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KATA PENGANTAR PENULIS
“Beberapa kali saat saya diundang menghadiri pertemuan
di Departemen Dalam Negeri atau Kementerian lain di Jakarta,
biasanya oleh petugas front office atau pejabat di Jakarta, saya dapat
pertanyaan sama : Bapak dari kabupaten mana? Waktu saya
jawab Pakpak Bharat, orang itu memandang saya cukup lama,
lalu berujar : ohh pasti bapak lelah ya, berapa kali ganti pesawat
dari Fakfak?”
Kisah ini dituturkan Aryanto Tinambunan, Kabag
Pembangunan Setda Pakpak Bharat, saat awal-awal perkenalan
dengan penulis. Pesan yang hendak disampaikan gamblang. Ada
marginalitas informasi tentang Pakpak Bharat. Dalam pandangan
para birokrat di Jakarta, nama Pakpak Bharat kerap disamakan
dengan Fakfak, sebuah wilayah nun jauh di Papua, Indonesia
bagian timur.
Bicara Pakpak Bharat tentunya bukan sebatas marginal
secara informasi saja. Tapi juga menyinggung marginalitas
ekonomi, sumberdaya manusia, di pemerintahan maupun
masyarakat, infrastruktur, sarana dan prasarana publik dan
mungkin juga sumberdaya alam. Namun semenjak dimekarkan
pada 2003, secara bertahap Pakpak Bharat telah mengalami
banyak perubahan fisik maupun non fisik.
Aktivitas perekonomian makin berdenyut, fasilitas
publik makin merata dan pelayanan publik semakin dirasakan
manfaatnya bagi masyarakat. Sejumlah penghargaan tingkat
nasional pun diterima Pemkab Pakpak Bharat.
Buku ini mendokumentasikan berbagai perubahan yang
terjadi di Pakpak Bharat, terutama semenjak kepemimpinan
Bupati Remigo Yolando Berutu (2010-2015) Fokus utama isi
buku ini lebih banyak membahas reformasi di bidang tata kelola
pemerintahan dan pelayanan publik.
Buku ini ditulis dan disajikan dengan gaya jurnalistikdeskriptif, dalam bentuk rangkaian kisah perjalanan yang disusun
secara kronologis, peristiwa demi peristiwa (namun terkadang
bisa juga secara flash back). Pengumpulan bahan penulisan
dilakukan melalui serangkaian wawancara mendalam dengan
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narasumber utama, yaitu Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando
Berutu, Kepala SKPD seperti dr Thomas, Manurung Naiborhu,
Jalan Berutu, Mukhtar A. Wahab, dan beberapa warga sebagai
pengguna layanan.
Pengumpulan
bahan
juga
dilakukan
dengan
memanfaatkan sumber data sekunder, yaitu buku seri Kebijakan
Pelayanan Publik yang diterbitkan masing-masing SKPD.
Penulis sangat mengapresiasi kerjasama yang telah diperlihatkan
Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Betutu, di tengah
kesibukan memimpin roda pemerintahan Pakpak Bharat,
melayani undangan ceramah dari berbagai kota, beliau setiap saat
tetap bersedia meladeni bbm penulis. Termasuk kesediaan untuk
melakukan wawancara tatap muka dengan mencuri-curi waktu
luang yang ada.
Apresiasi juga penulis layangkan untuk Aryanto
Tinambunan, yang setiap saat telah berperan sebagai “sumber
pustaka berjalan” saat penulis membutuhkan berbagai informasi
dalam proses penyusunan naskah buku ini. Juga untuk Deli
Banurea yang telah menjadi pemandu yang baik saat penulis
melakukan wawancara dengan sejumlah pengguna layanan
publik di Pakpak Bharat serta Chairul Pane yang menjadi teman
seperjalanan saat ke Medan.
Tentu masih banyak pihak yang memberi kontribusi
namun tak mungkin semua dituliskan disini. Karena itu terakhir
penulis mengucapkan terima kasih untuk Rimawaty Butar-Butar
yang telah menjadi “asisten pribadi” penulis selama ini.
Medan, 18 Maret 2015
J Anto
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SAMBUTAN PENERBIT
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang
Maha Kuasa, atas berkatNya kami dapat menyelesaikan Kegiatan
Penyusunan Buku Kompilasi Kebijakan-kebijakan Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk
menyusun sebuah buku ‘kecil’ yang di dalamnya menggambarkan
kebijakan-kebijakan yang telah, sedang, dan akan tetap ditempuh
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam pembangunan
daerah ini. Kami menyebutnya buku ‘kecil’ dengan harapan buku
tersebut dapat dibawa oleh pembaca kapanpun dan dimanapun
sehingga isi buku menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam rangka
pembangunan bangsa.
Penyusunan buku ini merupakan kerjasama antar SKPD
(Satuan Kerja Perangkat Daerah) pada Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat khususnya Bagian Pembangunan dengan SKPD
terkait kebijakan. Buku ini ditulis oleh pihak ketiga, yang
pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara dengan
pihak-pihak terkait kebijakan, observasi lapangan, dan juga
bersumber dari buku kebijakan yang telah dibuat oleh SKPD.
Dana untuk kegiatan penyusunan buku kebijakan ini bersumber
dari APBD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015.
Penyusunan buku ini dapat rampung berkat kerjasama
dari seluruh stakeholder terkait mulai dari penggagas ide,
pelaksana, pendukung, dan penerima manfaat kebijakan. Kami
mengucapkan terima kasih kepada Bupati Pakpak Bharat,
Remigo Yolando Berutu, yang telah menyediakan waktunya
sebagai narasumber dalam penulisan buku dan juga atas saran dan
masukan beliau dalam penyempurnaan buku ini. Terima kasih
kami kepada dr. Thomas (Kepala Dinas Kesehatan), Jalan Berutu,
MM (Kepala Dinas Pendidikan), Manurung Naiborhu (Kepala
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Ir. Mukhtar Wahab
(Kepala Dinas Kehutanan), dan seluruh pimpinan SKPD yang
tidak dapat kami sebutkan satu per satu, atas kerjasamanya dalam
mendukung kegiatan ini. Kepada para eksekutor dan penerima
manfaat seperti Bidan Desa, penyuluh, petani, dan tak luput para
siswa, kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas
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antusiasmenya memperkaya isi buku ini.
Buku ini ditulis dengan gaya bahasa yang ringan yang
‘enak disantap’ dan menjadi satu karya yang indah berkat kerja
keras Bapak Janto selaku penulis dan Ibu Pemilianna Pardede
selaku korekter bahasa, yang keduanya bernaung di bawah
Lembaga KIPPAS (Kajian Informasi, Pendidikan dan Penerbitan
Sumatera). Untuk itu, terima kasih sedalam-dalamnya kepada
Bapak Janto dan Ibu Pemilianna, dan juga kepada seluruh tim
penyusun buku kebijakan ini secara khusus pegawai Bagian
Pembangunan Setda Kab. Pakpak Bharat. Tak lupa kami haturkan
terima kasih kepada Wakil Bupati Pakpak Bharat, Ir. Maju Ilyas
Padang, dan Sekretaris Daerah Kab. Pakpak Bharat, Drs. Holler
Sinamo, MM selaku pimpinan kami secara langsung yang turut
serta mendukung dalam kesuksesan kegiatan penyusunan buku
kebijakan ini.
Bak kata pepatah ‘tak ada gading yang tak retak’, kami
menyadari buku ini masih belum sempurna, terutama menyangkut
kebijakan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat. Oleh
karenanya, kami selalu bersedia menerima kritik dan saran untuk
menghasilkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang lebih
signifikan membangun daerah ke depannya.
