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Dapur 
Redaksi

Sepuluh Tahun 
Tidaklah Cukup

perubahan pembangunan yang diharapkan sempurna bagi 
masyarakat. Tetapi selama dua periode kepemimpinan Kota Pe-
kanbaru, pertumbuhan itu telah jauh lebih baik dari sebelumnya.

Sejalan dengan bergulirnya otonomi daerah dan ber-
gantinya kepemimpinan, Kota Pekanbaru terus berkem-
bang pesat dan menjelma menjadi kota yang luar bi-
asa di Indonesia dalam dekade 10 tahun terakhir.

Dengan posisi wilayah yang sangat strategis, Pe-
kanbaru memiliki potensi yang unik, karena berada tepat 
di tengah Provinsi Riau dan di jantung Pulau Sumatera.

Dikelilingi daerah yang kaya dengan sumber daya alam, 
berada pada jalur lintas timur Sumatera dan sekaligus ber-
fungsi sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat menuju 
kawasan Asia, Amerika dan Eropa. Pekanbaru menjelma 
menjadi kota harapan baru di Negara Republik Indonesia.

Disamping berkembang menjadi sebuah metropolitan 
Pekansikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan), Pe-
kanbaru juga tumbuh menjadi salah satu pusat kegiatan 
Nasional dan memberi pengaruh positif terhadap pertum-
buhan ekonomi regional khususnya wilayah Sumatera.

Perkembangan Pekanbaru sebagai sebuah kota bisnis 
menempatkan kota ini sebagai kota dengan peredaran uang 
terbesar di Indonesia di luar pulau jawa, yang didominasi oleh 
kegiatan jasa, perdagangan dan industri (MICE dan manufaktur). 
Semoga pembangunan ini tetap berlanjut. ***TIM BERTUAH

Firmansyah Eka Putra, ST, MT
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK 
DAN PERSANDIAN KOTA PEKANBARU

WALIKOTA Dr Firdaus ST MT dalam suatu kesempatan 
mengungkapkan banyak kisah selama memimpin 
Kota Pekanbaru selama hampir 10 tahun terakhir. Ia 

mengakui, tidak mudah membangun daerah yang dulu jauh 
tertinggal sebagai ibukota provinsi ini. Tidak semua rencana 
bisa berjalan dengan mulus. Bahkan ada juga yang mencibir.

“Pada saat saya memaparkan rencana pembangunan, ada 
komentar, bahkan, ini termasuk dari kalangan intelektual. Bagi 
yang positif, mereka bilang bagus konsepnya. Tapi akan sangat 
sulit untuk dikerjakan,” ungkap Walikota Firdaus mengenang.

Ketika ide gila memindahkan pusat pemerintahan ke pinggi-
ran kota di Kecamatan Tenayan Raya misalnya, banyak pihak yang 
mengatakan hal itu tak mungkin. Bahkan ide itu cuma mimpi di 
siang bolong. Namun pesimistis itu terbantahkan dengan berdiri 
kokoh bangunan pusat pemerintahan baru bagi Kota Pekanbaru.

Selama sepuluh tahun, mimpi-mimpi itu berang-
sur menjadi nyata. Kehidupan baru pun terus bangkit, 
ekonomi tumbuh, dan masyarakat mulai merasa man-
faat dari ide gila tersebut, sebagai wujud dari cita-ci-
ta untuk menjadikan Pekanbaru Smart  City  Madani.

Dengan luas sekitar 10.000 hektare, pusat Pemerintah 
Kota Pekanbaru telah memberikan arti penting dan dampak 
positif yang nyata bagi keberlangsungan pembangunan.

Kantor pemerintahan akan menjadi lokomotif pem-
bangunan. Berangsur-angsur pula mulai dibangunan jalan 
penghubung, kawasan industri dan sarana pendukung lainnya.

Kawasan Tenayan Raya yang dulu hampir ditinggalkan, 
saat ini bangkit dan berkembang pesat, tanpa pula 
mematikan perkembangan yang sudah ada seperti 
kawasan Panam, Marpoyan hingga wilayah Rumbai.

Sepuluh tahun bukanlah waktu panjang bagi 
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KEBERADAAN Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
(LPM) di tingkat kelurahan sangat membantu ma-
syarakat. Terutama dalam menggerakkan pereko-

nomian masyarakat dan Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM).

Seperti yang selama ini sudah dijalankan 
oleh pengurus LPM Kelurahan Kampung Ban-
dar Kecamatan Senapelan dengan membuka 
pusat kuliner yang menjajakan makanan dan 
minuman khas Melayu Riau.

Di antaranya air minuman celengkung khas 
Pekanbaru, bolu kemojo, roti canai, roti jala, 
bubur sagu, dan aneka kuliner khas Pekanbaru, 
Riau lainnya.

Ketua LPM Kelurahan Kampung Bandar Nursayuti 
mengatakan, pihaknya berkomitmen bersama pengurus 
dan anggota untuk membantu program Pemerintah Kota 
Pekanbaru, khususnya program pemberdayaan masyara-
kat di Kecamatan Senapelan.

“Sebagai bentuk kepedulian kita kepada masyarakat, 
saat ini kita sudah melakukan pembangunan pusat kuliner 
yang berada di bawah Jembatan Siak I yang dinamakan 
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Gerakkan Perekonomian Masyarakat dan UMKM
Kelompok Kuliner Senapelan atau KKS,” ujar Nursayuti.

Pihaknya pun mengucapkan terima kasih kepada Pemko 
Pekanbaru yang ikut mendukung program LPM di tingkat 
Kelurahan Kampung Bandar.

“Kami segenap pengurus mengucapkan banyak 
terima kasih kepada Bapak Wakil Walikota Pekan-
baru yang bersedia hadir dan meresmikan pusat 
kuliner di Kecamatan Senapelan. Semoga ke-
beradaannya dapat bermanfaat bagi masyarakat,” 
tambahnya.

Nursayuti mengatakan, pihaknya membuka ku-
liner di sekitar kawasan Jembatan Siak I. Kuliner ini 
diawali dengan modal minimal Rp 2 juta per orang 
dan maksimal Rp 4 juta.

“Sesuai permintaan wakil walikota, kami harus membersi-
hkan taman dengan berkoordinasi dengan OPD terkait. Ada 
30 orang pengurus LPM Kampung Bandar,” jelasnya.

Sementara Camat Senapelan Yeni Erita SSos menyampai-
kan, selama ini LPM tingkat kelurahan di Kecamatan Sena-
pelan yang banyak memiliki inovasi serta semangat untuk 
memberdayakan masyarakat.

“Sangat luar biasa saya sampaikan kepada pengurus be-

LPM Kelurahan Kampung Bandar Buka Pusat Kuliner Khas Pekanbaru

Kelurahan Delima Juara Umum MTQ 
Kecamatan Binawidya

KULINER SENAPELAN - Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi menghadiri pelantikan pengurus LPM di Kecamatan 
Senapelan sekaligus meresmikan pusat kuliner di wilayah itu.

Camat Binawidya Edi Suherman

INFO
KELURAHAN

MUSABAQAH Tilawatil Quran (MTQ) ke-2 tingkat 
Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru berlang-
sung sukses dan lancar. Seluruh kafilah utusan 

dari masing-masing kelurahan se kecamatan Binawidya 
sudah berjuang keras unjuk kebolehan dalam ajang seni 
membaca Alquran ini.

Namun dalam perlombaan tentu harus ada yang kalah 
dan memang. Meskipun tujuan digelarnya MTQ bukan 
untuk mencari kalah dan memang, tujuan besarnya adalah 
untuk menciptakan dan membumikan Alquran di tengah 
masyarakat, khususnya generasi muda.

Pada MTQ ke-2 tingkat Kecamatan Binawidya, Kota Pe-
kanbaru tahun 2022 ini, kafilah Kelurahan Delima berhasil 
meraih juara umum. Dengan prestasi tersebut, Kelurahan 
Delima mendapatkan piala bergilir cmat Binawidya.

Piala diserahkan secara langsung oleh Camat Bina-
widya Edi Suherman kepada Lurah Delima, Muhammad 
Riskiyadi Rambe saat penutupan MTQ di Masjid Firdaus di 
Jalan Esemka, Kelurahan Binawidya.

Selain mendapatkan piala bergilir, Kelurahan Delima 
juga ditetapkan sebagai tuan rumah MTQ ke-3 tahun 
2023 mendatang.

Camat Edi Suherman mengucapkan selamat kepada 
para qari-qariah dan hafiz-hafizah yang dari Kelurahan 
Delima dan seluruh kelurahan se-Kecamatan Binawidya 
yang meraih prestasi.

Edi berpesan kepada para qari-qariah dan hafiz-hafizah 
yang mendapatkan juara agar tidak sombong dan mem-
bagakan diri. Namun harus tetap rendah diri dan terus 
belajar, berlatih untuk meningkatkan kemampuannya. 
Sehingga ke depan bisa menjadi utusan dari kecamatan 
untuk mengikuti MTQ tingkat kota.

Sementara bagi para qari-qariah dan hafiz-hafizah 
yang belum mendapatkan juara, Edi berharap agar mer-
eka tidak berkecil hati dan patah semangat.

Edi mengajak agar para qari-qariah dan hafiz-hafizah 
yang belum mendapatkan juara agar bisa lebih giat lagi 
untuk belajar dan berlatih sehingga saat MTQ selanjutnya 
bisa mendapatkan juara.

“Bagi yang juara jangan sampai berpuas diri, tapi terus 
tingkatkan dan kembangkan kemampuan yang dimiliki. 
Begitu juga bagi yang belum meraih juara, teruslah berla-

tih guna meningkatkan kemampuan,” pesannya.
Mantan kepala Bagian Umum Setdako Pekanbaru ini 

mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh 
panitia yang bekerja keras untuk menyukseskan ajang 
MTQ tingkat Kecamatan Binawidya.

“Kepada panitia dan semua pihak yang telah turut 
serta mensukseskan pelaksanaan MTQ ini, kami menyam-
paikan ucapan terima kasih,” kata Edi.

Meski sebagai juara umum, namun kafilah Kelurahan 
Delima tidak serta merta ditunjuk sebagai perwakilan 
Kecamatan Binawidya pada MTQ tingkat Kota Pekanbaru 
yang akan dilangsungkan pertengahan Maret 2022.

“Untuk perwakilan di MTQ kota, nanti kita seleksi lagi 
qari-qariah dan hafiz-hafizah terbaik di tiap kelurahan,” 
kat Edi. *BERTUAH

serta anggota LPM Kelurahan Kampung Bandar yang telah 
mampu membangkitkan usaha kecil menengah bagi ma-
syarakat di tengah-tengah pandemi Covid-19 saat ini, yaitu 
telah berdirinya Kelompok Kuliner Senapelan,” ujar Camat 
Yeni. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh 
panitia pelaksana sebagai tuan rumah yang mengupayakan 
membuat rangkaian kegiatan pelantikan tiga pengurus 
LPM tingkat kelurahan di Kecamatan Senapelan.

“Saya berharap LPM ditingkat kelurahan nantinya 
bekerja sama dengan semua pihak. Pastinya apabila 
LPM berkarya masyarakat akan sejahtera. Selamat ke-
pada seluruh Ketua dan pengurus yang sudah dikukuh-
kan, bekerjalah membantu masyarakat dalam membangun 

negeri,” katanya.
Sementara Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi 

mengapresiasi kegiatan LPM Kota Pekanbaru. Karena, 
LPM ini menggerakkan perekonomian masyarakat dengan 
menyediakan tempat-tempat kuliner.

Wawako juga meresmikan tempat kuliner di Keca-
matan Senapelan. Tempat kuliner ini dikelola LPM. Awal-
nya, pengelolaan tempat kuliner ini di kawasan Tugu Keris, 
Kecamatan Sail.

“Saya juga mengukuhkan pengurus LPM Kelurahan 
Kampung Baru, Kelurahan Kampung Bandar, dan Kelu-
rahan Sago. Jalankan amanah dengan sebaik-baiknya,” 
sebutnya. *BERTUAH
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Fitriyati SP
Lurah Sialang Munggu
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PROFIL
ASN

yang belum lama ini dilantik sebagai lurah Sialang Munggu 
sudah bisa langsung membaur dengan masyarakat.

Prinsip melayani ini juga yang ditekankan oleh Fitri 
kepada seluruh aparatur yang berada di kantor kelurahan 
Sialang Munggu.

Menurut Fitri, jika masyarakat bisa terlayani dengan baik, 
apapun program yang akan disampaikan di tengah masyara-
kat juga akan mendapat respons positif.

Contohnya dalam hal pelayanan administrasi pertana-
han yang biasa kerap dikeluhkan masyarakat, Fitri berusaha  
semaksimal mungkin melayani namun tetap mengacu pada 
ketentuan yang berlaku.

Sebab itu merupakan bagian tugasnya sebagai Lurah. 
Agar tidak tersandung kasus hukum, kepada anggotanya 
Fitri juga mengingatkan untuk meneliti secara benar, berkas 
tanah yang diajukan oleh warga. Karena kasus tumpang 
tindih kepemilikan tanah di kelurahan Sialang Munggu juga 
masih cukup tinggi .

“Saya sangat mengingatkan betul jangan sampai karena 
nila setitik rusak susu sebelanga. Kami tidak membenarkan 

Bertekad Menjadi Lurah 
Pelayan Masyarakat

SOSOK Fitriyati SP yang kini menjabat sebagai Lurah 
Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani dikenal 
seorang pekerja keras dan tekun dikalangan sejawat-

nya. Sebanyak dan serumit apapun tugas yang diberikan, 
di tangan Fitriyati akan diupayakan tuntas.

Fitri lebih yakin tugas tersebut akan sempurna jika turut 
serta menanganinya bukan hanya menyerahkkan kepada 
anggota sepenuhnya. Karena dengan itu ketika ada pihak 
lain yang bertanya, ia juga akan lancar untuk memberikan 
penjelasan.

“Kalau untuk tugas penting mendesak yang harus dis-
elesaikan segera, saya biasa turun tangan sampai tuntas 
dan tidak sabar menunggu diselesaikan anggota saja. Ini 
juga mempermudah saya menjelaskan ketika ditanya oleh 
pimpinan,” ujar Fitri kepada Bertuah.

Dimasa pandemi Covid-19 ia 
pernah mendapat tugas untuk 
menuntaskan data warga yang perlu 
mendapatkan bantuan. Data tersebut 
harus selesai dalam waktu singkat 
karena akan dilaporkan segera.

“Saya ingat, selain mendata 
sekaligus verifikasi juga dilakukan di 
lapangan. Waktu yang tersedia sangat singkat, tapi alham-
dulillah bisa diselesaikan,” sebut Fitri.

Keuletan Fitri menjadi satu modal ketika diberi keper-
cayaan menjabat sebagai Lurah Sialang Munggu.

Dari lima kelurahan yang ada di Kecamatan Tuah 

Madani, Kelurahan 
Sialang Munggu 
memiliki karakter 
masyarakat yang 
sangat kompleks 
dan wilayah padat 
penduduk.

Semula Fitri 
sempat canggung 
untuk menduduki 
posisi lurah. 
Karena dalam bay-
angannya menjadi 
lurah mengemban tugas yang sangat berat. Belum lagi 
harus berhadapan langsung masyarakat dengan karakter 
berbeda-beda.

Namun berkat dukungan keluarga dan rekan-rekannya, 
Fitri akhirnya mengambil kesempatan itu.

“Setelah saya jalani, ternyata menjadi lurah tidak seperti 
dalam bayangan. Alhamdulillah saya bisa enjoy dan tidak 
ada beban. Pendekatan masyarakat juga berjalan lancar,” 
cetus Fitri yang sempat menjadi pelaksana tugas Lurah 
Sialang Munggu sebelum menjadi lurah definitif.

Beruntung bagi Fitri berada di lingkungan yang selalu 
mendukungnya untuk maju ke depan.

“Ada yang menguatkan kalau saya ditunjuk karena 
dinilai mampu oleh pimpinan. Semula saya masih belum 
yakin, tapi karena banyak yang menyatakan saya pasti 
mampu, akhirnya saya termotivasi,” imbuh Fitri lagi.

Sebelum menjadi ASN di lingkungan Pemerintah Kota 
Pekanbaru, Firti merupakan ASN Kemenag Kota Pekan-
baru bagian Administrasi Umum pada tahun 2013 lalu.

Selanjutnya, Fitri melanjutkan pengabdiannya sebagai 
seorang guru MTsN 3 di Kota Pekanbaru. Karena per-
jalanan karir sebagai guru mentok, Fitri memilih pindah 
sebagai ASN Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dituturkan Fitri, penempatan pertama sebagai ASN di 
lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yakni di Keca-
matan Tampan. Meski memiliki latar belakang berbeda, 
namun Fitri menilai antara guru dan aparatur memiliki 
tugas yang sama yakni melayani.

Kalau di sekolah ia harus melayani siswa, di pemer-
intahan langsung melayani masyarakat. Sebab itu pula 
dalam menjalankan tugas sebagai lurah saat ini, Fitri me-
megang prinsip berusaha menjadi lurah yang melayani.

“Saya berusaha maksimal untuk bisa melayani masyara-
kat sesuai kebutuhannya. Inilah bentuk pengabdian saya 
kepada masyarakat,” ungkap ibu dua anak ini.

Karena mengedepankan sifat melayani tersebut, Fitri 

untuk meminta uang kepada masyarakat yang mem-
butuhkan bantuan. Karena memang tugas kami untuk 
memberikan pelayanan, kecuali memang masyarakat 
sendiri yang memberi tanpa diminta,” tegas Fitri.

Terkait terobosan untuk kemajuan Kelurahan Sialang 
Munggu, Fitri menyebut memiliki konsep yang tinggal 
direalisasikan di tengah masyarakat. Di antaranya mem-
benahi waduk Cipta Karya yang kini kondisinya masih 
memprihatinkan.

Melalui kerja sama dengan semua pihak dan juga 
masyarakat, Kelurahan Sialang Munggu saat ini tinggal 
menunggu bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan RI untuk pembenahan waduk Cipta 
Karya.

“Rencananya untuk waduk Cipta Karya dijadikan 
sebagai taman terbuka hijau. Tentunya pinggiran waduk 
yang kini rusak mesti diperbaiki dan dibersihkan. Ma-
syarakat sekitar waduk juga diarahkan memanfaatkan 
tanah sekitar waduk, semisal menanam sayur atau cabe 
dan jagung,” papar Fitri.

Selain itu, Fitri bersama perangkat RT dan RW di satu 
RW Kelurahan Sialang Munggu tengah menggagas 
lorong Tabulapot atau lorong tanaman buah dalam pot 
berupa tanaman lengkeng. Sehingga nanti bisa menjadi 
kampung lengkeng.

Program ini menurut Fitri sudah mulai berjalan dan 
mendapat respons positif dari masyarakat. “Untuk lorong 
Tabulapot sudah mulai berjalan,nanti satu rumah akan 
ada minimal satu Tabulapot,” cetus Fitri.

Sejak dibentuk hingga kini, kurang lebih sudah empat 
kali terjadi penggantian Lurah Sialang Munggu, Fitri 
merupakan yang terbaru.

Berbeda dengan lurah sebelumnya yang merupakan 
lurah laki-laki, kali ini walikota menempatkan sosok 
perempuan sebagai lurah Sialang Munggu. Dengan ha-
rapan bisa lebih membaur dengan masyarakat dan sigap 
menyelesaikan permasalahan. *BERTUAH
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dengan menu pamungkasnya yakni ikan bakar. Mulai 
buka pukul 10.00 sampai 22.00 WIB. Tempat ini bisa 
menjadi pilihan untuk makan siang atau makan 
malam.

Ada dua jenis ikan yang menjadi menu andalan 
yakni gurami dan nila. Tinggal pilih, ikan akan diba-
kar dengan bumbu kacang.

Ikan Bakar Fauzi sukses menarik minta pelanggan 
karena ikan yang disajikan betul-betul ikan segar. 
Proses pembakaran juga dilakukan langsung ketika 
ada pesanan.

Rumah makan Ikan Bakar Fauzi memiliki bumbu 
yang menyerap sampai ke daging ikan. Sehingga 
banyak pelanggan yang melahap habis seluruh ikan 
bakar termasuk dengan kulit dan kepalanya.

Aroma ikan bakar makin menggugah selera kare-
na ditaburi bawang goreng yang jumlahnya tidak 
sedikit. Ketika daging ikan dimakan, ada kriuk-kriuk 
bawang goreng.

Tak perlu khawatir akan menunggu lama, soal-
nya ikannya sudah dibakar terlebih dahulu seten-
gah matang. Ketika ada pesanan baru dibakar lagi 
sampai matang. Jadi ikan bakar yang disajikan tetap 
hangat.

Makan di Ikan Bakar Fauzi juga semakin lengkap 
dengan gulai jengkol dan daun ubi ditambah sam-
bal hijau dan merah. Ini merupakan menu tambahan 
yang diberikan ketika makan di tempat.

Adanya asap pembakaran ikan di depan rumah 
makan juga tidak menghalangi minat pelanggan 
untuk makan di tempat. Justru ini sepertinya men-
jadi pemikat karena pelanggan bisa melihat sendiri 
proses ikan bakar.

