bakar yang kekal abadi menjadi favorit segala za-
man, gorengan gunting jajanan nakal jaman muda, 
es lilin yang selalu membuat kita bersemangat 
sehabis pulang sekolah, mie instan kesukaan kita 
semua dan masih banyak lagi yang terlalu seru untuk 
dijabarkan satu per satu,” tuturnya.

Selain aneka jajanan penuh kenangan, ada lagi 
pelengkap perut berupa aneka hidangan nasi 
dengan lauk pauk menggugah selera juga lengkap 
tersaji, tidak lupa cemilan, sup, hidangan pembuka 
dan penutup.

“Semua makanan tersaji di buffet dan dapat di-
ambil sesuai selera. Buffet akan dibuka setiap Sabtu 

KULINER

Menu Makan Siang 
Debesex di The Zuri 

Hotel Pekanbaru

Nikmatnya 
Nasi Gurih Hijau THE Zuri Hotel merupakan 

salah satu hotel bergengsi 
yang ada di Kota Pekan-

baru. Setiap bulan, hotel yang 
berada di Kompleks Transmart, 
Jalan Soekarno-Hatta, juga tidak 
henti-hentinya terus membuat 
terobosan baru untuk meningkatkan pelayanan 
kepada tamu.

Salah satu adalah dengan meluncurkan program 
DeBesex untuk kuliner andalan The Zuri Hotel. 
DeBesex merupakan kombinasi nasi gurih hijau, 
ayam, suir balado, telur balado, sate lilit, oseng ka-
cang panjang, ikan asin dan keripik kentang yang 
sangat menggugah selera.

malam, mulai pukul 19.00 WIB 21.00 WIB. Mengenai 
harga jangan khawatir hanya Rp 120 ribu per orang, 
sudah dapat makan sepuasnya. Selain indoor restoran, 
hotel juga menyediakan outdoor bagi tamu yang 
merokok,” jelasnya. ***TIM BERTUAH
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LENTIK Craft merupakan satu 
UMKM di Kota Pekanbaru yang 
mampu bertahan di tengah pan-

demi Covid-19. Owner Lentik Craft, 
Diana Pamilia menuturkan, tidak 
mudah baginya untuk bisa tetap ber-
tahan menjalankan usaha yang sudah 
dirintis sejak tahun 2012 lalu. Apalagi 
di tengah pandemi saat ini.

Namun dengan prinsip mengutamakan konsumen, 
Lentik Craft tetap bisa eksis sampai saat ini. “Yang paling 
prinsip bagi saya ada memposisikan kita sebagai kon-
sumen. Sehingga bisa ditimbang-timbang ini harganya 
wajar tidak, bentuknya menarik atau tidak. Kita juga ha-
rus siap menerima masukan apapun dari konsumen,” ujar 
Diana yang juga memiliki sanggar tari Lentik Dance Riau.

Menurut Diana, masukan dari konsumen juga harus 
diperhatikan sebagai perbaikan atau peningkatan mutu 
produk.

Ia menuturkan, UMKM memiliki prospek yang cerah 
dipasaran jika produk yang ditampilkan unik dan men-
arik. Hal ini bisa ditandai dari tampilan produk, penge-
masan sampai pada bahan yang digunakan.

Karena alasan itu pula Diana tidak pernah berhenti 
untuk belajar dan mencari ide kreatif guna menghasilkan 
produk yang menarik.

“Untuk menambah inspirasi biasa saya membeli buku-
buku kerajinan tangan atau juga melihat langsung di 
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UMKM

Produk Berkualitas 
Sesuai Selera Konsumen

Lentik Craft

media internet. Ini sangat membantu, karena model yang 
ditampilkan selalu yang terkini,” terang Diana kepada 
Bertuah.

Lebih lanjut Diana menyebutkan, Lentik Craft kini 
sudah menghasilkan beragam produk kerajinan tangan 
decoupage, aneka bros jilbab dan konektor masker serta 
strap masker dan berbagai aksesoris lainnya. Produk ini 
menggunakan bahan bahan seperti kristal ceko,mutiara 
sintetis,batu batuan

“Untuk masa sekarang ini yang paling laris konektor 
masker dan strap masker tapi mendekati lebaran decoup-
age juga banyak yang order,” sebut Diana yang mengam-
bil nama lentik Craft karena terinspirasi dari lentiknya 
jari-jari tangan yang bisa menghasilkan karya seni.