Kiranya buku ‘kecil’ kebijakan Kabupaten Pakpak Bharat
ini dapat menjadi jawaban dan sumber ide bagi siapapun dan
dimanapun dalam rangka pembangunan masyarakat.
Lias ate…Njuah-njuah!
Salak, 20 Maret 2015
Kabag Pembangunan
Setda Kab. Pakpak Bharat
Aryanto Tinambunan
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SEKAPUR SIRIH DARI BUPATI PAKPAK BHARAT
Pada suatu waktu, saya mengajak kolega saya ke Pakpak
Bharat. Ada kebingungan yang saya tangkap dari benak mereka,
mungkin ‘bingung’ melihat ‘kota’ Salak yang begitu kecil atau
‘bingung’ bagaimana cara membangunnya. Saya memaklumi
kebingungan mereka karena memang membangun Kabupaten
Pakpak Bharat bukanlah perkara gampang. Sebagai pembanding,
kabupaten yang baru dibentuk selain Pakpak Bharat seperti
Humbang Hasundutan ketika berdiri sudah memiliki sarana dan
prasarana yang cukup memadai. Membangun Pakpak Bharat bak
membangun dari titik terendah karena sangat minimnya sarana
yang ada dan bahkan dapat dikatakan membangun dari titik
negatif.
Puji syukur kepada Tuhan, meskipun dengan segala
keterbatasan yang ada, Pakpak Bharat semenjak berdiri 2003
hingga saat ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan.
Tak pelak, kebijakan yang kreatif, imajinatif dan inovatif menjadi
modal utama perkembangan daerah ini.
Buku ini mendokumentasikan kebijakan-kebijakan yang
telah dilaksanakan terutama dalam kurun waktu kepemimpinan
saya sebagai bupati yaitu tahun 2010 – 2015. Banyak stakeholder
yang turut andil dalam mencapai keberhasilan dan sejumlah
prestasi Pakpak Bharat. Untuk itu, terima kasih kepada Wakil
Bupati, Maju Ilyas Padang, Sekretaris Daerah, Holler Sinamo,
seluruh Kepala SKPD dan jajarannya, anggota dewan, tokoh
masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan muspida di
Kabupaten Pakpak Bharat dan tak lupa kepada Pemerintah
Propinsi dan Pusat. Terima kasih kepada seluruh masyarakat
Pakpak Bharat yang turut mendukung kebijakan pemerintah.
Terima kasih sedalam-dalamnya kepada J Anto yang telah
menorehkan daya dan pikirannya dalam buku ini serta kepada
Bagian Pembangunan Setda Pakpak Bharat yang berupaya keras
menerbitkan buku ini. Kiranya buku ini menjadi sumber inspirasi
bagi pembaca untuk kepentingan rakyat.
Syalom…Lias ate…Njuah-njuah!
Salak, 26 Maret 2015
Remigo Yolando Berutu
v
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Prolog
Dari Susan Boyle Sampai the Second Class
Menyandang predikat sebagai pemimpin daerah
tertinggal, terkadang memang tidak mengenakkan hati.
Remigo Yolando Berutu, Bupati Pakpak Bharat punya
kisah itu. Suatu waktu ia mengikuti pertemuan koordinasi
bupati/walikota se-Sumut dengan Gubernur Sumut. Saat masuk
ruang pertemuan, deretan bangku depan terlihat masih kosong.
Maklum, saat itu masih banyak undangan belum hadir.
Ia pun bergegas menuju ke sana. Ketika hendak duduk,
seorang panitia mendekat dan bertanya:
“Bapak dari kabupaten mana?”
“Saya Bupati Pakpak Bharat.”
“Ohh silakan duduk dulu di sini Pak, nanti kalau yang
lain datang bapak silakan pindah ke bangku bagian belakang.”
Di depan ratusan siswa SMA dan SMK yang memenuhi
Aula Serba Guna, Kompleks Perkantoran Pemkab Pakpak
Bharat, Panorama Indah, Sindeka, Selasa pagi (18/3/2015),
“curhat” bupati membuat seluruh siswa terdiam. Namun,
dalam hitungan detik suasana berubah meriah tatkala bupati
melanjutkan penuturannya :
“Itu terjadi awal-awal saya menjabat. Kalau sekarang
sudah berbeda. Kalau panitia memanggil : mana ‘Bupati Pakpak
Bharat, saya langsung diminta duduk di depan”.
Maklum sederet prestasi memang telah diraih Pemkab
Pakpak Bharat atas berbagai gebrakan layanan publik dan
reformasi birokrasi yang dilakukan. Contohnya perolehan
sertifikat International Standard Organization (ISO 9001: 2008)
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untuk 18 unit layanan publik1 yang diterima pada 2013 dan
2014, Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI, Penghargaan Kabupaten Peduli HAM Tahun 2013
dan 2014 untuk pemenuhan HAM EKOSOB (Ekonomi, Sosial
dan Budaya) dari Kemenhukam, Perdesaan Award 2014 dari
Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dsb.
Harus Berani Punya Mimpi
Pembelajaran apa yang hendak disampaikan Remigo
Yolando Berutu kepada generasi muda Pakpak Bharat?
Seperti kisah Susan Boyle, pemenang Britains Got Talent, yang
nukilan audisinya sering diputar di depan anak-anak muda
Pakpak Bharat, ia ingin generasi muda Pakpak Bharat punya
mimpi sekalipun mereka berasal dari desa (tertinggal) dan sering
mendapat stigma merendahkan seperti dialami Susan Boyle.
Susan Boyle adalah seorang perempuan desa di Skotlandia.
Ia memiliki perawakan tubuh gemuk dan wajah yang jauh dari
kategori “cantik” untuk ukuran industri hiburan televisi yang
lebih mengutamakan “kecantikan visual”. Usianya juga terbilang
tak lagi muda.
Tapi dengan segala yang ada pada dirinya, Susan Boyle
pada 2009 mengikuti kompetisi American Idol versi Inggris itu.
Ia harus bersaing dengan ratusan peserta lain yang lebih muda,
punya penampilan kinyis-kinyis dan tak jarang mengenakan
kostum seksi nan menawan. Sangat kontras dengan penampilan
1
Sertifikat ISO 9001: 2008 diperoleh secara bertahap. Pada tahun 2013 meliputi 9
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unit layanan teknis front line : Dinas
Pendidikan; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Dinas Kesehatan; Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Kantor Pelayanan Perizinan
Satu Pintu dan Penanaman Modal; RSUD Salak; Kecamatan Salak; Puskesmas
Siempat Rube; dan SMP Negeri Salak. Tahun 2014 terhadap 9 (sembilan) SKPD
front line tersebut dilakukan Audit Surveilance dan 9 (sembilan) SKPD backline
mengikuti sertifikasi (Setda, Inspektorat, Bappeda, BKD dan Diklat, BPBD,
Budparhubmansih, Kec. Siempat Rube, Puskesmas Sukaramai, dan SMAN 1
Salak).
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Susan Boyle yang “ndesani” itu.
Tak heran, baik dewan juri maupun sebagian penonton
sempat memandang rendah kemampuannya. Tak terkecuali
saat Susan Boyle mengungkapkan cita-citanya sebagai penyanyi
profesional. Beberapa penonton tak sedikit yang tertawa.