Untuk satu ekor ikan bakar nila ditambah dengan 
menu pendukungnya dipastikan sangat terjangkau 
dan sesuai dengan kenikmatan ikan bakar yang dis-
antap. Harga ikan gurami bakar Rp 45.000/porsi. Nila 
bakar Rp 24.000/porsi. *BERTUAH

KULINER

Bumbu Kacang 
Meresap Hingga 

ke Tulang

RM Ikan Bakar Fauzi BAGI Anda yang melintas di 
Jalan Pangeran Hidayat, Pe-
kanbaru tentu sudah tidak 

asing lagi dengan Rumah Makan 
Ikan Bakar Fauzi.

Terletak di seberang Masjid 
Assalam atau tepat pinggir Jalan 
Pangeran Hidayat. Meskipun tempatnya seder-
hana, namun ikan bakar di sini memiliki banyak 
pelanggan. Bahkan pada waktu jam makan siang, 
bisa dipastikan harus mengantre untuk bisa 
mendapatkan meja.

Rumah Makan Ikan Bakar Fauzi sudah ada sejak 
tahun 2010. Rumah makan ini tetap konsisten 
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BENDA yang menurut sebagian orang tidak berharga 
justru akan sangat bernilai tinggi jika diolah oleh 
tangan terampil dan kreatif.

Seperti halnya olahan buket bunga karya Syopiana SPd 
yang diberi label Widuri Craft. Karyanya ini terbuat dari 
daun-daun kering.

“Rangkaian buket bunga indah tidak selalu mesti 
menggunakan bahan yang mahal, namun bagaimana 
caranya kita merangkai agar terlihat mahal,” ujar Syopi-
ana kepada Bertuah.

Syopiana memulai usaha buket bunga sejak tahun 
2017, setelah resign dari satu BUMN. Semula hanya 
belajar dari tutorial Youtube untuk kreasi dari flanel. 
Kemudian baru meningkat ke buket bunga dari berbagai 
media sosial.

Dituturkan Syopiana, dari belajar otodidak melalui 
media sosial, ia bisa membuat beberapa karya dari flanel. 
Seperti buket bunga, kotak tisu, busybook dan lain-lain.

Semua produk tersebut kemudian ditawarkan kepada 
mahasiswa yang memang banyak berada di lingkungan 
rumah Syopiana berdekatan dengan kampus.

“Alhamdulillah ternyata banyak yang tertarik dan 
berminat untuk membeli. Akhirnya saya fokus untuk 
membuat buket bunga dengan berbagai kreasi yang 
semuanya masih menggunakan bahan dasar flanel,” jelas 
Syopiana yang pernah memiliki toko bunga namun kini 
tutup terdampak Covid-19.

Seiring berjalannya waktu, Syopiana mulai mengem-
bangkan kreasinya dengan bunga-bunga kering (dried-
flower). Kemudia dikombinasikan dengan bunga-bunga 
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Tawarkan Buket Bunga 
Mewah Harga Murah

Widuri Craft Bidik Konsumen Mahasiswa

artificial. Sebagai ciri khasnya, Syopiana tetap mempertah-
ankan bunga-bunga dari flanel yang dibuat sendiri.

Untuk memenuhi kebutuhan bunga-bunga kering, Syo-
piana memesan dari petani budidaya bunga langsung dari 
Bandung dan beberapa kota lainnya di Indonesia. Seperti 
edelweis kering, lagurus, caspea, pampas, babybreath dan 
lain-lain.

“Selebihnya kami memanfaatkan beberapa bunga dan 
rumput yang memang bisa kita keringkan dan diawetkan 
sendiri. Seperti ilalang, mesiang, bunga jagung, bunga 
klobot jagung, sejenis daun pakis, dan lain-lain,” sebut 
Syopiana yang aktif memasarkan produk Widuri Craft 
melalui media sosial.

Saat ini hasil karya Widuri Craft sudah bervariasi. Mulai 
dari buket bunga, bunga untuk  hiasan rumah (homede-
cor), frame ucapan, mahar, box hantaran, ucapan akrilik, 
hampers, selempang dan lain-lain.

Untuk harga yang ditawarkan juga sangat terjangkau, 
apalagi untuk kalangan mahasiswa. Semisal untuk satu 
buket bunga harga mulai Rp 6 ribu hingga Rp 25 ribu. Se-
dangkan bunga homedecor harga mulai dari Rp 25 ribu.

Frame ucapan harga mulai Rp 65 ribu. Kotak mahar 
mulai dari Rp  150 ribu. Sementara untuk jasa sewa dan 
rangkai box hantaran Rp 300 ribu/paket (1 paket 7box). 
Ucapan dari akrilik mulai Rp 85 ribu. Box hampers mulai 
Rp 50 ribu.

“Yang paling laris saat ini buket bunga uang, snack, 
jilbab, rokok. Kemudian ucapan dari akrilik.

Kalau untuk bahan-bahannya lebih banyak peminat 
kombinasi bunga kering (driedflower) karena terlihat lebih 
aesthetic,” sebut Syopiana.

Ia berpendapat, agar usaha rumahan buket bunganya 
tetap bisa bertahan, ia harus pandai membaca kemauan 
konsumen dan perkembangan zaman.

“Kita tidak bisa berhenti berkreasi hanya sampai pada 
satu titik saja, karena jatuhnya produk kita akan monoton 
dan konsumen bisa lari ke yang lain. Contohnya untuk 
buket bunga ini, dulu paling disukai dari yang berbahan 

flane,kalau sekarang lebih ke rustic,” tutur Syopiana yang 
memiliki banyak pelanggan tetap.

Terkait proses produksi buket bunga, Syopiana men-
gaku tidak menemui kendala berarti, kecuali ketika jumlah 
orderan banyak.

Sebab buket bunga dikerjakan sendiri dan pengantaran 
juga dilakukannya sendiri. Namun sekarang, Syopiana mu-
lai menggunakan jasa kurir dengan memberdayakan para 
mahasiswa yang ada di lingkungannya.

 Syopiana tidak memerlukan waktu yang lama untuk 
membuat satu buket bunga. Hanya perlu waktu sekitar 
5-10 menit untuk satu buket.

“Tapi untuk size jumbo dengan harga Rp 500 ribu ke 
atas bisa menghabiskan waktu kurang lebih  satu jam. 
Seperti 100 lembar uang yang mau dirangkai menjadi 
buket bunga,” terang Syopiana.

Lebih lanjut perihal prospek usaha buket bunga di 
pasaran, menurut Syopiana sangat menjanjikan. Apalagi 
sasarannya jelas para mahasiswa. Namun tetap hasil buket 
bunga mesti diperbaharui mengikuti perkembangan.

Syopiana optimistis buket bunga produk Widuri Craft 
sudah memiliki pangsa pasar tersendiri meski usaha yang 
sama juga banyak di Pekanbaru.

Keistimewaan buket bunga Widuri Craft karena buket 
bunga yang dihasilkan terbilang mewah dengan harga  
bersahabat. Selain juga konsumen bisa memesan buket 
bunga sesuai yang diinginkan.

“Satu lagi inti dari semuanya adalah pelayanan. Widuri 
mengutamakan pelayanan dari segala hal. Pelayanan yang 
baik ddengan hasil karya memuaskan adalah visi misi 
Widuri,” tekan Syopiana.

 Bagi Anda yang tertarik ingin memiliki buket bunga 
Widuri Craft bisa order melalui chat via WA atau check out 
di toko Shopee. Akun Instagram @widuricraft, Facebook 
shopie hs, Tiktok @widuricraft dan WA 085265555353. 
*BERTUAH
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DR Firdaus MT-Ayat Cahyadi SSi Sepuluh Tahun Membangun Pekanbaru

Dua Periode Berhasil Wujudkan Visi Misi
GENAP 10 tahun pasangan Dr Firdaus ST MT–Ayat 

Cahyadi SSi memimpin Kota Pekanbaru. Ibukota 
Provinsi Riau ini dalam dua periode kepemimpi-

nan mereka berhasil mewujudkan visi dan misi Smart 
City Madani.

Dalam visi periode pertama Firdaus-Ayat yakni 
Pekanbaru Metropolitan Madani berhasil diwujudkan 
dengan indikator pesatnya pembangunan di Pekanbaru 
pada periode pertama. Jumlah penduduk yang dulunya 
hanya sekitar 800 ribu jiwa pada tahun 2012, saat ini 
berkembang menjadi 1,2 juta jiwa.

Begitu juga akses pembangunan, seperti jalan, 
pelayanan publik tercapai dengan baik. Di bidang 
keagamaan pembinaan masjid paripurna, pemberian 
insentif guru MDTA terlaksana dengan baik.

Pada Periode kedua (2017-2022), visi yang diusung 
Firdaus-Ayat yakni mewujudkan Pekanbaru Smart City 
Madani. Visi ini kembali sukses diwujudkan.

Banyak indikator keberhasilan yang terlihat dan bisa 
diukur bersama ketika berbicara kebutuhan dasar ma-
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“

KOMPLEKS PERKANTORAN - Pembangunan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru 
di Kecamatan Tenayan Raya satu upaya mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

GEDUNG MEGAH - Gedung Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru berdiri megah 
di wilayah pengembangan kawasan perkotaan baru Kota Pekanbaru.

syarakat.
Jalita atau jalan, listrik, air, transportasi dan telekomu-

nikasi bisa diukur secara bersama. Di bidang pembangu-
nan jalan, begitu banyak pembangunan jalan yang sudah 
tercapai. Baik pembukaan jalan baru, peningkatan jalan, 
bahkan dibangun jalan outer ring road.

Pelaku usaha hanya akan datang 
ke daerah berpotensi besar, 

kepemimpinan yang sejuk, aman, 
daerah nyaman, untuk berinvestasi

DR FIRDAUS MT
Walikota Pekanbaru

SELALU KOMPAK - Pasangan Dr H Firdaus ST MT–Ayat Cahyadi SSi selalu kompak 
menyelesaikan kepemimpinan selama 10 tahun membangun Kota Pekanbaru.

LAPORAN
UTAMA



nyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah hanya 10 
persen untuk membangun kota.

“Namun, yang paling berperan membangun kota ini 
adalah pelaku usaha atau investor. Pelaku usaha hanya 
akan datang ke daerah berpotensi besar, kepemimpinan 
yang sejuk, aman, daerah nyaman, untuk berinvestasi,” ujar 
Walikota Dr Firdaus.

Maka kepemimpinan Firdaus-Ayat dipandang sangat 
aman, nyaman oleh investor. Di samping Firdaus-Ayat juga 
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Manajemen penyediaan air bersih berjalan dengan baik 
di Kota Pekanbaru melalui skema KPBU SPAM. 

Bidang kelistrikan, dulu warga Kota Pekanbaru sering 
mengalami pemadaman bergilir listrik PLN. Namun sejak 
dibangun pembangkit listrik PLTU/PLTG sudah jarang men-
galami pemadaman.

Bidang transportasi, dalam catatan Kementerian Per-
hubungan (Kemenhub) bahwa pengelolaan sistem penge-
lolaan transportasi di Kota Pekanbaru merupakan satu yang 
terbaik di Indonesia.

Sebelum tahun 2012, jumlah armada Trans Metro 
Pekanbaru (TMP hanya 20 unit. Sekarang berjumlah 100 
unit lebih dan dibangun koridor yang menjangkau wilayah 
Pekansikawan (Pekanbaru-Siak-Kampar-Pelalawan).

Bidang telekomunikasi, hingga saat ini sistem teleko-
munikasi di Pekanbaru sudah menyeluruh dan tidak ada 
black spot/kosong jaringan. Hal ini menandakan pelayanan 
bidang telekomunikasi terwujud secara baik.

Indikator lainnya dilihat pada sektor pendidikan. Saat ini 
sudah berdiri ratusan fasilitas pendidikan/gedung sekolah 
di Kota Pekanbaru. Baik yang dibangun pemerintah, swasta, 
tingkat SD, SMP, SMA bahkan perguruan tinggi selama 10 
tahun terakhir.

Perhatian kepada guru MDTA menurut catatan Kemenag 
RI, Pekanbaru adalah kota yang menaruh perhatian tinggi 
terhadap insentif guru MDTA.

Bidang kesehatan, sudah banyak berdiri rumah sakit di 
Pekanbaru, klinik-klinik, baik dibangun pemerintah seperti 
RSD Madani di mana sebelumnya belum ada rumah sakit 

KUNGJUNGI SEKOLAH - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT dalam sebuah kunjungan ke sekolah di Pekanbaru 
sebagai upaya mewujudkan pendidikan berkualitas.

rujukan milik Pemerintah Kota Pekanbaru.
Di samping itu 28 puskesmas ditingkatkan layanannya 

dari puskesmas rawat jalan menjadi puskesmas rawat inap 
serta ada puskesmas wisata. Serta berdirinya klinik-klinik 
oleh pelaku usaha dan rumah sakit.

Dalam kepemimpinan Firdaus-Ayat bisa dilihat pem-
bangunan jalan, jembatan dan flyover di Pekanbaru, dan 
investasi yang terus meningkat setiap tahun.

Ketika orang berbicara itu bukan Firdaus-Ayat melalui 
APBD yang membangun, betul. Karena pemerintah me-

sering dan aktif melakukan lobi-lobi berbagai pihak, baik di 
tingkat Nasional maupun tingkat Asia.

Kawasan Industri Tenayan (KIT) yang sedang dibangun se-
bagai satu proyek strategis Nasional. KIT akan mendatangkan 
investor Nasional dan Internasional. Diperkirakan menampung 
150 ribu tenaga kerja di Pekanbaru.

Kehidupan beragama, Firdaus-Ayat membina 100 rumah 
ibadah masjid paripurna yang imamnya diberikan honor ber-
asal dari APBD Pekanbaru.

Perparkiran yang dikelola dengan pola BLUD. Sistem 
pembayarannya pun dengan sistem uang elektronik. Tak ada 
lagi alasan tidak bisa bayar parkir. Hal ini bisa meminimalisir 
kebocoran anggaran perparkiran di Pekanbaru.

Perpustakaan digital, dan pengurusan surat-surat terkait 
kependudukan dan pencatatan sipil, pun terkait pajak. Semua 
sudah bisa diakses dengan mudah dan sangat smart. Itulah 
salah satu indikator Smart City Madani. ***TIM BERTUAH

PEMBANGUNAN MASJID - Pembangunan Masjid Raya Al Firdaus di Kompleks Perkantoran 
Pemerintah Kota Pekanbaru di Tenayan Raya sebagai satu visi bidang keagamaan.

MPP PEKANBARU - Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru 
yang berada di tengah kota berhasil meraih penghargaan pelayanan 
terbaik Nasional.

ANGKUTAN MASSAL - Trans Metro Pekanbaru (TMP) sebagai 
angkutan massal merupakan SAUM terbaik secara Nasional.

RSD MADANI - Pembangunan Rumah Sakit Daerah Madani 
untuk kesehatan masyarakat berhasil diwujudkan dan terus 
ditingkatkan kategori pelayanannya.

LAPORAN
UTAMA
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Walikota Pekanbaru Raih 
Piala Adicita Sewaka Pertiwi 
Kemenpan RB

Nilai A Pelayanan 
Prima Dua Tahun 
Berturut-turut

Selain itu, di bidang perizinan dan non-perizinan, pelaku 
usaha juga mendapatkan kemudahan dalam pelayanan. 
Sehingga, investasi yang datang ke negeri ini semakin baik.

Walikota menambahkan, investasi yang masuk akan 
membuka lapangan pekerjaan serta ekonomi yang bergerak, 
sehingga kesejahteraan juga akan dapat diperoleh.

Lebih lanjut walikota dua periode ini mengaku 
masih belum puas dengan yang diperoleh saat ini. 
Pelayanan publik harus disandingkan dengan pe-
manfaatan teknologi.

Inovasi dan digitalisasi harus senantiasa ditingkat-
kan. Agar mampu meningkatkan kuantitas maupun 
kualitas pelayanan baik di bidang Kependudukan 
dan pencatatan sipil serta non-perizinan.

Pelayanan publik yang diberikan dua instansi 
tersebut mendapat nilai A dari Kemenpan RB. Dengan 
demikian, Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai Pembina 
Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Lingkup Pemer-
intah Daerah Tahun 2021.

Piala Adicita Sewaka Pertiwi diberikan untuk pimpinan ke-
menterian atau lembaga serta kepala daerah yang berhasil 
meraih dua tahun berturut-turut predikat A atau pelayanan 

WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT yang 
bergelar Datuk Bandar Setia Amanah menerima 
Piala Adicita Sewaka Pertiwi dari Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Kemenpan RB) di Intercontinental Jakarta Pondok Indah 
Hotel Jakarta Selatan pada 8 Maret 2022.

Piala ini diterima karena Dinas Penanaman Modal Pela-
yanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Kepen-
dudukan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru 
mendapat penilaian prima atas kinerja selama tahun 
2021.

Pemerintah Kota Pekanbaru mendapatkan 
penghargaan dari Kemenpan RB tiga kali 
berturut-turut di bidang Pelayanan Publik. 
Tak ingin berpuas diri, Pemerintah Kota Pe-
kanbaru akan menaikkan level dan kapasi-
tas pelayanan publik di masa mendatang.

Walikota mengucapkan terima kasih 
kepada Pemerintah Pusat melalui 
Kemenpan RB. Sebagaimana yang 
disampaikan Menpan RB Tjahjo 
Kumolo bahwa pelayanan publik 
merupakan visi Presiden Joko 
Widodo.

“Pelayanan publik mem-
buktikan bahwa pemerintah 
adalah pelayan masyarakat. 
Pemerintah bisa hadir di 
tengah-tengah masyara-
kat untuk melayani,” sebut 
Walikota Firdaus.

Ia mengatakan apa yang dis-
ampaikan oleh Menpan RB Tjahjo Kumolo bahwa 
pela-yanan publik merupakan kunci menuju kesejah 
teraan. Maka dengan pelayanan yang baik, masyara-
kat bisa merasakan kehadiran pemerintah.

PENGHARGAAN - Walikota Pekanbaru 
Dr Firdaus ST MT menerima 

penghargaan dari Menteri PAN-RB 
Tjahjo Kumolo di Intercontinental 

Jakarta Pondok Indah.

Inovasi serta peningkatan 
digitalisasi dalam layanan 
publik terus digulirkan. Supaya 
kualitas dan kuantitas layanan 
publik semakin baik

DR FIRDAUS ST MT
Walikota Pekanbaru

“

LAPORAN
KHUSUS

prima.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Pekanbaru meraih pelay-

anan prima tahun 2019, dimana pada gelombang kedua 
evaluasi kinerja layanan publik dari Kemenpan RB terse-
but. DPMPTSP Pekanbaru mampu meraih nilai A dengan 
Layanan Prima.

Begitu pula tahun 2020, Pemerintah Kota 
Pekanbaru berhasil mempertahankan capaian 
tersebut. Bahkan Disdukcapil Pekanbaru juga 
memperoleh pelayanan Prima dengan nilai A 
dari Kemenpan RB.

Untuk evaluasi layanan publik tahun 2021, 
Pemko Pekanbaru kembali mempertahankan 
prestasinya, sehingga dianugerahkan Adicita 
Sewaka Pertiwi dari Kemenpan-RB.

Walaupun dengan capaian bidang pelayanan publik 
yang diraih Pemerintah Kota Pekanbaru semakin banyak, 
inovasi bidang layanan publik tidak akan berhenti.

“Inovasi serta peningkatan digitalisasi dalam layanan 
publik terus digulirkan. Supaya kualitas dan kuantitas 
layanan publik akan semakin baik,” sebut walikota.***TIM 
BERTUAH

PIALA ADICITA - Walikota Pekanbaru Dr Firdaus ST MT menerima Piala Adicita Sewaka 
Pertiwi dari Kemenpan RB bersama Kepala Disdukcapil Irma Novrita SSos MSi serta 
Kepala DPMPTSP Kota Pekanbaru Akmal Khairi.
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PELAYANAN PRIMA - Walikota Pekanbaru Dr Firdaus, ST MT menerima Piala Adicita Sewaka Pertiwi 
sebagai pembina terbaik dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

NILAI A - Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru 
dua tahun beruntun meraih nilai A atau pelayanan prima dari Kemenpan RB.

INOVASI LAYANAN - Disdukcapil Kota Pekanbaru terus berinovasi dalam memberikan pelayanan 
prima kepada masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan.

Mendorong Pelayanan Prima
(Melalui Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, 
Sistem Informasi, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi Pelayanan Publik)

Sementara Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemen-
pan RB, Prof Dr Diah Natalisa MBA menjelaskan, 
pada tahun 2021 telah dilaksanakan pemantauan 

dan evaluasi terhadap 548 instansi pemerintah 
daerah. Baik kabupaten/kota dan provinsi serta 
84 kementerian/lembaga.

Pada pemerintah provinsi, evaluasi ini 
dilakukan pada Sistem Administrasi Manung-
gal Satu Atap (Samsat) dan Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP).

Sedangkan pada pemerintah kabupaten 
dan kota, evaluasi dilakukan pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan 
DPMPTSP.