Decoupage sendiri adalah seni menghias sebuah benda 
dengan cara menempelkan potongan-potongan kertas 
berwarna/bergambar pada permukaannya yang dipadu-
kan dengan efek cat khusus, daun emas atau unsur-unsur 
dekoratif lainnya

Diana menyebutkan untuk produk decoupage diban-
drol mulai dari Rp 25 ribu hingga Rp 200 ribu atau ter-
gantung bahan yang digunakan.

Sementara bunga tumpah harga mulai dari Rp 50 ribu 

hingga Rp 150 ribuan. Aneka bros jilbab dari harga Rp 5 
ribu hingga 25 ribu.

“Kalau sekarang yang lagi hits ada konektor masker 
dan strap masker atau kalung masker harga mulai dari Rp 
10 ribuan hingga Rp 35 ribuan,” jelas Diana yang memulai 
usahanya ini dari berjualan aksesoris.

Selama proses produksi berlangsung, Diana mengung-
kapkan tidak ada hambatan yang berarti walaupun dik-
erjakan sendiri. Ia juga mengaku mampu menyelesaikan 
satu produk dalam waktu singkat, namun jika pesanan 
dalam jumlah banyak tetap memakan waktu.

“Kecuali kalau konsumen menginginkan produk yang 
tidak saya produksi. Agar tidak mengecewakan konsumen 
saya berusaha menyediakannya kembali dan tentunya 
membutuhkan waktu,” imbuh Diana yang selalu rajin me-
masarkan produknya dari berbagai bazar atau pameran.

Berbagai produk Lentik Craf juga dipromosikan me-
lalui media sosial seperti akun Instagram @pamilia77, 
Facebook diana pamilia atau pesan melalui WhatsApp 
082283306543. “Untuk model warna atau juga ukuran 
dapat didiskusikan sesuai dengan yang diinginkan,”tutup 
Diana. *BERTUAH
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SOTO Mas Agus bisa disebut sebagai satu 

soto paling laris yang ada di Kota Pekanbaru. 
Membuka gerai di Jalan Ahmad Yani tepatnya 

depan apartemen The Peak, Soto Mas Agus selalu 
ramai didatangi pembeli.

Bila datang pada saat jam makan siang, pembeli 
harus sabar menunggu giliran tempat duduk yang 
kosong. Karena tempat duduk yang tersedia selalu penuh 
oleh pembeli dan jarang ada yang kosong.

Berada dekat perkantoran, menjadi keuntungan bagi 

merupakan khas dari Jawa Timur. Meskipun kuahnya 
berwarna bening namun paduan bumbu rempahnya 
sangat menggugah selera.

Satu mangkok Soto Mas Agus terdiri dari mie, 
sayur kol dan toge serta sepotong telur plus suwiran 
daging ayam atau daging sapi ditambah potongan 
tomat juga dan perasan jeruk nipis. Untuk menam-
bah rasa gurih dan harum, kuah soto ditaburi bawa-
ng merah.

Karena adanya perasan jeruk nipis, kuah soto juga 
terasa lebih segar. Sebagai pelengkap rasa juga dita-
buri bumbu koya.

Untuk toping soto, selain daging ayam dan dag-
ing sapi, juga tersedia babat, hati empela. Kalau mau 
dicampur semuanya juga bisa disesuaikan dengan 
permintaan.

Untuk menikmati seporsi soto campur harganya 
Rp 30.000. Jika tambah nasi Rp 2.000. Seporsi soto 
ayam atau ampela Rp 10.000, sedangkan soto daging 
atau babat dibanderol Rp 15.000.

Disaat musim dingin atau cuaca tidak terlalu pa-

pemilik Soto Mas Agus. Karena pembelinya ke-
banyakan orang kantor. Otomatis juga mereka 
juga banyak datang pada waktu yang hampir 
bersamaan.

Jam operasional Soto Mas Agus juga tidak 
terlalu lama mulai dari pukul 08.00 sampai 15.00 
WIB. Bahkan terkadang Soto Mas Agus akan 

tutup lebih cepat jika semua bahan sudah habis.
Berbicara tentang rasa Soto Mas Agus, memang 

sangat juara sebagaimana halnya soto Lamongan yang 

nas, merupakan waktu yang cocok menikmati Soto Mas 
Agus. Apalagi diwaktu kondisi tubuh kurang fit, makanan 
hangat tentu lebih menggoda selera. *BERTUAH

Soto Mas Agus

Segar dan Gurih Kuah Soto Bikin Nagih



HUT KECAMATAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memotong nasi 
tumpeng saat menghadiri peringatan HUT ke-1 Kecamatan Binawidya.
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