Namun saat diberi kesempatan menyanyi, tak hanya
penonton, para juri pun bak tersihir mendengar suara merdu
Susan Boyle. Akhirnya Susan Boyle memenangi Britains Got
Talent tahun 2009, bahkan ia kemudian dikenal sebagai penyanyi
profesional seperti impiannya itu.
Kisah Susan Boyle, bagi Remigo Yolando Berutu ibarat
vitamin yang berfungsi untuk menginjeksi motivasi anak-anak
muda Pakpak Bharat, sebuah kabupaten yang secara geografis
cukup terisolir dan secara ekonomi untuk beberapa waktu
dikategorikan sebagai daerah tertinggal.
Ia selalu meyakinkan anak-anak muda Pakpak Bharat
bahwa “apa yang terjadi pada diri seseorang di masa depan,
ditentukan keputusan mereka hari ini”. Karena itu ia tak raguragu memprovokasi setiap anak muda agar punya mimpi setinggi
bintang di langit. Sekalipun mimpi itu milik anak-anak muda dari
kabupaten yang berpenduduk kurang lebih 50.000 jiwa itu.
Reformasi Birokrasi
Meningkatkan pengembangan kualitas SDM memang
menjadi salah satu prioritas diantara sekian banyak prioritas lain
yang dibenahi secara bersamaan oleh Remigo Yolando Berutu
saat diberi mandat oleh rakyat sebagai kepala daerah pada 2010.2
Ia mengawali dengan menyasar pada aparatur birokrasi dan
lembaga pelayanan publik yang langsung berhubungan dengan
pengguna layanan. Sebuah layanan publik diyakini tidak mungkin
berjalan efektif jika pihak pemberi atau penyedia jasa layanan
Wawancara dengan Remigo Yolando Berutu, Bupati Pakpak Bharat, Minggu 1
Februari 2015.
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publik masih bermasalah. Begitu argumentasinya.
Ada dua kondisi objektif terkait keberadaan SDM
birokrasi di Pemkab Pakpak Bharat saat dimekarkan pada tahun
2003.3
Pertama menyangkut kualitas aparat birokrasi yang
“dihibahkan” dari kabupaten induk, Pemerintah Kabupaten
Dairi. Tidak seluruh PNS, sejak 2014 disebut Aparatur Sipil
Negara (ASN) sesuai UU No. 5 Tahun 2014, yang dipindah ke
gerbong Pemkab Pakpak Barat, tergolong mereka yang the first
class. Boleh dibilang mereka the second class.
Hal ini mudah dipahami. Pemkab Dairi tentu tidak rela
melepas begitu saja birokrat terbaik mereka. Jika hal itu dilakukan,
sama saja artinya mereka melakukan “bunuh diri birokrasi”.
Dampaknya hal itu akan mempengaruhi kinerja birokrasi dan
pelayanan publik yang sudah berjalan. Tak dipungkiri muncul
pula pandangan minor di kalangan sejumlah ASN. Ditempatkan
ke Pakpak Bharat itu sama artinya tengah menjalani masa
“pembuangan.”
Tak heran jika tingkat mutasi ASN ke luar Pakpak Bharat
juga tergolong cukup tinggi. Beberapa calon ASN yang ikut
proses seleksi penerimaan ASN juga tak kurang siasat. Secara
administratif mereka mendaftar sebagai peserta ujian calon
ASN untuk Pakpak Bharat. Namun setelah 1 (satu) atau 2 (dua)
tahun diterima sebagai ASN, mereka ramai-ramai mengajukan
permohonan mutasi ke pemkab atau pemko lain yang dianggap
lebih favorit.
Remigo Yolando Berutu sadar bahwa Pakpak Bharat
memang belum tergolong pemkab “seksi” dibanding daerah
3
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang
pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten
Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Pakpak Bharat resmi
terbentuk menjadi satu kabupaten otonom dengan 3 kecamatan yaitu Kecamatan
Salak, Kecamatan Kerajaan dan Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe. Dengan
Ibukota Salak dan dipimpin oleh Drs. Tigor Solin sebagai pelaksana Bupati serta
Drs. Gandhi Warta Manik, M.Si. sebagai Sekretaris Wilayah yang pertama.
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otonom lain. Ia juga tahu bahwa Pakpak Bharat hanya dijadikan
batu loncatan beberapa ASN, bukan ajang pengabdian terhadap
negara dan warga masyarakat.
Maka untuk mengatasi “laju mutasi” pada tahun 2006
setiap ASN baru wajib menandatangani surat pernyataan tidak
akan mengajukan mutasi sebelum mengabdi selama 5 tahun di
Pakpak Bharat. Saat regulasi tersebut tak juga mampu menahan
laju mutasi beberapa ASN, pada 2014 terbit Peraturan Bupati
yang mengatur tentang perpanjangan masa pengabdian, yakni
menjadi 10 tahun.
ASN yang dilimpahkan dari Pemkab Dairi juga
memunculkan problematika lain. Semisal tentang kesenjangan
kepangkatan atau golongan. Kebanyakan ASN limpahan itu
berasal dari golongan IV dan II. Tidak ada yang berasal dari
golongan III atau golongan menengah.
Masalah menjadi makin kompleks terkait latar belakang
pendidikan atau profesi ASN bergolongan IV ternyata
kebanyakan adalah guru. Padahal ASN golongan IV di-skenariokan sebagai kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Soalnya dari sisi jenjang kepangkatan, mereka merupakan
pejabat yang paling memenuhi syarat. Namun dari sisi latar
belakang pendidikan, pengalaman terlebih kompetensi, ceritanya
bisa menjadi lain lagi.
Sebagaimana diketahui, SKPD4 merupakan perangkat
dari pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi eksekutif. Itu
artinya, seorang kepala SKPD merupakan perpanjangan tangan
bupati-wakil bupati untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana
pernah dijanjikan saat kampanye pilkada.
Keberhasilan seorang kepala SKPD dalam menjalankan
fungsi eksekutif, dalam hal ini memberi pelayanan publik,
menjadi salah satu indikator untuk mengukur maju mundurnya
4
Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah
Pasal 120 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
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kinerja bupati atau Pemkab Pakpak Bharat.
Dengan kata lain, kepala SKPD adalah jabatan eksekutif.
Sebuah jabatan eksekutif tentu tak hanya butuh kompetensi
sesuai bidang yang dipimpinnya, tapi juga butuh kompetensi
lain. Terlebih bagi SKPD front line yang langsung berhubungan
dengan warga berkaitan dengan pelayanan publik.
Ambil contoh jabatan untuk Kepala Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil. Selain butuh kompetensi pengetahuan hukum
kependudukan, perkawinan, kelahiran, ada juga tuntutan teknis
lain seperti kemampuan menyusun perencanaan anggaran,
pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran dan sebagainya.
menurut J.S. Bowman,
Mengutip Haryatmoko,5
dibutuhkan tiga kompetensi bagi pelayan publik dalam rangka
profesionalisme pelayanan publik.
Kompetensi teknik merupakan inti pelayanan publik.
Kompetensi teknik mencakup pengetahuan ilmiah yang
diperlukan untuk melaksanakan tugas pemahaman hukum
yang baik tentang bidang keahliannya (bagaimana agar kontrakkontrak pengadaan barang dan jasa sesuai dengan hukum serta
manajemen organisasi). Manajemen organisasi mengandaikan
kemampuan merencanakan program, membangun dukungan
dari stakeholder (pemangku kepentingan), dan mengantisipasi
resistensi.