“Pelaksanaan evaluasi pelayanan publik menekank-
an penilaian pada enam aspek yang mendo-
rong unit penyelenggara pelayanan publik 
untuk dapat memberikan layanan yang 
prima,” ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB 
No 17/2017, enam aspek tersebut adalah 
kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, 
sarana prasarana, sistem informasi pelayanan 
publik, konsultasi dan pengaduan, serta ino-
vasi pelayanan publik. ***TIM BERTUAH

LAPORAN
KHUSUS



WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT memberikan apresiasi 
kepada petugas pemadam keba-

karan Kota Pekanbaru. Menurutnya tugas 
pemadam kebakaran atau damkar saat ini 
semakin kompleks. Tidak hanya fokus pada 
pemadaman kebakaran, tetapi damkar juga 
sudah bertransformasi menjadi penyela-
matan.

Pernyataan itu disampaikan walikota saat mengikuti 
upacara peringatan HUT ke-103 Damkar dan Penyelamatan 
Tahun 2022 secara virtual dari Gedung Utama Lantai VI Kom-
pleks Perkantoran Tenayan Raya.

“Fungsi damkar saat ini bukan hanya pihak pemadaman 
kebakaran. Tetapi juga sudah masuk menjadi penyelamatan. 
Misalnya menyelamatkan manusia dari bencana longsor, ter-
kepung banjir, orang tercebur ke sumur dan lain sebagainya,” 
kata walikota.

Sebagaimana tema peringatan HUT ke-103 Damkar yakni 
“pemadam kebakaran dan relawan pemadam kebakaran 
sinergi bahu membahu mewujudkan Indonesia tangguh dan 
Indonesia tumbuh”, Datuk Bandar Setia Amanah ini pun me-
minta agar pelayanan kepada warga harus semakin maksimal.

“Selamat ulang tahun ke-103 kepada Damkar. Kita ber-
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MOBIL DAMKAR - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
bersama Sekdako Pekanbaru dan pejabat lainnya berkeliling 
naik mobil Damkar dalam rangka menyemarakkan HUT ke-
103 Damkar.

YELYEL DAMKAR - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
mendapat sambutan hangat dan nyanyian yel-yel dari para 
petugas Damkar seusai upacara peringatan HUT ke-103 
Damkar.

NASI TUMPENG - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
melakukan pemo-
tongan nasi tumpeng 
pada peringatan HUT 
ke-103 Damkar.

Maksimalkan 
Pelayanan Tugas 

Penyelamatan

Walikota Pekanbaru 
Hadiri Peringatan 

HUT ke-103 Damkar

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT foto bersama petugas 
Damkar usai peringatan HUT ke-103.

harap pelayanan Damkar Pekanbaru kepada masyarakat 
Kota Pekanbaru dapat selalu maksimal dan ditingkatkan,” 
pintanya.

Dalam momen tersebut, walikota juga mengajak seluruh 
masyarakat Pekanbaru untuk melakukan gerakan antisipasi 
terhadap kebakaran, serta mengedepankan gerakan pence-
gahan terhadap kebakaran.

“Jika terjadi musibah kebakaran, tentu sangat merugikan, 
tak hanya soal materil tapi juga kesehatan. Apalagi juga 
dapat menghambat aktifitas ekonomi masyarakat. Oleh 
karena itu, stop kebakaran dan stop pencemaran asap,” 
tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan 
Penyelamatan Kota Pekanbaru Burhan Gurning mengatakan, 
dalam upaya penyelamatan warga, dinasnya terus melaku-
kan pembenahan. Baik dari segi sumber daya manusia, 
sarana dan prasarana, serta regulasi.

“Saat ini, semua pekerjaan kita lakukan dengan baik. 
Kalaupun masih ada kelemahan, kita perlu terus meningkat-
kan skill atau kemampuan personel kita, sarana dan prasa-
rana yang masih kurang dan bagaimana regulasi kita juga,” 
ujarnya.

Ia mengakui, Damkar masih mengalami keterbatasan 
AGENDA

dalam sarana dan prasarana untuk penyelamatan. Namun, 
Damkar tetap melayani warga baik untuk penyelamatan 
kebakaran maupun non kebakaran.

“Semua yang namanya penyelamatan adalah tanggung 
jawab Damkar. Maka kita terus bersinergi bersama-sama,” 
jelasnya.

Burhan menambahkan, untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan penyelamatan masyarakat, pihaknya menjalin 
kerja sama dengan wilayah Pekansikawan atau Pekanbaru, 
Siak, Kampar dan Pelalawan. Dengan kerja sama ini, maka 
penanganan kebakaran dapat lebih efektif dan efesien.

“Kerja sama ini sangat baik. Contohnya yang di Keca-
matan Siak Hulu Kampar, kami bisa menanggulangi den-
gan cepat karena pos pemadam kebakaran lebih dekat,” 
kata Burhan Gurning.

Selain itu, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru 
juga mengembangkan aplikasi Smart Rescue Madani. 
Aplikasi ini guna mempermudah warga dalam mengakses 
layanan bila terjadi kebakaran.

“Kami menjalin kerja sama dengan Politeknik Caltex 
dalam menyempurnakan aplikasi tersebut. Sehingga, ap-
likasi ini dapat segera dipakai masyarakat luas,” pungkas 
Burhan. *BERTUAH

KERJA SAMA PCR - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
menyaksikan penan-
datanganan kerja sama 
DPKP Kota Pekanbaru 
dengan Politeknik Cal-
tex Riau.

Smart Government
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MEMBACA BUKU - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyempatkan diri membaca 
buku-buku koleksi yang ada di Perpustakaan Nasional RI.

SDM kita tidak paham akan kenapa negara lain bisa maju 
secara ekonomi. Sebagai contoh, Indonesia mengekspor 
batubara ke Jepang dan China dengan harga Rp 1 miliar. 
Di sana bahan itu mereka jadikan bahan untuk menunjang 
industri elektronik yang hasilnya diimpor oleh Indonesia 
yang harganya bisa mencapai Rp 90 miliar. Berapa yang kita 
terima dan berapa yang kita keluarkan,” ulasnya.

Walikota Dr H Firdaus ST MT terkesan dengan apa yang 
disampaikan oleh kepala Perpusnas RI tersebut. Ia menilai 
pemaparan Muhammad Syarif Bando itu sangat edukatif.

“Hal ini karena mampu memberikan motivasi, wawasan 
pikiran dan referensi baru bagi Kepala Dinas Pendidikan, Ke-
pala Sekolah dan para pemimpin wilayah atau daerah seperti 
Camat,” ujar Datuk Bandar Setia Amanah ini.

Walikota menilai dari pemaparan Muhammad Syarif 
Bando dapat disimpulkan bahwa literasi harus dipahami 
lebih luas dan tidak dangkal. Artinya, dengan membaca ban-
yak pengetahuan baru untuk pemanfaatan potensi-potensi 
di daerah tertentu.

“Contohnya dengan budaya literasi lebih luas, para pe-
mimpin daerah bisa mengetahui potensi-potensi sumber 
daya alam di sekitarnya. Selama ini, kita di Riau hanya men-
jual mentahannya minyak kelapa sawit, sehingga value-nya 
kecil. Kalau lebih diolah lagi bisa mendapatkan nilai yang 
besar. Nah, pengetahuan untuk mengembangkan potensi 

KUNJUNGAN PERPUSNAS - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT menyampaikan sambutan saat melakukan kunjungan kerja ke 
Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional RI, Jakarta.

PENGUNJUNG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT berbincang dengan beberapa orang pengunjung 
Perpustakaan Nasional RI.

KATALOG BUKU - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima 
kenang-kenangan buku katalog dan profil Perpusnas dari Kepala Per-
pusnas RI Drs Muhammad Syarif Bando MM.

AGENDAWalikota Pekanbaru Kunjungi 
Perpustakaan Nasional RI

Budaya Literasi 
Melahirkan SDM 

Unggul

WALIKOTA Pekanbaru Dr H 
Firdaus ST MT melakukan 
kunjungan kerja ke Gedung 

Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional 
RI, Jakarta. Pada kunjungan ini, walikota 
menyebutkan bahwa dengan memaha-
mi literasi yang lebih dalam, akan dapat 
melahirkan sumber daya manusia yang 
unggul.

Kedatangan Wako Firdaus yang didampingi Kepala 
Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru H Ismardi Ilyas, Kepala 
Dispusip Hj Nelfiona, sejumlah camat se-Pekanbaru dan 
kepala sekolah Pekanbaru diterima langsung Kepala Per-
pustakaan Nasional RI Drs Muhammad Syarif Bando MM.

Dalam pemaparannya saat menyambut walikota Pe-
kanbaru dan rombongan, kepala Perpustakaan Nasi-
onal menyebutkan bahwa Nusantara itu dulu lebih maju 
dibandingkan negara yang menjadi kiblat teknologi dan 
ekonomi saat ini. Buktinya, di Nusantara sudah ada bangu-
nan megah sebelum penjelajah Eropa menemukan benua 
Amerika maupun Australia.

“Namun, karena mereka di benua Eropa sana membaca 
dan memenuhkan pengetahuan mereka dengan membaca, 
mereka lebih cepat majunya dibandingkan Indonesia,” jelas 
Muhammad Syarif Bando.

Ia mengatakan, penduduk Indonesia sangat banyak, 
namun yang kurang adalah SDM unggul. Menurut Syarif 
Bando, SDM unggul adalah mereka yang menguasai ilmu 
pengetahuan dan teknologi.

Tidak hanya itu, SDM unggul juga harus memiliki literasi 
yang baik yang bakal menunjang kemampuan, kreativitas 
serta inovasi sehingga tercipta ekonomi tangguh.

“Satu hal yang membuat negara kita tidak maju, karena 

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT didampingi Kepala Dispusip dan Kepala Disdik Kota 
Pekanbaru foto bersama dengan Kepala Perpusnas RI, Drs Muhammad Syarif Bando MM.

yang kita punya adalah dengan literasi,” jelas Wako.
Ia berpesan dengan memahami literasi yang lebih dalam, 

tentu akan melahirkan sumber daya manusia yang unggul. 
“Dengan menambah ilmu pengetahuan dan literasi, Insya 
Allah kita dapat memanfaatkan potensi di sekitar kita. Selan-
jutnya diolah agar memiliki value yang tinggi, tentu ekonomi 
di masyarakat lebih bergerak lagi. Dengan demikian kita 
akan mencapai Indonesia Tangguh dan Indonesia Maju, sep-
erti yang digaungkan pemimpin bangsa ini,” imbuhnya.

Walikota mengakui banyak pembelajaran yang diperoleh 
dari kunjungannya bersama sejumlah kepala sekolah ke 
Perpustakaan Nasional RI.

Salah satunya kesimpulan bahwa gurita bisnis global 
menunjukan bahwa yang menjadi produsen adalah 
pemenang, sementara yang menjadi konsumen adalah 
pecundang.

Ia juga mengajak masyarakat untuk memahami dan men-
gelola potensi yang ada di Indonesia tanpa hanya melihat 
dasar saja dan menjadi konsumen dari bahan yang dimiliki 
sendiri.

“Banyak pembelanjaan yang didapat dari kunjungan 
ke ANRI. Kita diajak membuka pemikiran bagaimana bisa 
menjadi produsen bukan konsumen lagi, karena kita punya 
semua SDA. Intinya orang baca pasti sekolah dan orang 
sekolah belum tentu membaca,” ajaknya. *BERTUAH

Mewujudkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi



PEMERINTAH Kota Pekanbaru 
mengadakan gelaran Jalan Agus 
Salim Festival atau JAS Fest 2022. 

Festival yang dilangsungkan di Jalan 
Agus Salim Pekanbaru ini tidak hanya 
menghadirkan kuliner malam, tapi juga 
bazaar produk unggulan UMKM di 
Kota Pekanbaru.

Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT yang membuka 
langsung kegiatan ini mengaku gembira dengan adanya 
festival fenomenal tersebut. Ia menyampaikan bahwa Jalan 
Agus Salim Pekanbaru memang tengah dirancang sebagai 
pasar pariwisata di tengah kota.

Namun demikian, ia menyadari banyak hal yang mesti 
dibenahi. Terutama untuk menciptakan suasana seperti 
di Malioboro yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. “Walau masih jauh dari sempurna, namun kita 
harus memulainya,” jelasnya saat memberi kata sambutan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekanbaru akan 
menggandeng sejumlah pihak untuk memulai penataan 
kawasan tersebut. “Kita bekerja sama dengan sejumlah pi-
hak untuk menata kawasan Agus Salim, secara bertahap,” 
ucap walikota.

Ia menilai untuk menjadikan JAS atau Jalan Agus Salim 
ini sebagai daya tarik wisatawan, membutuhkan proses 
yang panjang. Namun walikota optimistis dengan memulai 
pengembangan pasar pariwisata seiring penyempurnaan 
kawasan tersebut.

“Kita berterima kasih banyak kepada seluruh masyara-
kat kota Pekanbaru, terutama para pedagang dan ma-
syarakat sekitar,” tuturnya.

Menurutnya JAS Fest 2022 mendapat dukungan dari 
masyarakat yang ada di sekitar Jalan Agus Salim. Ia ber-
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Hadirkan Pasar 
Pariwisata 

di Tengah Kota

Walikota Resmikan 
Jalan Agus Salim Festival 2022

PEMBUKAAN JAS - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
bersiap menekan 
tombol di layar 
LED sebagai tanda 
dibukanya secara 
resmi Jalan Agus 
Salim Festival atau 
JAS Fest 2022.

PEDAGANG KULINER - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT berbincang dengan seorang pedagang kuliner yang dibina 
langsung oleh LPM Kota Pekanbaru.

PENGURUS LPM - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT foto bersama pengurus LPM 
Kota Pekanbaru di lokasi pasar kuliner.

PEMENANG LOMBA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST 
MT didampingi Sekdako Pekanbaru foto bersama dengan 
para pemenang Lomba Desain Motif Batik Khas Pekanbaru.

LOMBA DESAIN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menyerahkan hadiah kepada peraih juara pertama Lomba 
Desain Motif Batik Khas Pekanbaru dalam kegiatan JAS Fest 
2022.

harap kawasan tersebut nantinya dapat menjadi pusat 
kuliner di Kota Pekanbaru. “Kita berharap kawasan ini bisa 
menjadi ikon pariwisata Kota Pekanbaru di masa yang akan 
datang,” jelasnya.

Jalan Agus Salim Pekanbaru, lanjut wako, memang 
menjadi prioritas utama dalam mengembangkan ekonomi 
kreatif. “Harapannya, ini yang pertama dan akan ada seter-
usnya, karena kita akan menjadikan kawasan Agus Salim 
ini menjadi sebuah kawasan pariwisata. Dengan dukungan 
dan sinergi masyarakat juga pemerintah, kita akan mudah 
mencapai apa yang kita semua harapkan,” imbuhnya.

Pembukaan JAS Fest 2022 berlangsung cukup meriah. 
Ribuan orang warga memadati kawasan sekitar. Kehadiran 
kuliner malam, bazar produk unggulan UMKM, hingga 
berbagai pementasan menjadi daya tarik warga Pekanbaru.

Tak hanya warga, Walikota Dr H Firdaus ST MT menun-
jukkan antusiasnya. Usai membuka JAS Fest yang meru-
pakan tahap awal dari beroperasinya pusat kuliner yang 
dikelola LPM, ia tak langsung pulang.

Wako menyempatkan diri berkeliling memantau ak-
tivitas pasar kuliner lainnya yang juga dikelola LPM Kota 
Pekanbaru di Pelita Pantai, Kecamatan Limapuluh.

Wako melihat dari dekat bagaimana antusiasme pelaku 
usaha maupun masyarakat berjualan dan berkunjung me-
nikmati jajanan kuliner di kawasan tersebut. “Ini luar biasa. 
Saya apresiasi apa yang telah dilakukan LPM ini,” katanya.

Ia mengaku cukup bahagia karena saat ini, LPM sudah 
menggarap 6 titik lokasi pasar kuliner. “Tadi di JAS Fest, 
kemudian di sini, dan lainnya mudah-mudahan bisa 
segera berjalan. Sekarang masih soft opening, segera kita 
tunggu grand openingnya,” katanya.

Ia juga menjelaskan, yang terpenting dari pembukaan 
pusat kuliner ini adalah membuka kesempatan pada ma-
syarakat untuk berusaha.

“Apa yang telah dilaksanakan LPM saat ini sudah 
mendekati apa yang menjadi harapan kita. Tapi pelan-
pelan akan terus kita perbaiki. Yang terpenting, LPM bera-
ni memulainya, itu yang terpenting,” tutupnya. *BERTUAH

Smart Economy



Walikota Pekanbaru dan ITERA 
Tandatangani Nota Kesepahaman
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PENANDATANGANAN MOU - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT melakukan penandatanganan MoU 
dengan Rektor ITERA Lampung, Profesor Mitra Djamal.

Kembangkan 
Pekanbaru Menjadi 

Kota Kelas Dunia

PEMERINTAH Kota Pekanbaru dengan 
Institut Teknologi Sumatera (ITERA) 
Lampung menandatangani Memoran-

dum of Understanding tentang pendidikan, 
penelitian dan pengabdian pada masyara-
kat. Dengan MoU ini kedua pihak sepakat 
akan mengembangkan Pekanbaru menjadi 
kota kelas dunia.

Penandatanganan MoU oleh Walikota Pekanbaru Dr H 
Firdaus ST MT dengan Rektor ITERA Profesor Mitra Djamal. 
Disaksikan pejabat OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru dari 
Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Per-
sandian dan Bagian Kerjasama Setdako Pekanbaru.

Tak hanya MoU, penandatanganan perjanjian kerja sama 

KALUNGKAN SYAL - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menerima kalungan syal songket dari Rektor ITERA Lam-
pung, Profesor Mitra Djamal.

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT dan Rektor 
ITERA Lampung Profesor Mitra Djamal foto bersama usai melakukan 
penandatanganan MoU.

DISKUSI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT didampingi 
Kepala BPP Pekanbaru berdiskusi dengan Rektor ITERA Lampung 
Profesor Mitra Djamal.

PLAKAT KENANGAN 
- Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
menyerahkan plakat 
kenang-kenangan 
kepada Rektor ITERA 
Lampung, Profesor 
Mitra Djamal.

juga dilakukan Ketua LPPM ITERA, Acep Furqon dengan Kepala 
Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru, Azwan. 
Perjanjian kerja sama ini dilakukan terkait dengan riset dan 
inovasi.

Dalam sambutannya, Rektor ITERA Lampung Profesor Mitra 
Djamal menyampaikan, kampusnya memiliki tanggung jawab 
intelektual dan akademik pada kemajuan masa depan Pulau 
Sumatera. ITERA tidak bisa berpangku tangan dalam setiap 
rencana besar di Pulau Sumatera.

“Kami akan terus memberikan sumbangsih pemikiran dan 
gagasan. Sehingga, masa depan Sumatera menjadi bagian 
penting dari masa depan ITERA,” ujarnya.

Dalam menanggapi isu metropolitan di Sumatera, ucapnya, 
ITERA mendirikan pusat Riset dan Inovasi Metropolitan yang 
disingkat Purino Metropolitan.

Hal ini dalam rangka mewadahi seluruh sumber daya yang 
dimiliki ITERA dan bisa dimanfaatkan pemerintah di Sumatera, 
khususnya Kota Pekanbaru. Menurutnya, kerja sama kali ini 
bertujuan sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi 
ITERA dengan Kota Pekanbaru.

“Kami mengupayakan perencanaan dan pengembangan 
kewilayahan Kota Pekanbaru Metropolitan, Kawasan Industri 
Tenayan dan Growth Center Pekanbaru yang smart, berkelanju-
tan, dan modern. Semoga, kerja sama ini dapat bermanfaat bagi 
semua pihak,” harap Profesor Mitra Djamal.

Sementara Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT men-
gatakan kerja sama antara Pemko Pekanbaru dengan ITERA 

AGENDA

Implementasi Pilar Smart People

meliputi pengembangan Sumber Daya Manusia, pendidi-
kan, percepatan pembangunan Kota Pekanbaru menjadi 
Kota Megapolitan, kejasama manufaktur dan teknologi 
terbarukan.

“Percepatan dalam membangun kota, tentu menyiapkan 
pendidikan yang sesuai dengan orientasi kebutuhan terkini. 
ITERA sebagai satu-satunya kampus teknologi di Sumatera 
yang dibangun pemerintah tentu bisa membantu menyiap-
kan Pekanbaru sebagai kota berkelas dunia,” harapnya.

Menurutnya, konsep pembangunan cenderung cepat 
dan berubah. Dengan adanya kerjasama dengan ITERA, 
diharapkan mempercepat Kota Pekanbaru menjadi Capital 
City Of Sumatera.

“Mencapai hal itu, kita juga harus siapkan SDM tang-
guh dan berdaya saing. Contohnya, pada Kawasan Industri 
Tenayan ada 2 juta CPO yang siap diolah menjadi bahan 
makanan, biodiesel, kosmetik, obat-obatan dan lainnya. 
Sekitar 150 ribu tenaga kerja sangat dibutuhkan. Tenaga 
kerja yang sangat dibutuhkan tentu berkeahlian khusus, 
biasanya berasal dari Institut Teknologi,” kata walikota.