Kompetensi teknis bersifat fungsional artinya harus
memiliki pengetahuan terspesialisasi yang memungkinkan
untuk menguasai pekerjaan khusus di suatu bidang (misalnya
pengawasan keuangan di bidang pendidikan). Kompetensi
itu sekaligus meliputi pengetahuan tentang aturan-aturan dan
batas-batasnya yang mengarahkan bagaimana pekerjaan itu bisa
dilaksanakan.
5
Haryatmoko, Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, Cetakan Kedua, 2013
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Bukan hal mudah mencari ASN dengan tiga kompetensi
tersebut pada awal-awal berdirinya Pemkab Pakpak Bharat. Dari
sisi kepangkatan ASN golongan IV yang ada berlatar belakang
sebagai guru. Padahal mereka secara kepangkatan adalah ASN
yang memenuhi syarat menduduki pucuk jabatan SKPD.
Konsekuensinya, dalam tiga tahun pertama banyak
jabatan teknis, seperti kepala SKPD diisi oleh PNS berlatar
belakang guru. Hal ini melahirkan tantangan dalam hal penerapan
prinsip “the right man on the right place” hampir pada setiap unit
SKPD teknis pada awal-awal kepemimpinan Remigo Yolando
Berutu.
Sebenarnya kondisi seperti ini bisa dimaklumi. Untuk
“mencetak” seorang ASN hingga mencapai golongan IV A,
butuh waktu panjang. Seorang ASN golongan IIIA yang baru
diangkat sebagai pegawai misalnya, butuh waktu kurang lebih
16 tahun agar sampai ke golongan IV A. Jika mengikuti alur
birokrasi konvensional seperti ini, tentu bakalan muncul sejumlah
ketimpangan birokrasi.
Karenanya diperlukan kebijakan strategis untuk
memecahkan problem struktural itu. Hal itu sekaligus untuk
memastikan agar layanan publik tidak terganggu. Kebijakan tugas
belajar bagi para ASN yang memiliki potensi pun diperbanyak.
Mereka yang lolos seleksi dikirim ke sejumlah perguruan tinggi
negeri untuk menimba ilmu. Bahkan sampai ada yang studi di luar
negri. Mereka juga disertakan pada kursus-kursus kepemimpinan
atau bimbingan teknis di sejumlah pusdiklat yang dikelola
pemerintah maupun lembaga-lembaga manajemen swasta.
Soal kualitas dan kesenjangan kepangkatan ASN adalah
satu problem. Namun sejatinya ada beberapa masalah lain yang
dihadapi Pemkab Pakpak Bharat saat mulai “mengepakkan
sayap” mereka sebagai daerah otonom baru.
Sebagaimana diketahui, otonomi daerah hakikatnya
merupakan pelimpahan hak, wewenang dan kewajiban daerah
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untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri untuk
mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat.
Untuk itu, Pemkab Pakpak Bharat dituntut menyediakan
pelayanan publik yang berkualitas. Terlebih kebutuhan masyarakat
juga makin beragam dan kompleks. Ada beberapa indikator
sebuah pelayanan publik dikategorikan berkualitas.
Pertama bebas dari praktek suap dalam proses pelayanan.
Kedua setiap institusi pelayanan publik memiliki Standard
Operating Procedure (SOP) layanan, dan proses pelayanan yang ada
sesuai SOP. Ketiga, ada keterbukaan informasi. Keempat ada
unsur keadilan dan kecepatan dalam pemberian pelayanan, dan
kelima ada kemudahan masyarakat dalam melakukan pengaduan.
Tentu, sebagai daerah otonom berusia muda belia,
Kabupaten Pakpak Bharat tidak terlepas dari masalah dan
tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Harus diakui, kinerja birokrasi belumlah se-ideal seperti
diharapkan banyak pihak. Tak sedikit birokrat yang memberi
pelayanan publik belum menunjukkan kredibilitas dan performa
yang maksimal. Mangkir atau bolos kerja tanpa keterangan,
prosedur birokrasi yang berbelit-belit, tidak ada kepastian waktu,
kekurang pekaan birokrat terhadap tuntutan masyarakat, adalah
sejumlah masalah yang ada.
Padahal sebagai daerah otonom, birokrasi sejatinya
dapat leluasa dan mandiri dalam mengelola dan mengorganisir
daerahnya. Mereka dapat menjalankan fungsi manajemen
pemerintahan seperti perencanaan (planning), pengorganisasian
(organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling)
secara mandiri dan bebas dari campur tangan pemerintah pusat.
Namun mengubah mindset terlebih budaya kerja aparat
birokrat bukan perkara mudah. Mengubah kultur birokrasi
lama yang cenderung bekerja lambat, berhati-hati, dan kaku
harus dilakukan secara gradual dan komprehensif. Belum lagi
bicara tentang organisasi yang terlalu gemuk tapi miskin fungsi,
8
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teknologi pelayanan publik yang tak adaptif mengantisipasi
dinamika perubahan di bidang teknologi komunikasi informasi
serta regulasi yang saling tumpang tindih.
Untuk itu, gerakan reformasi birokrasi yang dilakukan
Pemkab Pakpak Bharat juga mencakup pembaharuan dalam
segala aspek penyelenggaraan pemerintahan seperti kelembagaan
(organisasi), ketatalaksanaan, sumber daya aparatur, peraturan
perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayaanan
publik, serta pola pikir dan budaya kerja aparatur.
Ramping Struktur – Kaya Fungsi Tapi Penuh Paradoks
Ramping struktur, kaya fungsi, hampir jadi jargon
reformasi birokrasi yang ditekankan bagi setiap daerah otonom,
terutama saat melaksanakan reformasi di bidang tata organisasi.
Tak terkecuali bagi Kabupaten Pakpak Bharat.
Namun implementasi jargon yang telah jadi “barang kramat” para
birokrat di pusat dalam memantau sekaligus menilai pelaksanaan
reformasi birokrasi suatu daerah otonom itu sebenarnya
mengandung sejumlah paradoks.
Esensi ramping struktur kaya fungsi tentu saja bagus
tujuannya. Soalnya sebagian dari masyarakat, terutama mereka
yang selama ini memberikan perhatian khusus pada upaya
implementasi reformasi birokrasi beranggapan bahwa reformasi
birokrasi yang dicanangkan pemerintah “mandek” dalam
pelaksanaannya. Menurut mereka, “kemandekan” itu terindikasi
dari masih “gemuknya” organisasi birokrasi hingga saat ini. Ibarat
tubuh yang gemuk, tentu geraknya pun menjadi lamban. Dan
yang buruk, organisasi yang gemuk, hampir pasti memboroskan
anggaran.6
6
Eko Prasodjo, “Pemimpin dan Inspirasi Reformasi Sebuah Catatan untuk
Implementasi Reformasi Birokrasi”, dalam Rusﬁ Yunairi dan Abdul Hakim
(Penyunting), Pemimpin dan Reformasi Birokrasi, Catatan inspiratif dan Alat
Ukur dalam Implementasi Reformasi Birokrasi, Cetakan I 2013, Jakarta: Penerbit
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
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Organisasi yang mengurus urusan pemerintahan dan
pelayanan publik di sebuah daerah otonom, tentu saja harus
didisain sesuai kebutuhan khas masing-masing pemerintah daerah
tanpa mengabaikan berbagai urusan wajib yang muaranya untuk
kesejahteraan rakyat. Semangatnya tentu juga untuk menghemat
anggaran.