Tak hanya itu, Kota Pekanbaru juga akan mengembang-
kan sektor pariwisata. Kerjasama dengan ITERA diharapkan 
dapat menunjang hal tersebut.

“Tak dipungkiri sektor Pariwisata merupakan primadona 
pendapatan asli daerah. Sejauh ini di Pekanbaru sudah ber-
jalan, seperti kerja sama dengan Kemdikbud, dimana Pe-
kanbaru menjadi Kota Tujuan Wisata Halal. Pekanbaru juga 
menjadi wisata MICE, serta bersama Pekansikawan kita juga 
punya wisata alam dalam kawasan tersebut,” sebutnya.

Terakhir, ada juga kerjasama penelitian antara Balitbang 
Pekanbaru dengan ITERA. Penelitian ini sangat dibutuhkan 
dalam membangun Pekanbaru menjadi Kota Megapolitan. 
Pemko Pekanbaru juga membantu program magang dan 
pengabdian bagi mahasiswa ITERA.

Usai penandatanganan kerja sama, kegiatan dilanjutkan 
dengan kuliah umum yang dihadiri citivitas akademika 
ITERA dengan keynote speaker Walikota Pekanbaru Dr H 
Firdaus ST MT.

Kegiatan ini dipusatkan di Aula Gedung Kuliah Umum 
di bilangan Kampus ITERA. Kuliah umum mengambil tema 
sinergisitas Pemerintah Kota Pekanbaru dan ITERA dalam 
mewujudkan Pekanbaru The Capital City of Sumatera. 
*BERTUAH
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FOTO BERSAMA - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
foto bersama kepala 
daerah dan peja-
bat lainnya yang 
menjadi penerima 
penghargaan dari 
wakapolri atas 
capaian vaksinasi 
tertinggi. 

BERSINERGI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT ber-
sama Kapolresta Pekanbaru dan Dandim Pekanbaru mener-
ima penghargaan sebagai bukti bersinergi Forkopimda 
mengejar target vaksinasi.

BERBINCANG - 
Walikota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
berbincang hangat 
dengan Irwasum 
Polri Komjen Pol 
Agung Budi Maryoto 
dan Kapolda Riau 
Irjen Pol Mohammad 
Iqbal di lokasi acara.

juga sudah mencapai 67 persen. Sedangkan vaksinasi 
kedua sudah mencapai 58 persen. “Kami juga mempri-
oritaskan vaksinasi bagi anak 6-11 tahun hingga akhir 
tahun ini,” ucap wako.

Untuk diketahui, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pra-
mono memberikan penghargaan kepada empat daerah 
di Provinsi Riau yang memiliki capaian target vaksinasi 
tertinggi.

Yakni Kota Pekanbaru, dengan capaian target vaksi-
nasi dosis pertama terbaik, yaitu sebanyak 859.119 dosis 
atau sekitar 115 persen.

Lalu Kabupaten Siak, dengan capaian target vaksinasi 
dosis kedua terbaik, yaitu sebanyak 256.286 dosis atau 
74,57 persen.

Kabupaten Indragiri Hilir, dengan capaian target 
vaksinasi bagi lansia tertinggi, yaitu capaian dosis satu 
30.439 dosis atau 76,95 persen.

Kabupaten Kuantan Singingi, dengan target vaksinasi 
bagi anak tertinggi pada dosis pertama sebanyak 29.441 
dosis atau 83,14 persen. Data tersebut berdasarkan situs 
vaksin.kemkes.go.id.

Penghargaan diserahkan Wakapolri Komjen Pol Gatot 
Eddy Pramono didampingi Irwasum Polri Komjen Pol 
Agung Budi Maryoto dan Kapolda Riau Irjen Pol Mo-
hammad Iqbal kepada perwakilan daerah yang meraih 
penghargaan vaksinasi tertinggi.

Dalam sambutannya, wakapolri menyebutkan bahwa 
vaksinasi merupakan cara untuk memutus mata rantai 
penyebaran Covid-19. “Polri bersinergi dengan TNI, 
pemerintah daerah, tokoh masyarakat, Satgas bersama 
seluruh elemen masyarakat Indonesia, bersama kita me-

ningkatkan vaksinasi untuk memutus mata rantai penye-
baran Covid-19,” ucapnya.

“Meskipun kita sudah divaksin bukan berarti kita tidak 
akan terpapar Covid-19. Tetap lakukan protokol kes-
ehatan, dan ajak seluruh keluarga, teman yang belum 
divaksin agar divaksin lengkap. Kalau masyarakat kita 
sehat, ekonomi kita bangkit dan masyarakat kita akan 
sejahtera,” kata Wakapolri. *BERTUAH

DIHADIRI IRWASUM - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyapa Irwasum Polri Komjen Pol Agung 
Budi Maryoto dalam kegiatan vaksinasi massal di Kampus Pascasarjana Universitas Riau.

Walikota Terima Penghargaan Wakapolri 
Terkait Capaian Vaksinasi

AGENDA

Kejar Target Vaksinasi 
Anak Hingga Akhir Tahun

lansia dan anak usia 6-11 tahun hampir mencapai target. 
Pemko Pekanbaru, terus berupaya melakukan vaksinasi, 
terutama pada kelompok lansia.

Ia mengakui kendala vaksinasi masih didapati di 
kelompok lansia. Meski begitu, vaksinasi pertama lansia 
sudah mencapai 67 persen. Masih ada tiga persen lagi 
vaksinasi yang harus dicapai.

“Kami sudah menjalankan berbagai strategi. Salah 
satu upaya vaksinasi lansia itu adalah mengirim tim 
medis ke rumah-rumah. Kami terus berupaya agar 
mencapai 70 persen, sesuai target Nasional,” tutur Datuk 
Bandar Setia Amanah ini.

Sementara vaksinasi pertama anak usia 6-11 tahun 

CAPAIAN vaksinasi warga 
Kota Pekanbaru menjadi 
yang tertinggi di Provinsi 

Riau. Atas prestasi itu, Walikota 
Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menerima penghargaan dari 
Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy 
Pramono.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih 
kepada Wakapolri yang memberikan penghargaan ini. 
Terima kasih juga atas waktu Bapak Wakapolri yang 
telah memberikan kuliah umum kepada mahasiswa 
serta menyaksikan vaksinasi massal serentak,” ujar 
walikota di Pascasarjana Universitas Riau.

Wako Firdaus bersyukur karena Pekanbaru 
mendapatkan penghargaan sebagai kota dengan 
capaian tahap vaksinasi pertama hingga 115 persen.

“Kami juga mengucapkan terima kasih atas kerja 
sama tim vaksinasi Kota Pekanbaru, baik Polri, TNI, 
Pemprov Riau, dan tim Pemko Pekanbaru maupun 
relawan vaksinasi dari berbagai kalangan mulai dari 
paguyuban hingga lembaga pendidikan dan masyara-
kat,” ulasnya.

Dengan kerja tim lanjutnya, Pemerintah Kota Pe-
kanbaru bisa memberikan edukasi vaksinasi kepada 
masyarakat. Sehingga kekebalan kelompok akan ter-
wujud. “Kami akan dapat menggerakkan masyarakat 
makin produktif di bidang ekonomi dan beribadah di 
bulan Ramadan nanti,” ucapnya.

Dikatakan walikota, saat ini di Kota Pekanbaru vak-
sinasi pertama bagi kelompok warga lanjut usia atau 

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

PENGHARGAAN WAKA-
POLRI - Walikota Pekan-
baru Dr H Firdaus ST MT 
menerima penghargaan 
dari Wakapolri Komjen 
Pol Gatot Eddy Pramono 
atas capaian vaksinasi 
warga Kota Pekanbaru 
yang tertinggi di Provinsi 
Riau.



WALIKOTA Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT mem-
buka secara resmi Pelatihan Bela Negara di 
Hotel Resty Menara Pekanbaru. Pada kesem-

patan itu, ia mengatakan satu dari tujuan pelatihan 
adalah membentuk sikap disiplin dan membangun jiwa 
kebersamaan.

“Kegiatan bela negara ini guna memberikan edukasi 
kepada para pemuda. Agar, setiap warga Indonesia 
cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI),” kata walikota seusai membuka Pelatihan Bela 
Negara.

Sehingga, setiap warga negara punya rasa tanggung 
jawab untuk membela negara. Dengan pelatihan bela 
negara, NKRI akan tetap ada hingga ribuan tahun yang 
akan datang.

“Makanya, rakyat Indonesia harus bersatu padu dan 
bersinergi membangun sebuah kekuatan yang disebut 
dengan bela negara,” ujarnya.

Walikota juga berbicara tentang pentingnya pem-
bentukan jati diri pemuda di masa yang akan datang. 
Pemuda dinilai memiliki kekuatan. Hal ini seperti yang 
pernah disebut oleh Presiden Joko Widodo.

“Di tangan pemuda negara akan maju. Namun 
demikian, masih banyak tantangan yang harus dihada-
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BELA NEGARA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menjadi pemateri Pelatihan Bela Negara 
di Hotel Resty Menara Pekanbaru.

TANDA PESERTA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
mengalungkan tanda peserta secara simbolis sebagai tanda 
telah dibukanya Pelatihan Bela Negara.

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT didampingi Kepala Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru foto bersama peserta pelatihan.

LAGU KEBANGSAAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus 
ST MT dan seluruh hadirin menyanyikan lagu kebangsaan 
Indonesia Raya sebelum dimulainya acara pelatihan.

BERBINCANG - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
berbincang dengan salah seorang tokoh pemuda yang 
hadir di acara pembukaan Pelatihan Bela Negara.

pi oleh para pemuda kedepannya, 
terutama terkait terorisme, perju-
dian, intoleransi, premanisme, van-
dalisme, dan narkoba,” tuturnya.  

Orang nomor satu di Kota 
Pekanbaru ini juga mengingatkan 
semua pihak untuk terus mem-
bangkitkan semangat kebudayaan 

dan kebangsaan. “Semangat ini harus selalu dibang-
kitkan untuk kemajuan bangsa dan negara. Itulah 
yang dimaksud dengan Madani, untuk menangkal 
dari keseluruhan hal-hal yang tidak baik nantinya,” 
paparnya.

Wako Firdaus optimistis peserta Pelatihan Bela 
Negara nantinya mampu mewujudkan nilai kebang-
saan yang lebih baik lagi, dengan catatan tidak lari 
dari koridor norma negara itu sendiri.

Ia menambahkan, untuk mewujudkan semua ini, 
beberapa pandangan sudah dilakukan oleh para 
pendiri bangsa ini.

“Kita bisa mencontohnya, bahkan meneruskan 
rumus mereka demi tegaknya kedaulatan bangsa 
dalam bernegara. Jadilah generasi yang tangguh dan 
unggul demi tegaknya marwah bangsa di mata inter-
nasional,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, Zulfahmi Adrian 
mengatakan, kegiatan bela negara digelar berdasar-
kan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 38 Ta-
hun 2011 tentang Pedoman Kesadaran Bela Negara 
di Daerah.

Pelatihan bela negara ujarnya, bertujuan untuk 
membentuk sikap disiplin dan membangun jiwa ke-
bersamaan. Pelatihan bela negara ini juga bertujuan 
membentuk solidaritas antar sesama hingga terben-
tuknya mental dan fisik yang tangguh.

“Selain itu, pelatihan ini juga untuk menanamkan 

Walikota Buka Kegiatan Pelatihan 
Bela Negara
Edukasi Pemuda Cinta 
Tanah Air

Meningkatkan SDM Tangguh

rasa cinta kepada negara serta melatih jiwa kepe-
mimpinan dalam memimpin diri sendiri dan kelom-
pok,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelatihan bela negara yang 
menggandeng Keluarga Besar Putra Putri Polri Kota 
Pekanbaru ini  dilaksanakan selama dua hari di Hotel 
Resty Menara. Tak hanya itu, para peserta pelatihan 
juga akan diberikan kegiatan pendalaman lapangan 
di Objek Wisata Alam Mayang.

“Pesertanya berjumlah 50 orang dari organisasi 
kemasyarakatan. Sementara untuk narasumbernya 
kami mendatangkan dari Polresta Pekanbaru, instansi 
terkait lainnya dan mantan narapidana terorisme,” 
ungkap Zul.

Zulfahmi memaparkan, mantan narapidana ter-
orisme yang menjadi narasumber ini telah menjadi 
mitra deradikalisasi. Sehingga diharapkan pelatihan 
ini bisa meningkatkan semangat bela negara. *BER-
TUAH
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Berharap 
Masyarakat 

Melek Teknologi 
Informasi

digital, masyarakat akan semakin melek teknologi infor-
masi. Sehingga ada kemajuan bagi bangsa dan negara,” 

ucapnya.
Wako mengatakan, Pemerintah Kota Pekan-

baru bersama Pemerintah Provinsi Riau, KPID Riau 
dan Viva Group akan terus bersinergi memper-
siapkan pembenahan dan peluncuran televisi 
digital.

“Kita bersama-sama akan terus bersinergi 
melakukan persiapan dan pembenahan, serta siap 
mendukung peluncuran  televisi digital ini,” sebut 

walikota.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi peralihan siaran dari 

analog ke digital. Kehadiran televisi digital menurut wako 
memberikan harapan dapat meningkatkan layanan yang 
lebih baik lagi kepada masyarakat. Baik dari segi kualitas 
maupun kuantitas.

Walikota Salurkan STB TV 
Digital Gratis ke Masyarakat 

Kurang Mampu

DIREKTUR VIVA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT berbincang 
dengan Direktur PT Visi Media Asia Tbk, Neil R Tobing, disela-sela 
penyelenggaraan acara.

AGENDA

PERANGKAT set top box atau STB TV digital mulai 
disalurkan kepada rumah tangga miskin yang ada di 
Kota Pekanbaru. Dengan penyaluran STB TV 

digital yang diselenggarakan oleh Viva Group ini, 
Walikota Dr H Firdaus ST MT berharap masyarakat 
semakin maju dan melek teknologi informasi.

Hal itu diungkapkan walikota Pekanbaru saat 
menyalurkan secara simbolis perangkat STB TV 
digital kepada masyarakat di Kantor Lurah Tang-
kerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya.

Selain Walikota Firdaus, pada penyaluran STB 
TV digital tajaan Viva Group turut hadir Staf Khusus Men-
teri Komunikasi dan Informasi RI, Phillip Gobang, Gubernur 
Riau H Syamsuar, perwakilan Viva Group yang juga Direktur 
PT Visi Media Asia Tbk, Neil R Tobing dan Ketua Komisi 
Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau, Falzan Surahman.

“Dengan perubahan penggunaan televisi analog ke 

TV DIGITAL - Wa-
likota Pekanbaru 
Dr H Firdaus ST MT 
menyerahkan secara 
simbolis perangkat 
STB TV digital kepada 
masyarakat.

PENYALURAN STB - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menghadiri penyaluran perangkat set top box TV digital gratis 
dari Viva Group kepada rumah tangga miskin di Kota Pekanbaru.

FOTO BERSAMA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT foto bersama Gubernur Riau 
dan masyarakat penerima STB TV digital

“Karena televisi digital dapat digunakan untuk beriklan 
bagi masyarakat dunia usaha. Sehingga bisnis akan dapat 
lebih tumbuh, baik dalam penyiaran maupun dunia 
usaha,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Gubernur Riau Syamsuar. Ia 
menyambut gembira pembagian STB gratis dan sosialisasi 
migrasi siaran televisi digital yang diselenggarakan oleh 
TVOne.

Menurut Gubernur Riau, saat ini masyarakat Indonesia, 
khususnya masyarakat Riau, masih banyak yang menggu-
nakan televisi analog, sehingga ia menyambut baik pem-
bagian STB gratis, apalagi bagi keluarga kurang mampu 
dari TVOne selaku penyelenggara MUX.

“Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan lagi sos-
ialisasi ASO agar masyarakat paham. Pemprov Riau siap 
membantu Kementerian Kominfo meningkatkan sosialisasi 
ASO,” kata Syamsuar.

Sementara itu, Direktur PT Visi Media Asia Tbk Neil R 
Tobing dalam sambutannya memaparkan bahwa penyal-
uran yang dilakukan sebagai bukti pelaksanaan komitmen 
pihaknya melalui TVOne sebagai penyelenggara multi-
pleksing atau MUX di wilayah layanan siaran Riau-1.

Oleh karena didistribusikan 5.007 unit STB gratis untuk 
rumah tangga kurang mampu di Kota Pekanbaru dan 
Kabupaten Kampar.

“Pembagian STB gratis bagi keluarga kurang mampu 
ini merupakan bukti komitmen VIVA Group melalui TVOne 
untuk menyukseskan ASO supaya jangan sampai ada 
warga Pekanbaru dan Kampar yang tadinya bisa me-
nikmati siaran televisi analog, begitu ASO tahap 1 nanti 
justru tidak bisa menerima siaran TV digital dikarenakan 
tidak memiliki STB,” tuturnya.

Untuk diketahui, para penerima STB gratis adalah 
rumah tangga kurang mampu pemilik pesawat televisi an-
alog. Penerima ditentukan Kominfo berdasarkan database 
Kementerian Sosial RI. Data rumah tangga kurang mampu 
penerima STB tersebut menjadi acuan bagi penyelenggara 
multipleksing untuk membagikan STB gratis. *BERTUAH

TEPAK SIRIH - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menerima tepak sirih dalam acara penyerahan STV TV digital 
kepada masyarkat. 

Menuju Liveable City



Wakil Walikota Pekanbaru 
Kunjungan Kerja ke Payakumbuh

Pelajari Inovasi 
Pengembangan 

Kampung KB
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WAKIL Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
melakukan kunjungan kerja ke Kota Payakumbuh, 
Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan Pemerintah 

Kota Pekanbaru ini dalam rangka upaya pengembangan 
inovasi dalam pengelolaan Kampung Keluarga Berencana 
atau Kampung KB.

Pada kunjungan kali ini, Ayat Cahyadi yang didampingi 
oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kota Pekanbaru, Muhammad Amin.

Mereka meninjau dan melakukan koordinasi interaksi ter-
kait studi program Kampung KB. “Kita melakukan kunjungan 
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FOTO BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi foto bersama Kepala DP3AP2KB
Kota Payakumbuh AH Agustion dan staf.

PROFIL KAMPUNG - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi dan rombongan menonton video tentang profil Kampung KB 
Kelurahan Tanjung Pauh, Payakumbuh. 

PRODUK UMKM - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi membeli makanan produk UMKM yang dikembangkan 
oleh Kampung KB Kelurahan Tanjung Pauh, Payakumbuh.

KAMPUNG KB - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi dan istri melihat foto-foto pembangunan Kampung KB 
dan LPM di Kantor Kelurahan Tanjung Pauh, Payakumbuh.

KUNJUNGAN KERJA - Wakil Walikota Pekanbaru 
H Ayat Cahyadi SSi kunjungan kerja ke Kantor Dinas 
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan 
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota 
Payakumbuh.

untuk mengukur keberhasilan program 
Kampung KB di Kota Pekanbaru,” ujar 
Wawako Ayat.  

Kantor Dinas Pemberdayaan Perem-
puan Perlindungan Anak dan Pengen-
dalian Penduduk Keluarga Berencana 
(DP3AP2KB) Kota Payakumbuh menjadi 
satu target kunjungan rombongan Pe-
kanbaru. Selain itu, wawako dan rombongan juga menyam-
bangi Kampung KB Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan 
Payakumbuh Barat.

Menurut wawako, maksud dan tujuan kunjungan kerja 
ini adalah ingin sharing dan melihat percepatan pember-
dayaan manusia di Kampung KB yang ada di Payakumbuh. 
“Kunjungan ini sebagai referensi pembangunan Kampung 
KB di Kota Pekanbaru di masa yang akan datang,” ulasnya.

Dikatakannya, Kampung KB mengajak masyarakat ber-
peran serta dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Ke-
beradaan Kampung KB dalam upaya mewujudkan keluarga 
berkualitas dan sejahtera.

Ia mengajak masyarakat untuk mewujudkan SDM yang 
unggul. “Kita berupaya, agar bisa mewujudkan SDM unggul 
untuk Pekanbaru yang maju,” ujarnya.

Satu wilayah yang dikunjungi oleh Wawako Ayat dan 
rombongan di Payakumbuh adalah Kelurahan Tanjung Pauh 
yang terletak di Kecamatan Payakumbuh Barat. Tanjung 
Pauh ini merupakan salah satu kelurahan yang berprestasi 
di Kota Payakumbuh.  

Dalam penyampaian ekspos di Kantor Kelurahan Tan-
jung Pauh, Wawako dan rombongan banyak mengetahui 
prestasi-prestasi dan inovasi. Prestasi yang cukup fenom-
enal adalah Kelurahan Tanjung Pauh merupakan Juara 3 
Tingkat Provinsi Sumatera Barat pada PHBS tahun 2019.

Menariknya, pembangunan keluarga yang ada di Kelu-
rahan Tanjung Pauh juga terus mendorong pertumbuhan 
UMKM yang ada di Tanjung Pauh yang terdiri dari home 

Smart People Menuju Keluarga Sejahtera

AGENDA

industri, barang dan jasa.
Terbukti, dengan adanya UMKM di Tanjung Pauh sebanyak 

58 UMKM yang terus berkembang dan sangat berpengaruh 
dalam hal penyerapan tenaga kerja, khususnya bagi masyarakat 
Tanjung Pauh. Pemberdayaan masyarakat ini terlaksana melalui 
gerakan PKK dan LPM.