Sebagai contoh ekstrim, sebuah daerah otonom yang
wilayahnya 90% berupa tanah hutan, tentu tak butuh untuk
pembentukan dinas atau organisasi pelayanan publik yang khusus
mengurus masalah perikanan. Sekalipun sehari-hari penduduk
di daerah itu butuh konsumsi ikan laut. Intinya, dalam kasus
ini pembangunan SKPD di bidang perikanan tak dibutuhkan
sekalipun diamanatkan regulasi. Jika diada-adakan malah justru
membikin postur birokrasi jadi tambun, bukan lagi ramping.
Fungsinya juga bukan makin kaya, tapi justru makin miskin.
Reformasi birokrasi memang bak ujian bagi para
siswa. Ada kisi-kisinya atau rujukan yang harus dipatuhi bagi
pemimpin daerah yang ingin “lulus ujian reformasi”. Kisi-kisi
itu tertuang dalam PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Ada sebanyak 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang
harus dipenuhi oleh sebuah daerah otonom berkaitan pelayanan
dasar. 7
Setelah melalui berbagai kajian dan pembahasan yang
intensif, reformasi birokrasi di bidang tata organisasi di Pakpak
7
Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan
pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar
(basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan
hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang
bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan
daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi
unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah Urusan pemerintahan
di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan
daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.
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Bharat berhasil menciptakan atau membentuk kelembagaan yang
ramping secara struktur, namun berhasil mengakomodasi secara
maksimal kebutuhan pelaksanaan 26 urusan wajib dan 8 urusan
pilihan. 8
Hasil reformasi birokrasi di ranah tata organisasi yang
paling dirasakan adalah meningkatnya efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi atau SKPD.
Tumpang tindih tugas dan fungsi antar tiap instansi juga berhasil
dihindarkan.
Namun ada catatan kritis dari Remigo Yolando Berutu
tentang PP 38 Tahun 2007.
Semisal pelimpahan wewenang untuk pembangunan
jalan yang kemudian dikenal sebagai jalan nasional, provinsi dan
kabupaten/kota. Pelimpahan wewenang seperti ini dinilainya
kurang fair. Belajar dari negara federasi seperti AS, kewajiban
membangun jalan di negara “Paman Sam” itu merupakan
kewajiban pemerintah pusat, bukan pemerintah negara bagian.
Dimana letak kurang fairnya? Pertama, pelimpahan
kewenangan bagi pemerintah daerah untuk membangun
infrastruktur jalan kabupaten, tidak memperhitungkan
karakteristik wilayah setiap daerah otonom yang ada. Termasuk
kemampuan keuangan daerah otonom bersangkutan.
Ia memberi contoh wilayah Pakpak Bharat yang topografinya
berbukit-bukit dan APBD-nya hanya berkisar Rp 400 miliar per
tahun.
Kewajiban pembangunan jalan kabupaten telah menyedot
sebagian besar anggaran yang ada mengingat kondisi jalan yang
8
Adapun kelembagaan yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 adalah: 1) Sekretariat Daerah yang
terdiri atas 2 (dua) asisten dan 8 (delapan) bagian; (i) Sekretariat DPRD; (ii) Dinas
Daerah yang terdiri atas 10 dinas; (iii) Lembaga Teknis Daerah (LTD) yang terdiri
atas 8 (delapan) LTD; (iv) Kecamatan yang terdiri atas 8 (delapan) kecamatan.
Kelembagan tersebut dievaluasi secara periodik dalam rangka penyempurnaan
guna mewujudkan struktur perangkat daerah yang ideal sesuai dengan kebutuhan.
Sebagian dari tulisan ini pernah diterbitkan penulis pada rubrik opini harian
Analisa edisi 26 Mei 2015: ”Reformasi Birokrasi Dalam Catatan Igo.”
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berbukit-bukit, berbeda dengan daerah otonom yang wilayahnya
relatif landai.
Di sisi lain, akibat kebijakan trikotomi dalam pembangunan
jalan di Indonesia, tak sedikit jalan yang berstatus sebagai jalan
negara dan provinsi kerap dalam kondisi rusak parah. Padahal
jalan negara dan provinsi itu bisa jadi berada di dekat atau bahkan
ada dalam wilayah suatu daerah otonom. Bahkan mungkin
merupakan penghubung vital mobilitas antar penduduk dari
kabupaten/kota yang saling bertetangga itu.
“Dipaksa” Bangun Kantor Baru
Menyangkut urusan wajib dan pilihan, juga muncul
paradoks lain. Sesuai PP No. 38 tahun 2007, penyelenggaraan
pelayanan perpustakaan termasuk kategori urusan wajib bagi
pemda. Tentu Remigo Yolando Berutu sadar arti penting
keberadaan perpustakaan sebagai salah satu jantung pengetahuan
yang bisa diakses publik.
Namun dalam pandangannya, fungsi penyelenggaraan
perpustakaan untuk daerah sekecil Pakpak Bharat, minimal
sampai tahun 2014, tak perlu dengan membangun kantor khusus
atau bangunan baru. Cukup diselenggarakan oleh seorang kepala
bagian dari sebuah instansi atau SKPD. Inilah bentuk terjemahan
dari prinsip ramping struktur kaya fungsi dalam pemahaman
Remigo Yolando Berutu.
Awalnya, ia berpikir tak perlu untuk membangun kantor
baru khusus mengurus pelayanan perpustakaan di daerahnya.
Dalam hitungannya, membangun kantor baru, pasti butuh
seorang kepala kantor. Dan seorang kepala kantor pasti butuh
fasilitas seperti mobil, ajudan dan fasilitas lainnya.
Gedung perpustakaan baru juga tentu butuh pegawai
baru, butuh ATK, dan butuh berbagai sarana lain layaknya sebuah
kantor. Ujung-ujungnya, tata organisasi jadi tambah gemuk.
Pengeluaran anggaran juga semakin membengkak.
12
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Karena itu, sekalipun urusan perpustakaan merupakan urusan
wajib, namun Igo merasa cukup penyelenggaraannya diurus
seorang kepala bagian.
Namun masalah muncul saat Kepala bagian mencari
bantuan untuk pengembangan perpustakaan. Pihak Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara, tak
bisa menggelontorkan dana pengembangan atau pembinaan
karena tidak memiliki mitra setara di Pakpak Bharat. Mitra setara
tak lain adalah Kantor Perpustakaan Daerah. Setali tiga uang saat
permohonan bantuan dilayangkan ke Dinas Perpustakaan dan
Arsip Nasional di Jakarta.
Ibarat judul film “Maju Kena Mundur Kena”, sadar
bahwa layanan perustakaan di daerahnya penting sebagai
sarana menyediakan “suplemen rohani” maka Remigo Yolando
Berutu pun “dipaksa” untuk membangun Kantor Perpustakaan
sekalipun ia harus menelikung prinsip ramping struktur, kaya
fungsi tersebut.
Catatan kritis Remigo Yolando Berutu yang lain
menyangkut fungsi dan kewenangan sebuah instansi yang terkesan
“dimandulkan”. Ia memberi ilustrasi tentang keberadaan Dinas
kehutanan Pakpak Bharat. Tak dipungkiri, kurang lebih 87%
wilayah Pakpak Bharat berupa hutan. Namun sebagai kepala
daerah, ia juga punya proyeksi jangka panjang. Semisal untuk
akselerasi pembangunan, perumahan, perkebunan maupun
pertanian.
Itu artinya ke depan dibutuhkan pengadaan lahan untuk
menjawab proyeksi pembangunan jangka panjang.
Namun darimana semua lahan itu mesti diadakan?
Tentu tak lain dari luas hutan yang 87% itu. Masalahnya
kewenangan peralihan fungsi hutan bukan merupakan
kewenangan Dinas Kehutanan Pakpak Bharat. Kewenangan itu
mutlak ada pada Dinas Kehutanan RI.
Maka yang terjadi adalah ironi seperti ini. Atas nama
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regulasi, atau atas nama pelestarian lingkungan, Pemkab Pakpak
Bharat wajib membangun kantor dinas kehutanan karena
wilayahnya 87 persen berupa hutan. Masalahnya setelah urusan
pilihan dijadikan urusan wajib, fungsi utama Dinas Kehutanan
Pakpak Bharat hanya melulu disuruh untuk menjaga kelestarian
dan keselamatan hutan dari para “begal kayu hutan”.
Fungsi menjaga hutan seperti ini, dalam pandangan Remigo
Yolando Berutu sejatinya cukup dilakukan polisi hutan, bukan
oleh sebuah instansi seperti Dinas Kehutanan.
Ia juga mengaku tak habis pikir kenapa urusan pertanian
bukan menjadi urusan wajib dalam PP 38 Tahun 2007. Padahal
negara kita ingin mencapai swasembada pangan. Hampir sebagian
besar mata pencaharian penduduk kita juga berasal dari kegiatan
pertanian. Uniknya, regulasi yang ada justru memasukkan urusan
pertanian sebagai urusan pilihan, bukan wajib!
“Tulis Apa Yang Dikerjakan Dan Kerjakan Apa Yang
Ditulis”
Inti dari reformasi tata laksana sejatinya ada dua hal,
pertama “tulis apa yang dikerjakan dan kerjakan apa yang ditulis”,
kedua penerapan piranti teknologi informasi dan komunikasi
untuk penyelenggaraan e-government dan unit pelayanan publik.
Hal yang pertama umumnya dikenal sebagai penerapan
Standard Operating Procedure (SOP) atau prosedur yang harus
dijalankan dalam melaksanakan kegiatan dan sekaligus berperan
sebagai alat kendali atas jalannya suatu pekerjaan atau aktivitas
pada suatu instansi atau SKPD.
Namun tidaklah bijak jika tak diurai terlebih dulu
budaya kerja ASN yang dominan sebelum reformasi di bidang
ketatalaksanaan diintrodusir sejak tahun 2011. Tentu saja ini
jauh dari maksud untuk mengungkit-ungkit “masa silam yang
menyakitkan”. Tapi lebih sebagai cermin pembelajaran agar tak
terulang di masa depan.
14
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‘‘Kerja tak kerja tak masalah, setiap bulan gaji tetap terjamin.”
Begitulah kurang lebih prasangka yang hidup di kalangan
sebagian (besar) masyarakat terhadap keberadaan ASN. Walau
terkesan menggeneralisir, namun prasangka itu sebenarnya tak
jauh api dari panggang.
Sebelum reformasi birokrasi bergulir pada 2011, kinerja
ASN di Pemkab Pakpak Bharat ibarat seorang murid yang seharihari terlihat alim di kelas. Si murid terlihat tekun mengerjakan tugas
yang diberikan guru dan diam saat guru tengah menerangkan.
Baru saat si guru mendekat ke meja duduk murid yang terlihat
“alim” itu, ketahuan jati diri murid tersebut. Rupanya murid
yang alim dan terlihat tekun mencatat itu bukan tengah menyalin
pelajaran dari pak guru. Tidak tahunya ia justru tengah tekun
melukis gambar seorang gadis berpenampilan seksi!
Begitulah secara fisik para ASN memang hadir setiap
hari di kantor tempat mereka bertugas. Mereka ikut apel pagi
sebelum masuk ruangan kantor, mengisi daftar absensi, dan tak
lama duduk rapi di meja kerja masing-masing.
Jari-jari tangan mereka terlihat sibuk memencet-mencet
tombol keyboard, sembari pandang mereka terarah serius ke
arah layar monitor. Sesekali mereka juga terlihat mengangkat
gagang telpon atau handphone, dan terlibat percakapan serius. Kali
lain mereka terlihat tengah menekan tombol on mesin printer
sehingga ruangan kantor dipenuhi bunyi suara mesin printer
yang tengah mencetak dokumen.
Namun seperti murid yang bandel tadi, mereka
sebenarnya “bekerja untuk tak bekerja” alias bekerja namun
mengerjakan pekerjaan urusan non kantor. Pada jam-jam kantor
tak sedikit juga yang dijumpai asyik “kombur di kedai kopi.”
Sebagian diantara ASN itu mungkin memang ada yang
bekerja mengerjakan urusan kantor. Sayangnya saat itu belum ada
parameter untuk menilai kinerja mereka. Dalam istilah birokrasi
belum ada uraian Tugas Pokok dan Fungsi alias tupoksi yang
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dapat jadi acuan kerja mereka.
Tupoksi itu mengatur hal-hal yang harus dan wajib
dikerjakan ASN secara rutin sesuai kemampuan yang dimiliki
untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan
tujuan, visi dan misi lembaga.
Sebagai contoh sederhana, seorang ASN saat membuat
surat dinas, tak pernah memiliki target berapa lama surat itu
selesai dikonsep dan diketik. Berapa lama surat itu di-print-out.
Tak juga ada limitasi waktu kapan surat itu didistribusikan atau
dikirim kepada pihak yang berhak.
Akibat tak ada tupoksi dan Standard Operasional Prosedur
(SOP), kinerja ASN tak bisa diukur secara kuantitatif maupun
kualitatif. Termasuk indikator untuk menilai kinerja dalam
memberikan pelayanan publik. Dalam konteks pelayanan publik
misalnya, tak ada standar berapa lama waktu untuk menyelesaikan
sebuah layanan publik, berapa biaya standar yang ditetapkan, apa
saja persyaratannya dsb. Ujung-ujungnya, saat intansi pelayanan
publik tak memiliki SOP, masyarakat juga yang menanggung
kerugiannya. Ibaratnya telah terjadi “mall fungsi organisasi.”
Namun reformasi birokrasi telah berhasil menyembuhkan
fungsi organisasi menjadi sehat kembali (tepat fungsi). Walau
harus melalui proses trial error, namun dibawah pimpinan Remigo
Yolando Berutu dan bekerjasama dengan sejumlah pemangku
kepentingan lain, Standard Operating Prosedure (SOP) sejumlah
SKPD dan unit layanan teknis berhasil disusun dan dijadikan
panduan.
SOP itu sendiri didefinisikan sebagai serangkaian instruksi
kerja tertulis yang dibakukan (terdokumentasi) mengenai proses
penyelenggaraan administrasi organisasi, bagaimana dan kapan
harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Dengan kata
lain menjadi pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas
pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi
pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif
16
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dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja
pada unit kerja yang bersangkutan.
Awalnya “Kagok”, Kini Sudah Mulai Terbiasa
Teknologi canggih belum tentu membawa manfaat jika
berada di tangan orang yang belum terampil. Namun benar juga
pepatah “bisa karena terbiasa”. Awalnya tak sedikit pimpinan
SKPD yang kagok menggunakan email, namun perlahan karena
sebagai pimpinan, Remigo lebih sering memberikan tugas via
email, maka pimpinan SKPD pun menyesuaikan diri dengan
‘kultur kerja” baru bos mereka.
Bicara reformasi birokrasi, terutama dalam hal
pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik, memang
tak terpisah dari penerapan dan pendayagunaan teknologi
komunikasi informasi untuk menggantikan peran teknologi
manual.