Wawako Ayat dan rombongan cukup terkesan dalam kun-
jungan kerja kali ini. Dijelaskannya, sebagaimana diketahui, 
Kampung KB sendiri merupakan suatu wilayah yang memiliki 
kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program kepen-
dudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga 
serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan 
sistimatis.

“Sehingga pembangunan keluarga dapat sejalan dengan 
pengembangan sektor lainnya. Hal ini yang coba kami pelajari 
dalam kunjungan kali ini. Semoga nantinya dapat dijalankan 
untuk pengembangan Kampung KB di Pekanbaru,” tuturnya.

Sementara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Kelu-
arga Berencana Kota Pekanbaru, Muhammad Amin mengung-
kapkan pembentukan Kampung KB sangat penting. “Karena 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta 
pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga 
kecil berkualitas,” ulasnya.

Dikatakannya, pemerintahan di bawah kepemimpinan Pres-
iden Jokowi terus melakukan penataan program kependudukan 
dan keluarga berencana serta pembangunan keluarga, guna 
mewujudkan keluarga kecil berkualitas dan sejahtera.

Sejak awal tahun 2016 lalu fokus membentuk Kampung KB 
atau Kampung Keluarga Berencana di seluruh Indonesia. Kini 
berganti dengan kepanjangan Kampung Berkualitas, dengan 
sebutan yang sama, yaitu Kampung KB.

Spirit awalnya adalah membangun Indonesia dari pinggiran 
dengan memperkuat daerah-daerah, desa dan meningkatkan 
kualitas hidup manusia Indonesia. Sehingga institusi sosial 
tingkat RT, kampung, desa, kelurahan, atau sistem kehidupan 
masyarakat terendah, menjadi ‘basis’ pelaksanaannya dalam 
kerangka negara kesatuan. *BERTUAH



31  Bertuah Edisi Maret 202230  Bertuah Edisi Maret 2022

PEMERINTAH Kota Pekanbaru 
melalui Tim Peneliti dan Pengkaji 
Gelar Daerah (TP2GD) menggelar 

Seminar Nasional pengusulan Sultan 
Muhammad Ali Abdul Jalil Muaz-
zamsyah sebagai pahlawan Nasional. 
Kegiatan itu menjadi satu syarat untuk 
pengajuan nama tokoh pendiri Pekan-
baru ini sebagai pahlawan nasional ke presiden.

Seminar yang dipusatkan di Hotel Grand Central Pe-
kanbaru menghadirkan sejumlah narasumber seperti dari 
Kementerian Sosial, Peneliti Sejarah dari LIPI, Sejarawan 
Nasional dari UIN Gunung Jati, Pustakawan Nasional, 
Dinas Sosial, TP2GD Riau dan Pekanbaru.

“Seminar Nasional ini adalah di antara syarat-syarat 
untuk kita mengajukan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil 
Muazzamsyah sebagai Pahlawan Nasional ke presiden 
melalui gubernur,” ujar Wakil Walikota Pekanbaru yang 
juga Ketua TP2GD Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi.

Melalui seminar itu, diharapkan Sultan Muhammad 
Ali Abdul Jalil Muazzamsyah atau yang dikenal sebagai 
Marhum Pekan bisa diberi gelar Pahlawan Nasional oleh 
Pemerintah Pusat.

“Untuk itu, kita minta dukungan dari seluruh masyara-
kat Riau dan Pekanbaru khususnya untuk mendoakan 
agar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzamsyah 
diberi gelar Pahlawan Nasional,” ucapnya.

Lebih lanjut disampaikan wawako setelah Seminar 
Nasional, TP2GD selanjutnya akan menjumpai Gubernur 
Riau Syamsuar untuk segera mengusulkan ke Pemerintah 
Pusat untuk pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada 
Marhum Pekan.

“Jadi, setelah seminar ini, kita dari pemerintah kota dan 
TP2GD akan menghadap pak gubernur. Setelah itu, pak 

TP2GD Gelar Seminar Nasional 
Sultan Muhammad Ali Abdul 

Jalil Muazzamsyah

Pendiri Pekanbaru 
Diusulkan Jadi 

Pahlawan Nasional

SEMINAR - Wakil Walikota Pekanbaru yang juga Ketua TP2GD Pekanbaru, H Ayat Cahyadi SSi menghadiri 
seminar pengusulan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzamsyah sebagai Pahlawan Nasional.

LUKISAN SKETSA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi bersama Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau 
membuka selubung lukisan sketsa wajah Sultan Mu-
hammad Ali Abdul Jalil Muazzamsyah.

MARHUM PEKAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi menjelaskan tentang sosok pendiri Kota 
Pekanbaru yang dikenal dengan Marhum Pekan serta 
jasanya dalam melawan penjajah.

FOTO BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi foto bersama Forkopimda dan 
seusai pelaksanaan Seminar Nasional pengusulan Marhum Pekan sebagai pahlawan nasional.

INDONESIA RAYA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi bersama Forkopimda Pekanbaru dan 
undangan tamu undangan lainnya menyanyikan lagu 
kebangsaan Indonesia Raya.

AGENDA

Pembangunan Masyarakat Madani

gubernur melalui Dinas Sosial akan menyurati presiden 
melalui Kementerian Sosial,” paparnya.

Ia berharap, pengusulan nama Marhum Pekan sebagai 
pahlawan nasional ini bisa segera terwujud. “Mudah-
mudahan niat kita mengusulkan Sultan Muhammad Ali 
Abdul Jalil Muazzamsyah sebagai Pahlawan Nasional, ini 
bisa diberikan oleh presiden,” harapnya.

Pada kesempatan itu, wakil walikota juga meminta 
masukan atau saran dari Pemerintah Provinsi Riau yang 
diwakili Kadis Sosial Provinsi Riau. Sehingga, Gubernur 
Riau melalui Dinas Sosial Provinsi Riau bisa mengajukan 
Marhum Pekan sebagai Pahlawan Nasional kepada Pres-
iden melalui Kementerian Sosial.

Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru Idrus 
mengungkapkan rasa syukurnya atas suksesnya kegiatan 
seminar nasional ini. “Alhamdulillah, kegiatan sudah 
sukses digelar di Hotel Grand Central,” ucap Idrus, seusai 
acara.

Pada kegiatan itu, Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai 
Sekretariat TP2GD menghadirkan empat narasumber 
dalam seminar pengusulan Sultan Muhammad Ali Abdul 
Jalil Muazzam Syah sebagai Pahlawan Nasional.

Yakni Murhardjani dari Dirjen Kepahlawanan Kes-
etiakawanan dan Restorasi Sosial Kementerian Sosial, 
Atikah selaku Pustakawan Ahli Madya Perpustakaan Na-
sional, Profesor Asep Hidayat, Sejarawan Kajian Wilayah 
Nusantara UIN SGJ Bandung, dan Profesor Erwiza Erman 
MA, Guru Besar dan Peneliti Utama LIPI.

Seminar Nasional ini dibuka oleh Gubernur Riau di-
wakili Kepala Dinsos Tengku Zul Efendi. Seminar ini juga 
dihadiri oleh 70 orang dan secara virtual 500 orang.

Seperti diketahui, Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil 
Muazzamsyah merupakan Sultan ke-5 Kerajaan Siak Sri 
Inderapura. Selain memilik banyak jasa dalam melawan 
penjajah, Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzamsyah 
juga pendiri Kota Pekanbaru. *BERTUAH



masyarakat dengan menyediakan 
tempat-tempat kuliner. Makanya, 
saya sangat mengapresiasi kegiatan 
LPM di Kota Pekanbaru,” kata Wakil 
Walikota Ayat Cahyadi.

“Pengurus LPM kelurahan yang 
baru dikukuhkan diharapam dapat 
menjalankan amanah dengan sebaik-
baiknya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, wawako juga meresmikan tempat 
kuliner Kecamatan Senapelan. Tempat kuliner ini dikelola 
oleh LPM. Awalnya, pengelolaan tempat kuliner ini di ka-
wasan Tugu Keris, Kecamatan Sail.

WAKIL Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi mel-
antik pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyara-
kat (LPM) tiga kelurahan sekaligus yang ada di 

Kecamatan Senapelan.
Yakni Kelurahan Kampung Baru, Kampung Bandar, dan 

Kelurahan Sago. Pelantikan pengurus LPM kelurahan dilak-
sanakan di halaman Roemah Melayoe, Jalan Senapelan.

Dalam sambutannya, Wakil Walikota Pekanbaru me-
nyampaikan apresiasi terhadap sepak terjang LPM yang 
ada di Kota Pekanbaru. Menurutnya, LPM di Pekanbaru 
sudah menunjukkan paritisipasi aktif dalam menggerakkan 
roda perekonomian.

“LPM telah mampu menggerakkan perekonomian 

33  Bertuah Edisi Maret 202232  Bertuah Edisi Maret 2022

AGENDA

Buka Kuliner 
di Kawasan 

Jembatan Siak

Wakil Walikota Lantik Pengurus 
LPM Kelurahan di Senapelan

UMKM BINAAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi menerima kue basah produk UMKM binaan LPM di Keca-
matan Senapelan. 

LANTIK LPM - Wakil 
Walikota Pekanbaru 
H Ayat Cahyadi SSi 
melantik pengurus 
Lembaga Pember-
dayaan Masyarakat 
tiga kelurahan seka-
ligus di Kecamatan 
Senapelan.

FOTO BERSAMA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi foto bersama pengurus 
LPM kelurahan yang dilantik.

TEMPAT KULINER - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat 
Cahyadi SSi memotong pita peresmian tempat kuliner 
Kecamatan Senapelan yang dikelola oleh LPM.

BERITA ACARA - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi 
SSi menandatangani berita acara pelantikan pengurus LPM 
kelurahan di Kecamatan Senapelan.

Pembangunan Smart Economy Berkelanjutan

Ketua DPD LPM Kota Pekanbaru Sarjoko SE menye-
butkan, LPM Kota Pekanbaru terus berupaya membantu 
program-program Pemerintah Kota Pekanbaru dalam 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Keberadaan LPM Pekanbaru tentunya harus dirasakan 
masyarakat dan sejalan dengan program Pemerintah Kota 
dalam mewujudkan perekonomian masyarakat yang lebih 
baik, dan kami telah berbuat. Mari kita bersama menja-
dikan perekonomian Pekanbaru bangkit kembali disaat 
pandemi Covid-19,” ujar Sarjoko.

Pada kesempatan yang sama, Camat Senapelan Yeni 
Erita SSos mengatakan, soft opening Kuliner Senapelan 
dilakukan sebelum bulan Ramadan. Hal ini agar nantinya 
kuliner di kawasan Siak 1 ini dapat dinikmati oleh ma-
syarakat pada bulan puasa.

Sementara Ketua LPMK Kampung Bandar Nursayuti 
mengatakan, pihaknya membuka kuliner di sekitar ka-
wasan Jembatan Siak I. Kuliner ini diawali dengan modal 
minimal Rp 2 juta per orang dan maksimal Rp 4 juta.

“Sesuai permintaan Bapak Wakil Walikota, kami harus 
membersihkan taman dengan berkoordinasi kepada OPD 
terkait. Ada 30 orang pengurus LPM Kampung Bandar,” 
ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pengurus LPM tiga kelurahan 
di Kecamatan Senapelan ini dilantik secara serentak. 
Ketua LPM Kampung Bandar sendiri telah dipilih se-
jak tanggal 3 Desember 2021 dan SK diterima pada 20 
Desember 2021. Sedangkan, LPM Kelurahan Sago dan 
Kelurahan Kampung Baru terpilih pada Februari dan Ma-
ret 2022. *BERTUAH



SILATURAHMI merupakan satu amalan untuk menyam-
bung tali persaudaraan. Silaturahmi dapat dilakukan ka-
pan saja, namun amalan ini menjadi salah satu agenda 

utama saat momen menjelang bulan Ramadhan atau saat 
hari raya Idul Fitri.

Kegiatan ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Pekan-
baru, H Muhammad Jamil MAg MSi. Sekda melakukan sila-
turahmi bersama tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan 
Bukit Raya. Camat Bukit Raya, Tengku Ardi Dwisasti, turut 
mendampingi dalam kegiatan ini.

Menurut sekda, kegiatan silaturahmi ini dalam rangka 
menyambut bulan suci Ramadhan 1443 Hijriyah. Satu keuta-
maan silaturahmi adalah memperluas persaudaraan. Setiap 
orang yang menjalankan silaturahmi akan lebih banyak men-
genal sahabat atau saudara yang lainnya.

Ia menyebutkan bahwa jelang memasuki bulan Ramad-
han tentu jadi momen untuk saling memaafkan. Oleh karena 
itu ia mengajak masyarakat agar menyucikan hati memasuki 
bulan Ramadhan. “Jadi pada momen bulan Ramadhan ini, 
kita bisa menyucikan hati. Maka kita bisa bersungguh-sung-
guh menjalani ibadah selama Ramadhan,” paparnya.

Sekda melanjutkan, ada banyak keutamaan dalam menja-
lin silaturahmi, terutama saat menjelang Ramadhan. Pertama, 
melapangkan rezeki. Ada kalanya seseorang mengalami 
kesulitan dalam mencari rezeki, namun mudah bagi Allah un-
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tuk memberikan rezeki bagi hambanya 
bahkan dari arah yang tidak terduga.

Kedua, memperpanjang umur. 
Setiap manusia tentu ingin diberikan 
umur yang panjang. Sebab, dengan 
panjangnya umur akan memper-
banyak kesempatan untuk berbuat 
kebaikan.

“Selain itu, manusia juga tempatnya salah dan lupa. 
Maka dari itu, dengan umur yang panjang akan memiliki 
kesempatan untuk bertaubat atas dosa-dosa yang telah 
lalu,” tuturnya.

 Sekda Jamil menambahkan, silaturahmi juga berarti 
mencari rahmat Allah. Menurutnya, satu amalan yang pal-
ing mudah agar mendapat rahmat Allah adalah dengan 
menyambung tali silaturahmi.

Terakhir, keutamaan silaturahmi adalah menjauhkan 
diri dari ancaman neraka. Seorang muslim yang menjalin 
kembali tali silaturahmi akan dijauhkan dari neraka.

“Tidak akan masuk surga orang yang suka memutus-

AGENDA

BANTUAN TELUR - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi menyalurkan bantuan satu papan telur ayam kepada 
warga yang membutuhkan di Kecamatan Bukit Raya.

PAKET SEMBAKO - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi memberikan bingkisan sembako kepada warga 
Kecamatan Bukit Raya.

SALING BERMAAFAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi dan masyarakat Bukit Raya bermaaf-maafan 
dalam menyambut bulan suci Ramadhan 1443 Hijriyah.

SILATURAHMI - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi didampingi asisten dan sejumlah 
kepala OPD menghadiri acara silaturahmi bersama tokoh masyarakat Kecamatan Bukit Raya.

FOTO BERSAMA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi foto bersama warga Bukit Raya 
penerima sembako jelang bulan suci Ramadhan.

mengucapkan Marhaban ya Ramadhan, semoga semua kita 
mendapatkan berkah di bulan penuh maghfirah ini,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Sekda berkesempatan menyalurkan 
bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. 
“Selama bulan Ramadhan ini kita menyucikan hati, kita isi 
Ramadhan dengan amalan dan ibadah, serta berbagi dengan 
sesama,” ujarnya. *BERTUAH

Bagikan Sembako 
ke Warga Kurang 

Mampu

Sekdako Pekanbaru 
Silaturrahmi Jelang Ramadhan 

di Bukit Raya

Government to Citizen

kan tali persaudaraan, sebagaimana Hadist Riwayat Bukhari 
dan Muslim,” jelasnya.

Sekda Kota Pekanbaru juga mengucapkan terima kasih 
kepada semua pihak yang menggelar kegiatan ini. Ia juga 
menyampaikan ucapan selamat menyambut bulan Ramad-
han kepada seluruh masyarakat Kecamatan Bukit Raya.

“Atas nama jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru kami ingin 



VAKSINASI MASSAL - Anggota DPRD Pekanbaru Aidil Amri SSos menghadiri 
vaksinasi massal yang digelar Grand Elite Hotel bekerjasama RSD Madani 
Pekanbaru dan Polda Riau.

ROTASI AKD - DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat paripurna penetapan 
Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang baru sesuai usulan dan kesepakatan 
fraksi-fraksi.

RDP PERKIM - Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat dengar pendapat 
dengan Dinas Perkim terkait tupoksi dan anggaran 2022.
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ANGGOTA DPRD Pekanbaru Aidil 
Amri SSos mengapresiasi vaksi-
nasi massal yang digelar Grand 

Elite Hotel bekerjasama dengan RSD 
Madani Pekanbaru dan Polda Riau. 
Dengan demikian imunitas masyara-
kat akan meningkat, serta menyuk-
seskan program vaksinasi Nasional.

“Antusias masyarakat pada vaksi-
nasi ini, sangat luar biasa. Kegiatan ini 
patut kami apresiasi. Kita harapkan 
juga kegiatan seperti ini terus dilak-
sanakan di Kota Pekanbaru,” sebutnya.

Kegiatan ini difokuskan di Grand 
Elite Hotel, Kompleks RBC, Jalan Riau 
Pekanbaru. Hadir dalam vaksinasi 
tersebut Kapolda Riau Irjen Pol M 
Iqbal, Walikota Pekanbaru Firdaus MT, 
Sekko Pekanbaru HM Jamil, Asisten I 
Syoffaizal, Dirut RSD Madani dr Arnal-
do Eka Putra, Presiden Direktur Grand 
Elite Hotel, Deddy Handoko Alimin, 
serta pejabat Forkompimda lainnya.

Vaksinasi ini mendapat sambutan 
luar biasa dari masyarakat. Sebab, 
panitia menyiapkan 5.000 dosis 
vaksin jenis AstraZene-
ca. Vaksinasi ini khusus 
untuk dosis ketiga atau 
boos te r .  Namun b i sa 
juga untuk vaksin kedua.

Bahkan masyarakat yang 
vaksin, diberikan minyak 
goreng. Terobosan sep-
erti ini selain memanc-
ing kesadaran masyara-
kat, juga berguna untuk melindungi 
dan membangun kekebalan tubuh.  

Menurut politisi Partai Demokrat ini, 
satu upaya untuk mencegah penye-
baran Covid-19 yakni melalui kekebalan 

DPRD Pekanbaru menggelar rapat 
paripurna penetapan perubahan 
susunan Alat Kelengkapan Dewan 

(AKD) masa jabatan 2019-2024. Rapat 
dipimpin Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ir 
Nofrizal MM didampingi pimpinan lainnya 
T Azwendi Fajri SE dan Ginda Burnama ST.

“Alhamdulillah, paripurnanya su-
dah digelar secara lancar dan suk-
ses. Ini dilaksanakan dengan baik,” 
kata Ir Nofrizal MM usai paripurna.

Ia menegaskan, bahwa rotasi AKD 

Peserta Vaksin Diberi Hadiah Migor

DPRD Pekanbaru Rotasi Alat Kelengkapan Dewan

kelompok (herd immunity), yang 
dicapai melalui vaksinasi terhadap 
70 persen dari jumlah penduduk.

“Kita sudah tahu, Kota 
Pekanbaru sudah menca-
pai target immunity. Na-
mun tidak ada salahnya 
terus di lakukan vaksin 
kepada masyarakat yang 
belum vaksin,” katanya.

Lebih lanjut disampai-
kan, saat ini varian baru 
Omicron juga mulai me-

nyebar. Karenanya, meski masyarakat 
sudah divaksinasi, maka harapannya 
gejala yang muncul dapat diminimali-
sir dan cepat sembuh sehingga mereka 
tidak tertular penyakit mematikan ini.

DPRD Pekanbaru Apresiasi Vaksinasi Booster Polda Riau dan RSD Madani mi SE. Ketua Badan Kehormatan dari 
Fraksi Demokrat, Pangkat Purba. Se-
lanjutnya Banmus dan Banggar tetap 
diketuai pimpinan DPRD Pekanbaru.

“Untuk Fraksi PKS juga dapat pimp-
inan AKD,  baik  jabatan waki l  ket-
ua atau pun sekretar is ,”  paparnya.

Selain itu, dari tujuh fraksi yang ada 
di DPRD Pekanbaru, dua fraksi di an-
taranya mengalami perubahan. Ket-
ua Fraksi Demokrat Sigit Yuwono dan 
Ketua Fraksi PDI-P, Victor Parulian.

Sementara lima fraksi lainnya Fraksi PKS, 
Gerindra Plus, PAN, Hanura-NasDem, dan 
Fraksi Golkar, tetap pada pimpinan yang lama.

Disinggung mengenai adanya interupsi 
dari anggota Fraksi PAN yakni Arwinda Gus-
malina, terkait rotasi di fraksinya yang dini-
lai tanpa dibawa rapat harian, Nofrizal men-
egaskan, bahwa persoalan ini akan dibawa 
lagi dalam rapat internal partai. *BERTUAH

Presiden Direktur Grand Elite Hotel, 
Deddy Handoko Alimin menyampai-
kan, bahwa selain diberikan untuk 
karyawan Grand Elite Hotel, vaksin ini 
juga diberikan bagi masyarakat umum.