Teknologi informasi yang dimanfaatkan berupa teknologi
berbasis web, atau internet. Selama ini teknologi internet sudah
banyak digunakan untuk kepentingan bisnis, militer, kesehatan,
pendidikan, pemerintahan dan lain sebagainya. Teknologi
internet juga telah terintegrasi menjadi gaya hidup sehari-hari
masyarakat. Tidak terkecuali di kalangan masyarakat di Pakpak
Bharat.
Sebuah perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi,
sejak tahun 2004 juga telah membangun menara pemancar
di Salak, ibu kota Pakpak Bharat. Dengan adanya pemancar
telekomunikasi, sejak itu praktis tak ada wilayah di kabupaten
Pakpak Bharat yang tak bisa dijangkau jaringan telpon dan
internet.
Dampaknya, bermunculan sejumlah portal informasi
baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan yang dikembangkan
masing-masing satuan kerja dan unit pelayanan teknis. Portal
informasi itu berisi informasi kegiatan masing-masing SKPD
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dan UPT serta laporan kegiatan. Portal-portal tersebut juga
memberikan kesempatan warga untuk memberikan pendapat
tentang kinerja SKPD maupun UPT.
Selain itu, untuk mendukung jaringan sistem informasi
yang berperan sebagai back office maupun intranet, juga telah
dikembangkan berbagai sistem informasi manajemen yang
mempermudah dalam pengambilan keputusan dan koordinasi
seperti kepegawaian, keuangan daerah, kependudukan dan
lainnya.
Menurut Remigo, tuntutan mengintegrasikan kemajuan
teknologi informasi dalam pengelolaan manajemen pemerintahan,
memang tak terelakkan. Ia memberi ilustrasi sederhana. ASN
Pakpak Bharat saat ini berjumlah lebih dari 2.000 orang. Hanya
dengan sekali meng-klik data based yang tersimpan di komputer
server dan dihubungkan dengan jaringan komputer di ruang
kantornya, dalam sekejap ia dapat mengetahui nama-nama
pegawai yang hendak memasuki masa pensiun, yang berulang
tahun, dsb.
Pekerjaan seperti itu tentu akan membuat kelabakan staf
kepegawaian jika masih menggunakan pencatatan secara manual.
Pelayanan publik adalah pihak paling diuntungkan dengan adanya
sistem elektronik tersebut. Saat mengurus perpanjangan KTP
misalnya, warga tak perlu lagi repot-repot mengisi formulir.
Petugas di Disdukcapil akan langsung menginput data-data
kependudukan warga berdasar keterangan warga. Pelayanan
elektronik seperti ini juga mempermudah urusan warga yang buta
huruf.
Penerapan sistem informasi secara elektronik telah
diterapkan pada sejumlah unit pelayanan publik seperti di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Sistem Administrasi
Kependudukan (E-KTP), DIPPEKADE
dengan Sistem
Informasi Keuangan Daerah (SIMDA, SIM BMD, SIM PBB P2),
Dinas Pendidikan dengan Sistem Informasi Pendidikan, Dinas
18
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Kesehatan dengan Sistem Informasi Kesehatan dan BKD dan
Diklat dengan Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian
(SPAK).
Penataan Perundang-Undangan
Kabupaten Pakpak Bharat juga telah menerbitkan
peraturan daerah (perda) dan peraturan bupati (perbup) sebagai
landasan perangkat daerah dalam menyelenggarakan tugas pokok
dan fungsi. Upaya mengoptimalkan penerapan perda dan perbup
dilakukan melalui sosialisasi kepada aparatur dan masyarakat,
membentuk badan legislasi daerah, serta membangun kemitraan
dengan pihak ketiga (advokat dan kejaksaan) untuk konsultasi
dan bantuan hukum pemerintah daerah.
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
bertujuan meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di
setiap instansi. Untuk mencapai tujuan itu harus disertai
sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi,
transparan, serta diikuti dengan penerapan sistem remunerasi
dan jaminan kesejahteraan yang sepadan.
Masalah utama SDM aparatur adalah alokasi dalam hal
kuantitas, kualitas dan distribusi ASN menurut teritorial (daerah)
tidak seimbang, serta tingkat produktivitas ASN yang masih
rendah. Manajemen SDM aparatur belum dilaksanakan secara
optimal untuk meningkatkan profesionalisme kinerja pegawai.
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat berupaya melakukan
penataan sistem manajemen SDM aparatur dengan mengacu
pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
dengan melakukan terobosan :
• Menyusun informasi jabatan, beban kerja, peta jabatan
melalui kegiatan analisa jabatan dan analisa beban kerja pada
seluruh SKPD;
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• Menerapkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor
53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
• Meningkatan kompetensi SDM aparatur melalui program
tugas belajar PNS, Brain Mapping, Diklat Kepemimpinan
dan Diklat Teknis/Fungsional;
• Memberikan tunjangan perbaikan penghasilan dalam rangka
peningkatan kesejahteraan pegawai.
Penataan Pengawasan
Penataan atau perubahan dalam pengawasan dilakukan
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan melakukan
monitoring terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,
memaksimalkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah secara
rutin, memberikan sanksi berupa teguran dan pembayaran
ganti rugi bagi ASN yang melakukan penyimpangan, serta
menindaklanjuti temuan hasil pengawasan/pemeriksaan
dari lembaga pemeriksa. Program dan kegiatan penguatan
pengawasan dalam kerangka reformasi birokrasi ditujukan untuk
meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
bebas korupsi, kolusi, nepotisme.
Program penguatan pengawasan terdiri dari dua kegiatan
yaitu pertama penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP). SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008, Bab I, Pasal 1 Butir 2).
Kedua, Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) sebagai quality assurance dan consulting.
Secara umum yang menjadi kriteria keberhasilan pada
program dan kegiatan Penguatan Pengawasan dalam rangka
reformasi birokrasi di instansi adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan
negara di instansi;
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara di
20
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instansi;
3. Diperolehnya opini WTP dari BPK terhadap pengelolaan
keuangan negara di instansi;
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di instansi.
Sedangkan secara rinci yang menjadi kriteria keberhasilan
pada program dan kegiatan penguatan pengawasan dalam rangka
reformasi birokrasi di instansi adalah sebagai berikut :
1. Pada penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) di instansi adalah jumlah dan jenis temuan berkurang;
dan temuan yang ada ditindaklanjuti;
2. Pada Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
adalah Laporan Keuangan mendapatkan opini WTP (Wajar
Tanpa Pengecualian) dari BPK di tahun yang akan datang.
Saat LKPD dan LPPD Diraih dengan Fasilitas Seadanya
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ibarat rapor
bagi seorang siswa. Karena itu saat guru memberi penilaian
atau rangking yang tinggi, siswa mana yang tak berbunga-bunga
hatinya?
Bisa jadi, gambaran suasana kebatinan yang ada pada
diri jajaran Bupati dan jajaran pimpinan SKPD Pemkab Pakpak
Bharat, tak jauh dari gambaran siswa yang tengah mendapat
rapor bagus tanpa hiasan tinta merah.
Di penghujung Tahun 2015, setidaknya ada tiga
penghargaan prestisius yang disabet Pemkab Pakpak Bharat.
Pada desember 2014, LPPD tahun 2013 mendapat penilaian
”sangat tinggi” dari Kemendagri dan Kemenpan & RB, Maret
2015 Program layanan Bus Sekolah Gratis masuk dalam 99 Top
Inovasi Pelayanan Publik, dan Juni 2015 Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014 meraih status
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa
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Keuangan (BPK) RI. Ini mengulang prestasi yang sama atas LPK
tahun 2013.