“Ini bentuk dukungan kami ke-
pada  pemer in tah  da lam mem-
percepat program vaksinasi Co-
vid-19. Terutama di Pekanbaru, 
R iau , ”  ka ta  Deddy  Handoko .

Karena sudah terlaksananya 
kegiatan vaksinasi ini, manaje-
men Grand Elit Hotel mengu-
capkan terima kasih kepada RSD 
Madani Pekanbaru, Polda Riau 
dan seluruh jajaran. “Kami siap 
dan komit membantu pemer-
intah,” sebutnya. *BERTUAH

KOMISI IV DPRD Pekanbaru menilai 
alokasi anggaran Rp 120 miliar di 
APBD untuk Dinas Perumahan dan 

Permukiman (Perkim) kurang mema-
dai untuk menuntaskan sejumlah per-
soalan mendesak di tengah masyarakat.

Hal itu terungkap saat rapat dengar 
pendapat dengan Dinas Perkim Pekan-
baru yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD 
Pekanbaru Nurul Ikhsan. Sementara dari 
Pemko Pekanbaru dihadiri Plt Kepala Dinas 
Perkim Indra Pomi serta kepala bidang.

Fokus hearing ini membahas sesuai 
tupoksi Dinas Perkim, yakni pembangu-
nan semenisasi jalan pemukikan, drainase 
permukiman, perumahan kumuh (merehab 
rumah), serta persoalan infrastruktur lain.

“Dari pemaparan Dinas Perkim, hingga 
Maret ini, anggaran yang berjalan baru 
satu persen lebih. Itu pun banyak ang-
garan rutin saja,” ujar Nurul Ikhsan.

Kendati demikian, hasil hearing mer-
ekomendasikan kepada Dinas Perkim, agar 
segera merealisasikan program yang sudah 
ada dalam rencana kerja (renja). Sebab, se-
lain waktu sudah masuk triwulan pertama, 
juga masyarakat sudah banyak bertanya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD 
Zulfahmi SE memberikan masukan kepada 
Perkim. Terutama soal penambahan ang-
garan dan suntikan dana dari Pemerintah 
Pusat. Jika hanya mengandalkan angga-
ran yang ada, semua persoalan menjadi 
tupoksi Perkim, tidak akan terakomodir.

“Ada persoa lan  persoa lan  ban-

Libatkan Dewan Ambil Dana Pusat
Komisi IV DPRD Pekanbaru dan Dinas Perkim Bahas Tupoksi

Beberapa anggota Komisi IV DPRD 
lain, juga memberikan masukan re-
alisasi pembangunannya. Terutama 
percepatan belanja di Dinas Perkim.

Plt Kepala Dinas Perkim Pekanbaru 
Indra Pomi menyampaikan, semua masu-
kan anggota Komisi IV DPRD akan men-
jadi prioritas pekerjaan dinasnya tahun 
ini. Baik itu mengenai semenisasi, rehab 
rumah, termasuk drainase pemukiman.

“Saat ini dari anggaran kita yang 
tersedia Rp 120 miliar, diminta lagi 
untuk direfocusing. Ini lah nanti yang 
akan kita sesuaikan. Yang pasti, apa 
yang menjadi prioritas, kita percepat 
pembangunannya,” ujarnya. *BERTUAH

jir, semenisasi dan infrastruktur lain-
nya. Sekarang terkesan asal bangun. 
Makanya, kami menyarankan libatkan 
kami untuk mengambil anggaran di 
pusat,” sarannya kepada Dinas Perkim.

Alasan Komisi IV DPRD harus dili-
batkan, karena masing-masing ang-
gota DPRD Pekanbaru punya koneksi 
di DPR RI. Sehingga bisa memulus-
kan anggaran yang bisa didapatkan. 
Baik itu Dana Alokasi Khusus (DAK), 
atau pun Dana Alokasi Umum (DAU).

“Libatkan kami, karena persoalan 
kami yang tahu. Kue-kue di pusat 
bagaimana kita dapat, kami kan ada 
perwakilan kami di DPR RI,” sebutnya.

AGENDA
LEGISLATIF

di lakukan secara  musyawarah , 
tanpa ada yang tertinggal satu 
pun fraksi untuk pimpinan AKD.

“Tak ada satu pun yang tertinggal. 
Dapat semua jabatan AKD. Semoga 
dengan perubahan ini, menambah 
kinerja kepada masyarakat,” harapnya.

Pada rapat paripurna tersebut, su-
dah ditetapkan rotasi AKD, yang ham-
pir semua fraksi merotasi para ang-
gotanya. Praktis hanya Fraksi PAN yang 
tidak merotasi pimpinan ketua komisi.

Seperti diketahui, hasil rapat dan 
lobi-lobi fraksi, Ketua Komisi I ma-
sih dari Fraksi PAN yakni Doni Sa-
putra, sebelumnya juga sama ja-
tah yang sama. Ketua Komisi II dari 
Fraksi PDI-P yakni Dapot Sinaga SE.

Selanjutnya, Ketua Komisi III Fraksi 
Demokrat, yakni Aidil Amri SSos. 
Sedangkan Ketua Komisi IV milik 
Fraksi Gerindra yakni, Nurul Ikhsan.

Bamperda masih dipegang Frak-
si  Hanura dengan ketua Zulfah-
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AUDIENSI KPU - Walikota 
Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
menerima audiensi Komisioner 
KPU Kota Pekanbaru di ruang 
kerja walikota Lantai 5 Kompleks 
Perkantoran Tenayan Raya.

GALERI KEGIATAN
WALIKOTA 

PEKANBARU 
DR H FIRDAUS ST MT

WAWANCARA INEWS - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menjadi 
narasumber program live INews Room dengan tema Kawasan Industri 
Terpadu dari Pekanbaru untuk Indonesia Maju di MNC Tower Jakarta.

LANTIK IK3S - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT melantik Pengurus 
Ikatan Keluarga Kenegerian Kampar dan Sekitarnya (IK3S) Kota Pekan-
baru di Perkantoran Tenayan Raya.

BAZAR UMKM - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT membuka 
kegiatan bazar UMKM BP3 MPW Pemuda Pancasila Riau di Bandar 
Seni Raja Ali Haji Pekanbaru.  

MTQ KECAMATAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memukul 
beduk sebagai tanda dibukanya MTQ II Tingkat Kecamatan Binawidya di 
Masjid Firdaus Jalan Esemka Bina Widya.

SAMBUTAN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyampaikan 
sambutan saat menghadiri temu ramah Kelompok Kerja Kepala Sekolah 
Dasar se-Kota Pekanbaru bersama Kemendikbud Ristek di Jakarta.

SRIKANDI KREATIF - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima 
kunjungan pengurus DPD Persatuan Srikandi Kreatif Indonesia Provinsi 
Riau di kediamannya, Jalan Ahmad Yani Pekanbaru.

PANEN CABE - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT panen cabe 
rawit bersama siswa SMK Pertanian Kabupaten Kuansing di lahan 
budidaya edukasi Pekanbaru milik PT Sarana Pangan Madani.

FORUM ANAK - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT melantik 
pengurus Forum Anak Kota Pekanbaru periode 2021-2023 di Aula 
Gedung Utama Lantai 6 Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

ARSIP FILM - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT melihat ruangan 
arsip film saat melakukan kunjungan ke Gedung Arsip Nasional Republik 
Indonesia, Jakarta Selatan.

PENANDATANGANAN MOU - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT 
dan Walikota Dumai menandatangani nota kesepahaman (MoU) di 
Ruang Rapat Lantai 5 Perkantoran Tenayan Raya.

HASIL KEBUN - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memperlihatkan 
komoditi kacang panjang yang dipamerkan di bazar produk unggulan 
bersempena MTQ ke-54 tingkat Kota Pekanbaru.

PAWAI TAARUF - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT melepas secara 
resmi Pawai Taaruf MTQ ke-54 tingkat Kota Pekanbaru dari depan Masjid 
Dakwah di Jalan Paus Kecamatan Rumbai.

KELAS INSPIRASI - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menjadi 
narasumber pada acara Kelas Inspirasi RRI Pro 2 FM di Jalan Jenderal 
Sudirman Pekanbaru.

UJIAN TERBUKA - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menekan 
sirene tanda dibukanya Ujian Terbuka Sertifikasi Tahfizh Alquran 
sekaligus Launching Website Sekolah Tahun 2022 di Masjid Al-Firdaus 
Kompleks SMP Negeri Madani.
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MUSALA SD - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi melakukan 
peletakan batu pertama pembangunan musala SDN 49 Pekanbaru di Kelu-
rahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai.

RAKORNAS - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi mengikuti Ra-
kornas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri serta Konsolidasi 
Kesiapan Daerah Mendukung Kebijakan Nasional P3DN di Bali.

TAUSIAH - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi memberi-
kan tausiah menyambut bulan suci Ramadhan 1443 H di Eko Wisata 
Pulau Semut, Kelurahan Limbungan.

RAKER APEKSI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menghadiri Pra Pelaksanaan Rapat Kerja Komisariat Wilayah I 
Apeksi di Medan.

KUNJUNGAN KPID - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menerima kunjungan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 
Riau di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

GATHERING GENPRO - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
memberi sambutan di acara Gathering Genpro Riau di Evo Hotel Pekan-
baru.

STUDI BANDING - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi me-
nyerahkan plakat kenang-kenangan kepada Wakil Walikota Manado 
dr Richard Sualang dalam studi banding ke Manado.

KUNJUNGI BENGKALIS - Wakil Wa-
likota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
bersama TP2GD Pekanbaru berkunjung 
ke Bengkalis menelusuri bangunan 
Panglima Muhammad Ali Desa Air 
Putih.

PEMBUKAAN MTQ - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi memu-
kul bedug pada pembukaan MTQ Kecamatan Lima Puluh di Masjid Nur 
Illahi Jalan Gunung Kelud.  

SANTUNAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi mem-
berikan santunan dalam rangka Hari Lahir Ikatan Persaudaraan Haji 
Indonesia ke-32 di Panti Asuhan Putra Harapan Pekanbaru.

LAPORAN KEUANGAN - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Un Audited 2021 
Kota Pekanbaru kepada BPK RI.

RESMIKAN MASJID - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
meresmikan Masjid Paripurna Al Muhajirin di Jalan Rajawali Kelurahan 
Tobek Godang.

DEWAN HAKIM - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi 
melantik dewan hakim MTQ ke-54 tingkat Kota Pekanbaru di 
Masjid Al Firdaus Komplek Perkantoran Tenayan Raya.

DILANTIK - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi dilantik 
menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Ummat Islam 
Provinsi Riau periode 2022-2027.

DISKUSI - Wakil Walikota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi mengikuti diskusi 
pengusulan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah sebagai calon 
Pahlawan Nasional dalam podcast Tribun Pekanbaru.

GALERI KEGIATAN 
WAKIL 

WALIKOTA 
PEKANBARU 

H AYAT CAHYADI SSI
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KOORDINASI SETDA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi memimpin Rapat Koordinasi Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru 
di Gedung Utama Perkantoran Tenayan Raya.

PENYERAHAN LPKD - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi mendampingi Wakil Walikota Pekanbaru saat penyera-
han LKPD Un Audited 2021 Kota Pekanbaru kepada BPK RI.

MENYAMBUT UAS - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi menyambut kedatangan Tuan Guru Ustaz Abdul Somad atau 
UAS yang hadir untuk meresmikan Quran Center Madani Masjid Al 
Firdaus, Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

PRODUK UNGGULAN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi mengunjungi salah stand yang ikut serta dalam bazar 
produk unggulan UMKM Kota Pekanbaru pada saat pembukaan 
gelaran JAS Fest atau Jalan Agus Salim Festival.

HADIAH LOMBA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi menyerahkan hadiah kepada pemenang Lomba Desain Mo-
tif Batik Khas Pekanbaru pada gelaran JAS Fest 2022.

STUDI BANDING - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi mendampingi Wakil Walikota Pekanbaru studi banding di 
Pemerintah Kota Manado.

RAPAT FORKOPIMDA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi mengikuti rapat bersama Forkopimda terkait Evaluasi 
Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru.

DAMPINGI WALIKOTA - Sekdako Pekanbaru H Muhammad 
Jamil MAg MSi mendampingi Walikota Pekanbaru pada saat 
penandatanganan MoU antara Pemko Pekanbaru dengan 
Pemko Dumai.

BELI KERUPUK - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
membeli dagangan seorang bocah penjual kerupuk di sela penin-
jauan stand bazar MTQ ke-54 tingkat Kota Pekanbaru.

BERBINCANG - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi 
berbincang dengan Walikota Pekanbaru sebelum pelepasan pawai 
taaruf MTQ ke-54 tingkat Kota Pekanbaru.

PIMPIN RAPAT - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi memimpin Rapat Percepatan Tindak Lanjut Temuan BPK RI 
Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2020 di Perkantoran Tenayan Raya.

MOBIL DAMKAR - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi mendampingi Walikota Pekanbaru berkeliling menaiki mobil 
pemadam kebakaran usai upacara peringatan HUT ke-103 Damkar 
dan Penyelamatan Tahun 2022

TINJAU BAZAR - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi mendampingi Walikota Pekanbaru meninjau stand bazar usai 
melepas pawai taaruf MTQ ke-54 tingkat Kota Pekanbaru di Mesjid 
Dakwah Bundaran Chevron Rumbai.

PENGURUS MASJID - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil 
MAg MSi melakukan pertemuan dengan pengurus Masjid Paripur-
na Agung Al Firdaus dan Masjid Agung Paripurna Ar Rahman.

RAKOR P3DN - Sekdako Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg 
MSi menghadiri Rakor Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam 
Negeri atau P3DN dan Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan 
di Provinsi Riau.

Galeri Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru H. Muhammad Jamil M.Ag M.Si
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KEBERADAAN Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
(LPM) di tingkat kelurahan sangat membantu ma-
syarakat. Terutama dalam menggerakkan pereko-

nomian masyarakat dan Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM).

Seperti yang selama ini sudah dijalankan 
oleh pengurus LPM Kelurahan Kampung Ban-
dar Kecamatan Senapelan dengan membuka 
pusat kuliner yang menjajakan makanan dan 
minuman khas Melayu Riau.

Di antaranya air minuman celengkung khas 
Pekanbaru, bolu kemojo, roti canai, roti jala, 
bubur sagu, dan aneka kuliner khas Pekanbaru, 
Riau lainnya.

Ketua LPM Kelurahan Kampung Bandar Nursayuti 
mengatakan, pihaknya berkomitmen bersama pengurus 
dan anggota untuk membantu program Pemerintah Kota 
Pekanbaru, khususnya program pemberdayaan masyara-
kat di Kecamatan Senapelan.

“Sebagai bentuk kepedulian kita kepada masyarakat, 
saat ini kita sudah melakukan pembangunan pusat kuliner 
yang berada di bawah Jembatan Siak I yang dinamakan 
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Gerakkan Perekonomian Masyarakat dan UMKM
Kelompok Kuliner Senapelan atau KKS,” ujar Nursayuti.

Pihaknya pun mengucapkan terima kasih kepada Pemko 
Pekanbaru yang ikut mendukung program LPM di tingkat 
Kelurahan Kampung Bandar.

“Kami segenap pengurus mengucapkan banyak 
terima kasih kepada Bapak Wakil Walikota Pekan-
baru yang bersedia hadir dan meresmikan pusat 
kuliner di Kecamatan Senapelan. Semoga ke-
beradaannya dapat bermanfaat bagi masyarakat,” 
tambahnya.

Nursayuti mengatakan, pihaknya membuka ku-
liner di sekitar kawasan Jembatan Siak I. Kuliner ini 
diawali dengan modal minimal Rp 2 juta per orang 
dan maksimal Rp 4 juta.

“Sesuai permintaan wakil walikota, kami harus membersi-
hkan taman dengan berkoordinasi dengan OPD terkait. Ada 
30 orang pengurus LPM Kampung Bandar,” jelasnya.

Sementara Camat Senapelan Yeni Erita SSos menyampai-
kan, selama ini LPM tingkat kelurahan di Kecamatan Sena-
pelan yang banyak memiliki inovasi serta semangat untuk 
memberdayakan masyarakat.

“Sangat luar biasa saya sampaikan kepada pengurus be-

LPM Kelurahan Kampung Bandar Buka Pusat Kuliner Khas Pekanbaru

Kelurahan Delima Juara Umum MTQ 
Kecamatan Binawidya

KULINER SENAPELAN - Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi menghadiri pelantikan pengurus LPM di Kecamatan 
Senapelan sekaligus meresmikan pusat kuliner di wilayah itu.

Camat Binawidya Edi Suherman

INFO
KELURAHAN

MUSABAQAH Tilawatil Quran (MTQ) ke-2 tingkat 
Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru berlang-
sung sukses dan lancar. Seluruh kafilah utusan 

dari masing-masing kelurahan se kecamatan Binawidya 
sudah berjuang keras unjuk kebolehan dalam ajang seni 
membaca Alquran ini.

Namun dalam perlombaan tentu harus ada yang kalah 
dan memang. Meskipun tujuan digelarnya MTQ bukan 
untuk mencari kalah dan memang, tujuan besarnya adalah 
untuk menciptakan dan membumikan Alquran di tengah 
masyarakat, khususnya generasi muda.

Pada MTQ ke-2 tingkat Kecamatan Binawidya, Kota Pe-
kanbaru tahun 2022 ini, kafilah Kelurahan Delima berhasil 
meraih juara umum. Dengan prestasi tersebut, Kelurahan 
Delima mendapatkan piala bergilir cmat Binawidya.

Piala diserahkan secara langsung oleh Camat Bina-
widya Edi Suherman kepada Lurah Delima, Muhammad 
Riskiyadi Rambe saat penutupan MTQ di Masjid Firdaus di 
Jalan Esemka, Kelurahan Binawidya.

Selain mendapatkan piala bergilir, Kelurahan Delima 
juga ditetapkan sebagai tuan rumah MTQ ke-3 tahun 
2023 mendatang.

Camat Edi Suherman mengucapkan selamat kepada 
para qari-qariah dan hafiz-hafizah yang dari Kelurahan 
Delima dan seluruh kelurahan se-Kecamatan Binawidya 
yang meraih prestasi.

Edi berpesan kepada para qari-qariah dan hafiz-hafizah 
yang mendapatkan juara agar tidak sombong dan mem-
bagakan diri. Namun harus tetap rendah diri dan terus 
belajar, berlatih untuk meningkatkan kemampuannya. 
Sehingga ke depan bisa menjadi utusan dari kecamatan 
untuk mengikuti MTQ tingkat kota.

Sementara bagi para qari-qariah dan hafiz-hafizah 
yang belum mendapatkan juara, Edi berharap agar mer-
eka tidak berkecil hati dan patah semangat.

Edi mengajak agar para qari-qariah dan hafiz-hafizah 
yang belum mendapatkan juara agar bisa lebih giat lagi 
untuk belajar dan berlatih sehingga saat MTQ selanjutnya 
bisa mendapatkan juara.

“Bagi yang juara jangan sampai berpuas diri, tapi terus 
tingkatkan dan kembangkan kemampuan yang dimiliki. 
Begitu juga bagi yang belum meraih juara, teruslah berla-

tih guna meningkatkan kemampuan,” pesannya.
Mantan kepala Bagian Umum Setdako Pekanbaru ini 

mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh 
panitia yang bekerja keras untuk menyukseskan ajang 
MTQ tingkat Kecamatan Binawidya.

“Kepada panitia dan semua pihak yang telah turut 
serta mensukseskan pelaksanaan MTQ ini, kami menyam-
paikan ucapan terima kasih,” kata Edi.

Meski sebagai juara umum, namun kafilah Kelurahan 
Delima tidak serta merta ditunjuk sebagai perwakilan 
Kecamatan Binawidya pada MTQ tingkat Kota Pekanbaru 
yang akan dilangsungkan pertengahan Maret 2022.

“Untuk perwakilan di MTQ kota, nanti kita seleksi lagi 
qari-qariah dan hafiz-hafizah terbaik di tiap kelurahan,” 
kat Edi. *BERTUAH

serta anggota LPM Kelurahan Kampung Bandar yang telah 
mampu membangkitkan usaha kecil menengah bagi ma-
syarakat di tengah-tengah pandemi Covid-19 saat ini, yaitu 
telah berdirinya Kelompok Kuliner Senapelan,” ujar Camat 
Yeni. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh 
panitia pelaksana sebagai tuan rumah yang mengupayakan 
membuat rangkaian kegiatan pelantikan tiga pengurus 
LPM tingkat kelurahan di Kecamatan Senapelan.

“Saya berharap LPM ditingkat kelurahan nantinya 
bekerja sama dengan semua pihak. Pastinya apabila 
LPM berkarya masyarakat akan sejahtera. Selamat ke-
pada seluruh Ketua dan pengurus yang sudah dikukuh-
kan, bekerjalah membantu masyarakat dalam membangun 

negeri,” katanya.
Sementara Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi 

mengapresiasi kegiatan LPM Kota Pekanbaru. Karena, 
LPM ini menggerakkan perekonomian masyarakat dengan 
menyediakan tempat-tempat kuliner.

Wawako juga meresmikan tempat kuliner di Keca-
matan Senapelan. Tempat kuliner ini dikelola LPM. Awal-
nya, pengelolaan tempat kuliner ini di kawasan Tugu Keris, 
Kecamatan Sail.

“Saya juga mengukuhkan pengurus LPM Kelurahan 
Kampung Baru, Kelurahan Kampung Bandar, dan Kelu-
rahan Sago. Jalankan amanah dengan sebaik-baiknya,” 
sebutnya. *BERTUAH
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SESUAI namanya De Whitte Hotel Pekanbaru, memiliki khas 
berwarna putih, baik di dalam ataupun luar ruangan. Meski 
bangunannya tidak terlalu tinggi, namun posisi De Whitte 

Hotel Pekanbaru sangat mudah dicari karena berada tepat di 
pinggir jalan besar, yakni Jalan Soekarno Hatta No 01, Teng-
kerang Barat, Marpoyan Damai, Pekanbaru.

De Whitte Hotel Pekanbaru, bersebelahan langsung dengan 
mall besar di Pekanbaru yaitu Living World dan berada seberang 
Mall SKA. De Whitte Hotel Pekanbaru dibangun sejak tahun 
2015 lalu.

Dengan posisinya yang strategis De Whitte Hotel Pekanbaru 
sangat cocok menjadi pilihan bagi keluarga dari luar daerah 
yang ingin menghabiskan waktu berkeliling pusat perbelanjaan 
besar di Kota Pekanbaru.

Selain itu, posisi De Whitte Hotel Pekanbaru dekat dari pusat 
kuliner. Sebut saja aneka kuliner yang ada di sepanjang Jalan 
Arifin Ahmad. Tidak sampai 10 menit berkendara dari hotel, 
kamu akan sampai di Jalan Arifin Ahmad yang suasana malam-
nya sangat hidup dengan beragam lampu hias.

Disamping itu, posisi De Whitte Hotel Pekanbaru berdekatan 
dengan beberapa tempat terkenal di Pekanbaru. Seperti Pusat 
Seni Silungkang dan Masjid Ar-Rahman. De Whitte Hotel & Cof-
fee Shop adalah destinasi yang sangat baik untuk turis.

De Whitte Hotel Pekanbaru merupakan penginapan yang ten-
ang dan nyaman di Pekanbaru. Lokasi strategis sehingga mudah 

De Whitte Hotel Pekanbaru

Hotel Nyaman Dekat 
Pusat Perbelanjaan

HOTEL

untuk diakses.
De Whitte Hotel Pekanbaru menyediakan layanan yang ra-

mah dan menyenangkan serta fasilitas memadai. Lingkungan 
aman, bersih dan tenang sehingga selama menginap terasa 
menyenangkan. De Whitte Hotel & Coffee Shop bersuasana 
hotel menawarkan penyejuk udara dan meja di dalam kamar 
dan mudah terhubung dengan internet karena wi-fi gratis 
tersedia untuk para tamu.

Hotel menawarkan resepsionis 24 jam, layanan con-
cierge, dan layanan kamar. Dan para tamu dapat menikmati 
restoran, yang merupakan pilihan populer para wisatawan 
yang berkunjung ke Pekanbaru. Untuk para tamu yang 
mengemudi, parkir tersedia.

Selama berada di sini, jangan lupa mampir ke Magal Ko-
rean BBQ Pekanbaru, satu restoran korea di Pekanbaru, yang 
jaraknya berdekatan dengan De Whitte Hotel & Coffee Shop.

Pekanbaru juga dikenal dengan beberapa tempat ber-

sejarah menarik, termasuk di antaranya Muara Takus dan 
Rumah Singgah Sultan yang terletak tidak jauh dari De 
Whitte Hotel & Coffee Shop.

De Whitte Hotel & Coffee Shop memiliki fasilitas properti 
untuk membuat tamu nyaman. Seperti area parkir, inter-
net kecepatan tinggi gratis (Wi-Fi), kedai kopi. Selain juga 
tersedia transportasi bandara.

Sama seperti hotel lainnya, De Whitte Hotel Pekanbaru 
menyediakan layanan Spa, fasilitas BBQ. Untuk layanan ka-
mar juga sangat lengkap semisal telepon,air minum dalam 
botol,bathtub/shower, dan Perlengkapan mandi gratis. 
Kamar juga bebas rokok.

Fasilitas dan layanan De Whitte Hotel Pekanbaru lain-
nya ada morning call, layanan kamar cleaning service. 
Waktu check-in standar pukul 14:00 WIB dan waktu check-
out standar 12:00. Jenis kamar tersedia mulai dari single, 
double, twin, suite dan lainnya. *BERTUAH
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Fitriyati SP
Lurah Sialang Munggu
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PROFIL
ASN

yang belum lama ini dilantik sebagai lurah Sialang Munggu 
sudah bisa langsung membaur dengan masyarakat.

Prinsip melayani ini juga yang ditekankan oleh Fitri 
kepada seluruh aparatur yang berada di kantor kelurahan 
Sialang Munggu.

Menurut Fitri, jika masyarakat bisa terlayani dengan baik, 
apapun program yang akan disampaikan di tengah masyara-
kat juga akan mendapat respons positif.

Contohnya dalam hal pelayanan administrasi pertana-
han yang biasa kerap dikeluhkan masyarakat, Fitri berusaha  
semaksimal mungkin melayani namun tetap mengacu pada 
ketentuan yang berlaku.

Sebab itu merupakan bagian tugasnya sebagai Lurah. 
Agar tidak tersandung kasus hukum, kepada anggotanya 
Fitri juga mengingatkan untuk meneliti secara benar, berkas 
tanah yang diajukan oleh warga. Karena kasus tumpang 
tindih kepemilikan tanah di kelurahan Sialang Munggu juga 
masih cukup tinggi .

“Saya sangat mengingatkan betul jangan sampai karena 
nila setitik rusak susu sebelanga. Kami tidak membenarkan 

Bertekad Menjadi Lurah 
Pelayan Masyarakat

SOSOK Fitriyati SP yang kini menjabat sebagai Lurah 
Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani dikenal 
seorang pekerja keras dan tekun dikalangan sejawat-

nya. Sebanyak dan serumit apapun tugas yang diberikan, 
di tangan Fitriyati akan diupayakan tuntas.

Fitri lebih yakin tugas tersebut akan sempurna jika turut 
serta menanganinya bukan hanya menyerahkkan kepada 
anggota sepenuhnya. Karena dengan itu ketika ada pihak 
lain yang bertanya, ia juga akan lancar untuk memberikan 
penjelasan.

“Kalau untuk tugas penting mendesak yang harus dis-
elesaikan segera, saya biasa turun tangan sampai tuntas 
dan tidak sabar menunggu diselesaikan anggota saja. Ini 
juga mempermudah saya menjelaskan ketika ditanya oleh 
pimpinan,” ujar Fitri kepada Bertuah.

Dimasa pandemi Covid-19 ia 
pernah mendapat tugas untuk 
menuntaskan data warga yang perlu 
mendapatkan bantuan. Data tersebut 
harus selesai dalam waktu singkat 
karena akan dilaporkan segera.

“Saya ingat, selain mendata 
sekaligus verifikasi juga dilakukan di 
lapangan. Waktu yang tersedia sangat singkat, tapi alham-
dulillah bisa diselesaikan,” sebut Fitri.

Keuletan Fitri menjadi satu modal ketika diberi keper-
cayaan menjabat sebagai Lurah Sialang Munggu.

Dari lima kelurahan yang ada di Kecamatan Tuah 

Madani, Kelurahan 
Sialang Munggu 
memiliki karakter 
masyarakat yang 
sangat kompleks 
dan wilayah padat 
penduduk.

Semula Fitri 
sempat canggung 
untuk menduduki 
posisi lurah. 
Karena dalam bay-
angannya menjadi 
lurah mengemban tugas yang sangat berat. Belum lagi 
harus berhadapan langsung masyarakat dengan karakter 
berbeda-beda.

Namun berkat dukungan keluarga dan rekan-rekannya, 
Fitri akhirnya mengambil kesempatan itu.

“Setelah saya jalani, ternyata menjadi lurah tidak seperti 
dalam bayangan. Alhamdulillah saya bisa enjoy dan tidak 
ada beban. Pendekatan masyarakat juga berjalan lancar,” 
cetus Fitri yang sempat menjadi pelaksana tugas Lurah 
Sialang Munggu sebelum menjadi lurah definitif.

Beruntung bagi Fitri berada di lingkungan yang selalu 
mendukungnya untuk maju ke depan.

“Ada yang menguatkan kalau saya ditunjuk karena 
dinilai mampu oleh pimpinan. Semula saya masih belum 
yakin, tapi karena banyak yang menyatakan saya pasti 
mampu, akhirnya saya termotivasi,” imbuh Fitri lagi.

Sebelum menjadi ASN di lingkungan Pemerintah Kota 
Pekanbaru, Firti merupakan ASN Kemenag Kota Pekan-
baru bagian Administrasi Umum pada tahun 2013 lalu.

Selanjutnya, Fitri melanjutkan pengabdiannya sebagai 
seorang guru MTsN 3 di Kota Pekanbaru. Karena per-
jalanan karir sebagai guru mentok, Fitri memilih pindah 
sebagai ASN Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dituturkan Fitri, penempatan pertama sebagai ASN di 
lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yakni di Keca-
matan Tampan. Meski memiliki latar belakang berbeda, 
namun Fitri menilai antara guru dan aparatur memiliki 
tugas yang sama yakni melayani.

Kalau di sekolah ia harus melayani siswa, di pemer-
intahan langsung melayani masyarakat. Sebab itu pula 
dalam menjalankan tugas sebagai lurah saat ini, Fitri me-
megang prinsip berusaha menjadi lurah yang melayani.

“Saya berusaha maksimal untuk bisa melayani masyara-
kat sesuai kebutuhannya. Inilah bentuk pengabdian saya 
kepada masyarakat,” ungkap ibu dua anak ini.

Karena mengedepankan sifat melayani tersebut, Fitri 

untuk meminta uang kepada masyarakat yang mem-
butuhkan bantuan. Karena memang tugas kami untuk 
memberikan pelayanan, kecuali memang masyarakat 
sendiri yang memberi tanpa diminta,” tegas Fitri.

Terkait terobosan untuk kemajuan Kelurahan Sialang 
Munggu, Fitri menyebut memiliki konsep yang tinggal 
direalisasikan di tengah masyarakat. Di antaranya mem-
benahi waduk Cipta Karya yang kini kondisinya masih 
memprihatinkan.

Melalui kerja sama dengan semua pihak dan juga 
masyarakat, Kelurahan Sialang Munggu saat ini tinggal 
menunggu bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan RI untuk pembenahan waduk Cipta 
Karya.

“Rencananya untuk waduk Cipta Karya dijadikan 
sebagai taman terbuka hijau. Tentunya pinggiran waduk 
yang kini rusak mesti diperbaiki dan dibersihkan. Ma-
syarakat sekitar waduk juga diarahkan memanfaatkan 
tanah sekitar waduk, semisal menanam sayur atau cabe 
dan jagung,” papar Fitri.

Selain itu, Fitri bersama perangkat RT dan RW di satu 
RW Kelurahan Sialang Munggu tengah menggagas 
lorong Tabulapot atau lorong tanaman buah dalam pot 
berupa tanaman lengkeng. Sehingga nanti bisa menjadi 
kampung lengkeng.

Program ini menurut Fitri sudah mulai berjalan dan 
mendapat respons positif dari masyarakat. “Untuk lorong 
Tabulapot sudah mulai berjalan,nanti satu rumah akan 
ada minimal satu Tabulapot,” cetus Fitri.

Sejak dibentuk hingga kini, kurang lebih sudah empat 
kali terjadi penggantian Lurah Sialang Munggu, Fitri 
merupakan yang terbaru.

Berbeda dengan lurah sebelumnya yang merupakan 
lurah laki-laki, kali ini walikota menempatkan sosok 
perempuan sebagai lurah Sialang Munggu. Dengan ha-
rapan bisa lebih membaur dengan masyarakat dan sigap 
menyelesaikan permasalahan. *BERTUAH
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SUASANA Festival Jalan Agus Salim atau JAS Fest 
berlangsung semarak dan meriah. Beragam kes-
enian dan kuliner serta pameran dihadirkan dalam 

ajang yang berlangsung di Jalan Agus Salim, Kota 
Pekanbaru.

Tidak cuma menghadirkan kuliner malam, tapi juga 
menghadirkan bazar produk unggulan UMKM di Kota 
Pekanbaru.

Sebagai tuan rumah, Camat Pekanbaru Kota Rein 
Rizka Karvy mendukung penuh JAS Fest 
tahun 2022. Mantan sekcam Tuah Madani 
ini juga mendukung pengembangan lokasi 
wisata tengah kota yang nantinya akan di-
lanjutkan ke beberapa titik lain.

“Kami sangat senang dengan dibukanya 
JAS Fest 2022. Karena festival ini bertujuan 
untuk mendukung pengembangan UMKM 
dan usaha kreatif. Jadi kita harus sama-sama 
mendukungnya,” kata Rein Rizka.

Rein mengaku sangat bahagia dengan kegiatan 
yang digelar selama dua hari itu berlangsung sukses 
dan lancar. Keramaian dan kemeriahan terlihat ketika 
aneka kreativitas digelar, mulai dari kesenian, fashion 
dan modelling, termasuk kerajinan serta kreativitas 
kuliner. Sementara sembari menyaksikan JAS Festival, 
warga juga disuguhi dengan aneka jajanan kuliner yang 
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dijual oleh para pedagang.
Sebelumnya, Walikota Pekanbaru Dr Firdaus ST MT 

membuka JAS Festivel tahun 2022 mengaku senang meli-
hat aktivitas di pusat kuliner Jalan Agus Salim.

Walikota menyemangati seluruh pelaku usaha yang 
sudah mulai meramaikan pusat jajanan yang digadang-
gadang akan menjadi Malioboro-nya Pekanbaru ini.

Walikota juga menjelaskan kawasan kuliner malam 
ini tidak hanya di wilayah Agus Salim saja. Namun juga 

hingga Jalan Cengkeh, Jalan Kopi, bahkan sam-
pai ke Jalan Ahmad Yani.

“Kita ingin membangkitkan perekonomian 
masyarakat dengan usaha kuliner ini. Kalau di 
sini nanti sudah penuh, kita akan tambah, akan 
kita buka lagi di Jalan Cengkeh, Kopi, hingga ke 
arah Ahmad Yani,” ujar Wako Firdaus.

Kawasan-kawasan tersebut, dijelaskan wa-
likota memang sudah dirancang untuk mendu-

kung perekonomian masyarakat setempat dan juga para 
pelaku UMKM.

Karena itulah, ia berharap LPM, masyarakat, peda-
gang, kalangan pemuda, jajaran pemerintah mulai dari 
kecamatan, kelurahan, untuk bisa saling bersinergi, agar 
apa yang menjadi harapan menjadikan kawasan ini seb-
agai sentra ekonomi baru di Kota Pekanbaru bisa segera 
terwujud. *BERTUAH

Pendonor Dapat Bingkisan Sembako

DONOR DARAH - Warga antusias mengikuti donor darah yang digelar PMI Kecamatan Tampan 
di Kantor Kecamatan Binawidya.

INFO
KECAMATAN

MASIH dalam situasi Pandemi Covid-19, antusias 
masyarakat Kecamatan Binawidya mengikuti 
donor darah yang digelar Palang Merah Indonesia 

(PMI) Kecamatan Tampan di Kantor Kecamatan Binawidya 
tidak kendor. Masyarakat tampak begitu antusias mendo-
norkan darah untuk kegiatan kemanusiaan ini.

Pada aksi gerakan donor darah dengan tema mari kita 
berdonor darah untuk menyelamatkan jiwa sesama ma-
nusia ini setiap warga yang menjadi peserta mendapatkan 
sembako.

Masyarakat pun tampak senang dengan apresiasi ini. 
Sebab mereka sebelumnya memang ikhlas ingin mendo-
norkan darah untuk membantu sesama.

“Senang bisa berbuat hal-hal kecil untuk membantu 
sesama. Saya memang rutin donor darah. Alhamdulil-
lah kali ini dapat bingkisan sembako dari panitia, tidak 
menyangka juga bakal dapat sembako seperti ini,” kata 
Mardani seorang warga yang ikut mendonorkan darah.

Ketua PMI Kecamatan Tampan Dra Hj Liswarti men-
gatakan, pada umumnya peserta donor darah berasal dari 
pendonor rutin dari lima kelurahan yang ada di Keca-
matan Binawidya. Ini merupakan kegiatan donor darah 

yang ke sembilan kalinya.
“Ini merupakan kerja sosial yang luar biasa, kami dari 

PMI Kecamatan Tampan menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada para pendonor. Tak lupa kami menyampai-
kan terima kasih untuk pihak kecamatan yang menyiap-
kan tempat yang begitu nyaman kegiatan ini. Kami siap 
mendukung kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan,” 
kata Liswarti.

Liswarti yang juga ketua DPC LPM Binawidya men-
gungkapkan, kegiatan donor darah yang dilaksanakan 
berhasil mengumpulkan sebanyak 35 kantong darah.

Ia mengatakan, untuk kegiatan donor kali ini satu 
upaya untuk memenuhi kebutuhan darah masyara-
kat. Karena dalam satu bulan kebutuhan darah PMI 
Pekanbaru mencapai 6.000 hingga 7.000 kantong 
darah.

“Kebutuhan darah di Kota Pekanbaru memang 
cukup tinggi, kegiatan ini sebagai upaya kita untuk 
membantu dalam hal mencukupi kebutuhan itu. Dan me-
mang darah ini tak hanya saat Covid-19 saja dibutuhkan, 
tidak saat Covid-19 pun darah juga dibutuhkan,” sebut 
mantan camat Tampan ini. *BERTUAH

Camat Pekanbaru Kota Bangga JAS Fest 
Berlangsung Sukses

Warga Kecamatan Binawidya Antusias Ikuti Donor Darah

JAS FEST - Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT membuka Festival Jalan 
Agus Salim atau JAS Fest yang berlangsung semarak dan meriah.
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SESUAI namanya De Whitte Hotel Pekanbaru, memiliki khas 
berwarna putih, baik di dalam ataupun luar ruangan. Meski 
bangunannya tidak terlalu tinggi, namun posisi De Whitte 

Hotel Pekanbaru sangat mudah dicari karena berada tepat di 
pinggir jalan besar, yakni Jalan Soekarno Hatta No 01, Teng-
kerang Barat, Marpoyan Damai, Pekanbaru.

De Whitte Hotel Pekanbaru, bersebelahan langsung dengan 
mall besar di Pekanbaru yaitu Living World dan berada seberang 
Mall SKA. De Whitte Hotel Pekanbaru dibangun sejak tahun 
2015 lalu.

Dengan posisinya yang strategis De Whitte Hotel Pekanbaru 
sangat cocok menjadi pilihan bagi keluarga dari luar daerah 
yang ingin menghabiskan waktu berkeliling pusat perbelanjaan 
besar di Kota Pekanbaru.

Selain itu, posisi De Whitte Hotel Pekanbaru dekat dari pusat 
kuliner. Sebut saja aneka kuliner yang ada di sepanjang Jalan 
Arifin Ahmad. Tidak sampai 10 menit berkendara dari hotel, 
kamu akan sampai di Jalan Arifin Ahmad yang suasana malam-
nya sangat hidup dengan beragam lampu hias.

Disamping itu, posisi De Whitte Hotel Pekanbaru berdekatan 
dengan beberapa tempat terkenal di Pekanbaru. Seperti Pusat 
Seni Silungkang dan Masjid Ar-Rahman. De Whitte Hotel & Cof-
fee Shop adalah destinasi yang sangat baik untuk turis.

De Whitte Hotel Pekanbaru merupakan penginapan yang ten-
ang dan nyaman di Pekanbaru. Lokasi strategis sehingga mudah 

De Whitte Hotel Pekanbaru

Hotel Nyaman Dekat 
Pusat Perbelanjaan

untuk diakses.
De Whitte Hotel Pekanbaru menyediakan layanan yang ra-

mah dan menyenangkan serta fasilitas memadai. Lingkungan 
aman, bersih dan tenang sehingga selama menginap terasa 
menyenangkan. De Whitte Hotel & Coffee Shop bersuasana 
hotel menawarkan penyejuk udara dan meja di dalam kamar 
dan mudah terhubung dengan internet karena wi-fi gratis 
tersedia untuk para tamu.

Hotel menawarkan resepsionis 24 jam, layanan con-
cierge, dan layanan kamar. Dan para tamu dapat menikmati 
restoran, yang merupakan pilihan populer para wisatawan 
yang berkunjung ke Pekanbaru. Untuk para tamu yang 
mengemudi, parkir tersedia.

Selama berada di sini, jangan lupa mampir ke Magal Ko-
rean BBQ Pekanbaru, satu restoran korea di Pekanbaru, yang 
jaraknya berdekatan dengan De Whitte Hotel & Coffee Shop.

Pekanbaru juga dikenal dengan beberapa tempat ber-

sejarah menarik, termasuk di antaranya Muara Takus dan 
Rumah Singgah Sultan yang terletak tidak jauh dari De 
Whitte Hotel & Coffee Shop.

De Whitte Hotel & Coffee Shop memiliki fasilitas properti 
untuk membuat tamu nyaman. Seperti area parkir, inter-
net kecepatan tinggi gratis (Wi-Fi), kedai kopi. Selain juga 
tersedia transportasi bandara.

Sama seperti hotel lainnya, De Whitte Hotel Pekanbaru 
menyediakan layanan Spa, fasilitas BBQ. Untuk layanan ka-
mar juga sangat lengkap semisal telepon,air minum dalam 
botol,bathtub/shower, dan Perlengkapan mandi gratis. 
Kamar juga bebas rokok.

Fasilitas dan layanan De Whitte Hotel Pekanbaru lain-
nya ada morning call, layanan kamar cleaning service. 
Waktu check-in standar pukul 14:00 WIB dan waktu check-
out standar 12:00. Jenis kamar tersedia mulai dari single, 
double, twin, suite dan lainnya. *BERTUAH

HOTEL
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KEHILANGAN sosok ayah tercinta tak menyurutkan tekad 
Novita Anggraini untuk mengembangkan usaha mi-
liknya. Ia memulai bisnis rumahan sejak ayahnya menin-

ggal dunia pada 2018 silam.
Keseriusan Novita dalam menjalankan serta mengembang-

kan bisnis usahanya tidak setengah-setengah. Kini bersama 
sang ibu, Nawang Sari, ia sudah bisa menikmati hasilnya. Ia 
memulainya dengan membuat rempeyek diberi nama Rem-
peyek Novita Nusantara.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini dibangunnya 
dari nol di Kota Pekanbaru. Mengambil nama Nusantara, 
rempeyek ini ternyata sudah melalang buana ke penjuru 
Tanah air. Selain di Pekanbaru serta kabupaten dan kota 
di Provinsi Riau, pesanannya juga dinikmati warga Jakarta, 
Medan, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan beberapa kota 
besar lainnya di Indonesia.

Anak pertama dari dua bersaudara ini punya cara tersend-
iri memanjakan para konsumen. Dalam menjalankan bisnis-
nya, Novita memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Ia 
memasarkan Rempeyek Novita Nusantara melalui website, 
toko online dan media sosial.

Tak hanya itu, proses pemesanan dan pengantaran produk 
juga bisa dilakukan lewat online. Apalagi di masa pandemi 
Covid-19, banyak aktivitas dibatasi termasuk bidang usaha.

“Konsumen tetap bisa menikmati cita rasa Rempeyek 
Novita Nusantara. Mereka bisa memesan lewat telepon, WA, 
maupun website. Bagi yang pesan online di dalam wilayah, 
dan ingin diantar juga bisa. Kita bakal antar pesanan lewat 
jasa ojek online,” ujar Novita.
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UMKM

Gadis akrab disapa Ovy ini memulai usaha ini sejak usia 
22 tahun. Rutinitas tersebut ia lakukan sembari kuliah di 
Universitas Muhammadiyah Riau hingga meraih gelar Sar-
jana Ekonomi.

“Kala itu kita cuma punya dua karyawan, jadi harus 
berbagi dengan jadwal kuliah. Ovy menjadikan orangtua 
sebagai penyemangat untuk terus mengelola bisnis ini. 
Apalagi bisnis ini turun-temurun. Hasilnya lumayan, apa-
lagi untuk biaya kuliah, jajan dan keperluan lainnya. Sangat 
membantu,” ceritanya.

Usaha makanan ringan miliknya juga tergabung dalam 
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UP-
PKS). Rempeyek Novita Nusantara menyajikan aneka rasa. 
Di antaranya rasa ikan, kacang, udang, ebi, kacang hijau.

Harganya bervariasi sesuai ukuran kemasan, dimulai dari 
Rp 10 ribu. Namun, kata Ovy, tak jarang orang memesan 
sekaligus banyak. Ada juga pesanan hingga belasan bah-
kan puluhan kilogram untuk dibawa sebagai oleh-oleh ke 
luar kota.

Ovy mengatakan, usaha miliknya kini dirancang den-
gan manajemen smart, dan terus mengalami perkemban-
gan. Diakuinya, usaha dijalaninya tersebut juga didukung 
teman-teman, terutama promosi. Ia menyadari, menjalani 
bisnis kuliner saat ini sangat menjanjikan di Kota Pekan-
baru.

Produknya banyak disenangi masyarakat, ditambah lagi 
memiliki ciri khas yang berbeda. Dengan berbagai kele-
bihan tersebut, Ovy meyakini, usaha digelutinya tersebut 
bisa bertahan lama. Namun demikian, hal tersebut juga 
tidak akan berjalan dengan mulus tanpa manajemen yang 
baik.

“Ketika produk kita sudah mendapatkan kepercayaan 
dari masyarakat, maka kita harus benar-benar pertahankan 
rasa dan kualitasnya,” ujarnya.

Usaha bisnis makanan ringan Rempeyek Novita Nusan-
tara juga mendapat apresiasi dari Ketua Umum Pengurus 
Usaha Kecil Menengah Industri Kecil Menengah (UKM IKM) 
Nusantara, Chandra Manggih Rahayu. Ketika itu, Ovy men-
jadi sorotan khusus ketum, karena pelaku usaha UKM IKM 
ini dari kelompok milenial yang berhasil.

Ovy menceritakan, Chandra Manggih Rahayu begitu 
kagum melihat sosok anak muda perempuan, namun 
tak segan-segan menggeluti usaha UKM IKM. Ia merasa 
mendapatkan semangat baru untuk terus maju mengem-
bangkan bisnis rumahan ini.

“Saya yakin, siapapun orangnya, pasti bisa berkarir. 
Memanfaatkan waktu selagi muda, sepanjang ada niat dan 
kesempatan. Intinya, jangan cepat menyerah dan tak kenal 
lelah,” ujarnya.

Perempuan muda menguasai bela diri karate ini berke-
inginan usahanya bisa menjadi produk oleh-oleh khas dari 
Pekanbaru. Ia ingin bisa membantu UMKM di kota ini serta 
mengatasi pengangguran.

Ovy terus mengembangkan agar mampu menciptakan 
lapangan kerja dengan bisnis rumahan ini. “Alhamdulillah 
kalau kita selalu berusaha, tentu kendala ini bisa kita lalui,” 
ulasnya.

Gadis berkerudung yang juga menjadi sekretaris di 
UKM-IKM Nusantara Provinsi Riau ini awalnya sempat 
takut saat hendak merintis usaha. Namun, dorongan se-
mangat terus mengalir dari saudara maupun sahabatnya. 
Bahkan dorongan semangat terkadang berasal dari peda-

gang lainnya sembari berbagi pengalaman memasarkan 
produk.

“Jangan ragu memulai hal sering dianggap ke-
cil, namun jika kita tekun akan menjadi besar. Untuk 
mendapatkan pundi-pundi itu, butuh waktu,” papar Ovy.

Usaha Rempeyek Novita Nusantara dijalankan Ovy 
bersama ibunda tercinta dibantu sejumlah anak kosnya. 
Ia punya harapan bisa membuka gerai rempeyek dengan 
konsep modern. Namun tetap ada cita rasa tradisional 
mampu menjadi ciri khas.

Menurut Ovy, selain dipasarkan secara online, produk 
Rempeyek Novita bisa didapatkan di tokonya Jalan 
Panglima No 06, Kelurahan Air Hitam, Payung Sekaki, 
Pekanbaru.

Menurutnya, Tokopedia merupakan perusahaan 
teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan 
ekonomi secara digital. Sejak didirikan pada tahun 2009, 
Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn 
yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia tetapi juga 
di Asia Tenggara.

Ia menilai, untuk pemerataan ekonomi secara digi-
tal memang harus didukung oleh unicorn yang dapat 
merangkul UMKM, sehingga bisa menjadi wadah untuk 
UMKM memasarkan produknya. *BERTUAH

Rempeyek Aneka Rasa 
Diminati Hingga Jakarta

Usaha Rempeyek Novita Nusantara
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dengan menu pamungkasnya yakni ikan bakar. Mulai 
buka pukul 10.00 sampai 22.00 WIB. Tempat ini bisa 
menjadi pilihan untuk makan siang atau makan 
malam.

Ada dua jenis ikan yang menjadi menu andalan 
yakni gurami dan nila. Tinggal pilih, ikan akan diba-
kar dengan bumbu kacang.

Ikan Bakar Fauzi sukses menarik minta pelanggan 
karena ikan yang disajikan betul-betul ikan segar. 
Proses pembakaran juga dilakukan langsung ketika 
ada pesanan.

Rumah makan Ikan Bakar Fauzi memiliki bumbu 
yang menyerap sampai ke daging ikan. Sehingga 
banyak pelanggan yang melahap habis seluruh ikan 
bakar termasuk dengan kulit dan kepalanya.

Aroma ikan bakar makin menggugah selera kare-
na ditaburi bawang goreng yang jumlahnya tidak 
sedikit. Ketika daging ikan dimakan, ada kriuk-kriuk 
bawang goreng.

Tak perlu khawatir akan menunggu lama, soal-
nya ikannya sudah dibakar terlebih dahulu seten-
gah matang. Ketika ada pesanan baru dibakar lagi 
sampai matang. Jadi ikan bakar yang disajikan tetap 
hangat.

Makan di Ikan Bakar Fauzi juga semakin lengkap 
dengan gulai jengkol dan daun ubi ditambah sam-
bal hijau dan merah. Ini merupakan menu tambahan 
yang diberikan ketika makan di tempat.

Adanya asap pembakaran ikan di depan rumah 
makan juga tidak menghalangi minat pelanggan 
untuk makan di tempat. Justru ini sepertinya men-
jadi pemikat karena pelanggan bisa melihat sendiri 
proses ikan bakar.

Untuk satu ekor ikan bakar nila ditambah dengan 
menu pendukungnya dipastikan sangat terjangkau 
dan sesuai dengan kenikmatan ikan bakar yang dis-
antap. Harga ikan gurami bakar Rp 45.000/porsi. Nila 
bakar Rp 24.000/porsi. *BERTUAH

KULINER

Bumbu Kacang 
Meresap Hingga 

ke Tulang

RM Ikan Bakar Fauzi BAGI Anda yang melintas di 
Jalan Pangeran Hidayat, Pe-
kanbaru tentu sudah tidak 

asing lagi dengan Rumah Makan 
Ikan Bakar Fauzi.

Terletak di seberang Masjid 
Assalam atau tepat pinggir Jalan 
Pangeran Hidayat. Meskipun tempatnya seder-
hana, namun ikan bakar di sini memiliki banyak 
pelanggan. Bahkan pada waktu jam makan siang, 
bisa dipastikan harus mengantre untuk bisa 
mendapatkan meja.

Rumah Makan Ikan Bakar Fauzi sudah ada sejak 
tahun 2010. Rumah makan ini tetap konsisten 
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BENDA yang menurut sebagian orang tidak berharga 
justru akan sangat bernilai tinggi jika diolah oleh 
tangan terampil dan kreatif.

Seperti halnya olahan buket bunga karya Syopiana SPd 
yang diberi label Widuri Craft. Karyanya ini terbuat dari 
daun-daun kering.

“Rangkaian buket bunga indah tidak selalu mesti 
menggunakan bahan yang mahal, namun bagaimana 
caranya kita merangkai agar terlihat mahal,” ujar Syopi-
ana kepada Bertuah.

Syopiana memulai usaha buket bunga sejak tahun 
2017, setelah resign dari satu BUMN. Semula hanya 
belajar dari tutorial Youtube untuk kreasi dari flanel. 
Kemudian baru meningkat ke buket bunga dari berbagai 
media sosial.

Dituturkan Syopiana, dari belajar otodidak melalui 
media sosial, ia bisa membuat beberapa karya dari flanel. 
Seperti buket bunga, kotak tisu, busybook dan lain-lain.

Semua produk tersebut kemudian ditawarkan kepada 
mahasiswa yang memang banyak berada di lingkungan 
rumah Syopiana berdekatan dengan kampus.

“Alhamdulillah ternyata banyak yang tertarik dan 
berminat untuk membeli. Akhirnya saya fokus untuk 
membuat buket bunga dengan berbagai kreasi yang 
semuanya masih menggunakan bahan dasar flanel,” jelas 
Syopiana yang pernah memiliki toko bunga namun kini 
tutup terdampak Covid-19.

Seiring berjalannya waktu, Syopiana mulai mengem-
bangkan kreasinya dengan bunga-bunga kering (dried-
flower). Kemudia dikombinasikan dengan bunga-bunga 
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UMKMTawarkan Buket Bunga 
Mewah Harga Murah

Widuri Craft Bidik Konsumen Mahasiswa

artificial. Sebagai ciri khasnya, Syopiana tetap mempertah-
ankan bunga-bunga dari flanel yang dibuat sendiri.

Untuk memenuhi kebutuhan bunga-bunga kering, Syo-
piana memesan dari petani budidaya bunga langsung dari 
Bandung dan beberapa kota lainnya di Indonesia. Seperti 
edelweis kering, lagurus, caspea, pampas, babybreath dan 
lain-lain.

“Selebihnya kami memanfaatkan beberapa bunga dan 
rumput yang memang bisa kita keringkan dan diawetkan 
sendiri. Seperti ilalang, mesiang, bunga jagung, bunga 
klobot jagung, sejenis daun pakis, dan lain-lain,” sebut 
Syopiana yang aktif memasarkan produk Widuri Craft 
melalui media sosial.

Saat ini hasil karya Widuri Craft sudah bervariasi. Mulai 
dari buket bunga, bunga untuk  hiasan rumah (homede-
cor), frame ucapan, mahar, box hantaran, ucapan akrilik, 
hampers, selempang dan lain-lain.

Untuk harga yang ditawarkan juga sangat terjangkau, 
apalagi untuk kalangan mahasiswa. Semisal untuk satu 
buket bunga harga mulai Rp 6 ribu hingga Rp 25 ribu. Se-
dangkan bunga homedecor harga mulai dari Rp 25 ribu.

Frame ucapan harga mulai Rp 65 ribu. Kotak mahar 
mulai dari Rp  150 ribu. Sementara untuk jasa sewa dan 
rangkai box hantaran Rp 300 ribu/paket (1 paket 7box). 
Ucapan dari akrilik mulai Rp 85 ribu. Box hampers mulai 
Rp 50 ribu.

“Yang paling laris saat ini buket bunga uang, snack, 
jilbab, rokok. Kemudian ucapan dari akrilik.

Kalau untuk bahan-bahannya lebih banyak peminat 
kombinasi bunga kering (driedflower) karena terlihat lebih 
aesthetic,” sebut Syopiana.

Ia berpendapat, agar usaha rumahan buket bunganya 
tetap bisa bertahan, ia harus pandai membaca kemauan 
konsumen dan perkembangan zaman.

“Kita tidak bisa berhenti berkreasi hanya sampai pada 
satu titik saja, karena jatuhnya produk kita akan monoton 
dan konsumen bisa lari ke yang lain. Contohnya untuk 
buket bunga ini, dulu paling disukai dari yang berbahan 

flane,kalau sekarang lebih ke rustic,” tutur Syopiana yang 
memiliki banyak pelanggan tetap.

Terkait proses produksi buket bunga, Syopiana men-
gaku tidak menemui kendala berarti, kecuali ketika jumlah 
orderan banyak.

Sebab buket bunga dikerjakan sendiri dan pengantaran 
juga dilakukannya sendiri. Namun sekarang, Syopiana mu-
lai menggunakan jasa kurir dengan memberdayakan para 
mahasiswa yang ada di lingkungannya.

 Syopiana tidak memerlukan waktu yang lama untuk 
membuat satu buket bunga. Hanya perlu waktu sekitar 
5-10 menit untuk satu buket.

“Tapi untuk size jumbo dengan harga Rp 500 ribu ke 
atas bisa menghabiskan waktu kurang lebih  satu jam. 
Seperti 100 lembar uang yang mau dirangkai menjadi 
buket bunga,” terang Syopiana.

Lebih lanjut perihal prospek usaha buket bunga di 
pasaran, menurut Syopiana sangat menjanjikan. Apalagi 
sasarannya jelas para mahasiswa. Namun tetap hasil buket 
bunga mesti diperbaharui mengikuti perkembangan.

Syopiana optimistis buket bunga produk Widuri Craft 
sudah memiliki pangsa pasar tersendiri meski usaha yang 
sama juga banyak di Pekanbaru.

Keistimewaan buket bunga Widuri Craft karena buket 
bunga yang dihasilkan terbilang mewah dengan harga  
bersahabat. Selain juga konsumen bisa memesan buket 
bunga sesuai yang diinginkan.

“Satu lagi inti dari semuanya adalah pelayanan. Widuri 
mengutamakan pelayanan dari segala hal. Pelayanan yang 
baik ddengan hasil karya memuaskan adalah visi misi 
Widuri,” tekan Syopiana.

 Bagi Anda yang tertarik ingin memiliki buket bunga 
Widuri Craft bisa order melalui chat via WA atau check out 
di toko Shopee. Akun Instagram @widuricraft, Facebook 
shopie hs, Tiktok @widuricraft dan WA 085265555353. 
*BERTUAH
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KULINERRUMAH Makan Pak Nurdin bisa dibilang seb-
agai satu rumah makan Padang yang familiar 
di Kota Pekanbaru. Salah satunya adalah RM 

Pak Nurdin yang ada di Jalan Soebrantas.
Berada di lokasi strategis, hanya berjarak sekitar 

15 menit dari Bandara Sultan Syarif Kasim II men-
jadi satu keistimewaan dari RM Pak Nurdin. Selain 
juga Jalan Soebrantas merupakan jalur untuk masuk ke 
pusat Kota Pekanbaru.

Karena itu pula banyak tamu dari luar kota menjatuh-
kan pilihan wisata kuliner di RM Pak Nurdin. Satu ciri khas 

yang berwarna hitam pekat itu jauh lebih kering, 
dagingnya pun lebih empuk, dan rasanya cenderung 
pedas. Semakin gelap warna dagingnya, menjadi 
tanda bahwa proses masaknya semakin lama.

Rendang RM Pak Nurdin paling banyak diminati, 
karena memang rendang merupakan daging padat. 
Bumbu rendangnya juga meresap sampai ke daging 
karena rendang dimasak dalam waktu yang lama.

Disamping itu, gulai cincang daging juga menjadi 
andalan di RM Pak Nurdin. Campuran bumbu rem-
pah yang digunakan pas terasa dilidah, dagingnya 
juga empuk.

Kalau sebagian rumah makan Padang meng-
gunakan daging lunak yang disertai lemak sebagai 
bahan utama cincang, di RM Pak Nurdin daging yang 
dipakai betu-betul daging tanpa lemak.

Gulai cincangnya juga tidak amis, paling enak di-
padukan dengan nasi hangat. Gulai cincang termasuk 
menu yang paling laris. Jika sudah lewat dari pukul 
14.00, kecil kemungkinan masih ada.

Masuk ke dalam Restoran Pak Nurdin, pilihan 
tempat makannya pun ada dua jenis. Pertama duduk 
di kursi dan meja makan seperti tempat makan pada 

yang sangat mudah dikenali,restoran ini menya-
jikan menu masakan Padang.

Menu makanan seperti rendang, ayam gulai, 
berbagai jenis ikan, dan masakan Padang lain-
nya tersedia dengan lengkap di Restoran Pak 
Nurdin Pekanbaru. Anda tinggal pilih suka menu 
makanan yang mana.

Dari luar restoran, sudah terlihat menu makanan apa 
yang disajikan. Ada banyak piring kecil yang disusun 
dengan berbagai pilihan menu makanan.

Sedangkan masakan rendang original khas Padang 

umumnya. Pilihan kedua pengunjung bisa duduk lesehan. 
Pihak restoran sudah menyediakan beberapa meja khusus 
untuk tempat lesehan.

Anda bisa bebas memilih tempat makan yang disukai. 
Hanya saja jumlah meja untuk lesehan tidak sebanyak 
meja makan regular.

Cara penyajiannya pun bisa anda pilih. Anda bisa lang-
sung pesan di satu piring yang berisi nasi, sayur dan lauk 
pauk yang anda sukai

Anda bisa minta sajikan berbagai jenis menu di meja 
makan. Petugas restoran dengan cekatan akan membawa 
banyak piring dengan berbagai macam menu ke meja 
anda. Setelah terhidang, anda bisa dengan bebas memilih 
makan dengan menu yang mana.

Memiliki tempat parkir yang luas, cukup memberi ke-
nyamanan bagi para tamu yang memarkirkan kendaraan. 
Kesan pertama kali tiba di sana, restorannya terasa long-
gar dan nyaman. *BERTUAH

RM Pak Nurdin
Rendang dan Cincang Daging Paling Diminati



HUT DAMKAR - Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT melakukan 
pemotongan nasi tumpeng pada peringatan HUT ke-103 Damkar dan 
Penyelamatan Tahun 2022 yang berlangsung secara virtual.
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