LPPD Raih Nilai Sangat Tinggi
Mengakhiri kerja tahun 2014, sebuah kado akhir tahun
diterima Pemkab Pakpak Bharat. LPPD tahun 2013 yang dikirim
dan dievaluasi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam
Negeri, pada 24 Desember 2014, berhasil meraih peringkat ke
42 dari 383 kabupaten seluruh Indonesia, atau peringkat ke 2 seProvinsi Sumatera Utara.
Sebuah prestasi yang pantas diberi acungan jempol.
Asal tahu saja, LPPD memang merupakan kewajiban bagi setiap
pemerintahan daerah yang harus “disetor” setiap tahun ke
pemerintah pusat. Aturannya tertuang dalam Undang-Undang
32 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
LPPD menjadi indikator untuk menilai sejauhmana pemerintahan
yang bersih, bertanggungjawab dan memenuhi tuntutan
pembahasan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata
pemerintahan yang baik mewujud di sebuah daerah otonom.
Bagi pemerintah pusat, LPPD juga sekaligus acuan untuk
memberikan reward atau punishment. Pemerintah daerah yang
“rapornya merah” tentu saja akan mendapat bonus “pembinaan”.
Sedangkan yang “rapornya hitam” dan mendapat predikat “sangat
tinggi” seperti Pemkab Pakpak Bharat tentu akan mendapat
reward.
Indikator penilaian LPPD beragam, misalnya data-data
capaian setiap SKPD oleh tim penilai akan dicocokkan dengan
perencanaan pembangunan yang dibuat. Misalnya tentang
realisasi capaian penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) saat
melahirkan atau Angka Kematian Bayi (AKB) saat dilahirkan,
angka penurunan jumlah penduduk miskin, angka harapan hidup,
tingkat pendapatan masyarakat dan sebagainya.
LPPD direview sekaligus diverifikasi di lapangan oleh
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tim penilai yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tim
penilai provinsi sampai nasional atau pusat. Nah, seperti telah
disebutkan sebelumnya, dari 383 kabupaten di Indonesia, LPPD
Pakpak Bharat “nangkring” di urutan ke 43. Sementaran dari 33
kabupaten/kota se Sumut, “nongkrong” di urutan ke 2.
Keberhasilan kinerja pemerintahan Pakpak Bharat yang “kinclongkinclong” itu, tentu saja tak lepas dari sinergi dan kerja keras setiap
SKPD, terutama dalam memberikan pelayanan publik yang
terbaik, cepat, mudah dan murah kepada warga Pakpak Bharat.
LKPD: Berturut Raih Opini WTP
Buah dari reformasi birokrasi yang membanggakan juga
dipetik saat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Pakpak Bharat secara berturut, yakni 2013 dan 2014, mendapat
penilaian atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Menurut Standar Profesional Akuntan (PSA 29)11, Opini
Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) adalah pendapat
yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan sesuai dengan
Standar Auditing (SPAP), auditor tidak menemukan kesalahan
material secara keseluruhan laporan keuangan atau tidak terdapat
penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku (SAK).
Bentuk laporan ini digunakan apabila terdapat keadaan
berikut :
1. Bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi
dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa,
sehingga ia dapat memastikan kerja lapangan telah ditaati.
2. Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan
kerja.
3. Laporan keuangan yang diaudit disajikan sesuai dengan
prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia
11
Sumber : http://www.kajianpustaka.com/2013/10/pengertian-dan-jenis-jenisopini-audit.html
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yang ditetapkan pula secara konsisten pada laporan-laporan
sebelumnya. Demikian pula penjelasan yang mencukupi telah
disertakan pada catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan
keuangan.
4. Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti (no material
uncertainties) mengenai perkembangan di masa mendatang yang
tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara
memuaskan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas
LKPD Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2014 diserahkan oleh
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Erwin, kepada
Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu dan Ketua
DPRD Pakpak Bharat, Sonni P. Berutu serta disaksikan Kepala
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DIPPEKADE), Benar Baik Sembiring, yang dilaksanakan pada
hari Senin, 1 Juni 2015, di Ruang Rapat Kepala BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Utara, Medan.
Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan
BPK atas pengelolaan keuangan daerah. Kriteria pemberian opini
menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan
Pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan profesional
pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang
disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria
(a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b)
kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (c) kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) efektivitas
sistem pengendalian intern (SPI).
Secara bersamaan pada 2014 ini, status Opini WTP
juga diraih oleh Pemkab Dairi yang memiliki hubungan historis
dengan Pemkab Pakpak Bharat. Bagi “sang induk” inilah untuk
pertama kalinya mereka meraih prestasi tersebut. Dan kontribusi
sang “anak pemekaran” kepada “sang induk”, bukannya tidak
ada.
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Pada September 2014, Inspektur Kabupaten Dairi,
Edward Hutabarat dan rombongan telah melakukan studi banding
ke Pemkab Pakpak Bharat. Mereka belajar tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (BMD) dalam rangka persiapan Pemkab
Dairi agar dapat meraih opini WTP pada LKPD Dairi.
Sebagai daerah otonom yang banyak memiliki
keterbatasan, Bupati Pakpak Bharat dalam berbagai kesempatan
mengungkapkan keyakinannya bahwa Pemkab Pakpak Bharat
bisa memberi “sesuatu” untuk Indonesia, persis seperti moto
yang selalu didengungkannya: “membangun negeri dari daerah
tertinggal”.
Penataan Akuntabilitas
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
melakukan perubahan dengan melakukan monitoring dan evaluasi
kegiatan pembangunan realisasi fisik dan keuangan (setiap bulan)
dan memberikan reward dan punishment, menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) Pemerintah Daerah
setiap tahun, dan penyusunan LAKIP pada seluruh SKPD
(adanya peningkatan hasil evaluasi LAKIP tahun 2011 dengan
nilai C).
Penataan Pelayanan Publik
Pelayanan publik yang berkualitas, tentu menjadi
dambaan aparatur penyedia jasa pelayanan publik maupun warga
sebagai penerima layanan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut
bukan hal mudah. Pelayanan publik dikatakan berkualitas apabila
prosedur pelayanan tidak berbelit-belit, jelas apa persyaratan
yang diminta, warga tidak di“ping-pong”, jelas berapa lama akan
selesai, dan jelas berapa besar biaya yang diperlukan.
Personil dan pendukungnya melayani dengan
profesional. Mereka mengerti apa yang harus dilakukan, dan saat
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melayani tidak bersikap sebagai “penguasa”. Policy (kebijakan atau
peraturan) yang jadi acuan pelayanan juga jelas. Kebijakan yang
jelas menyebabkan penanggung jawab urusan jelas, prosedur
tidak berbelit-belit, selain itu antar peraturan, sekalipun banyak,
tidak saling ”bertabrakan”. Organisasi penyelenggara pelayanan
publik juga tidak semerawut, artinya jelas siapa yang bertanggung
jawab, tidak terjadi tumpang tindih, atau bahkan tak ada yang tak
bertanggung jawab.
Untuk meningkatkan pelayanan publik yang dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, Pemkab Pakpak
Bharat mengadopsi upaya sebagai berikut :
1. Mengadopsi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan
mandiri level pemerintah daerah dalam penyelenggaraan
pelayanan publik yang diterapkan mulai 2012 di 29 SKPD
dan 12 UPT;
2. Tahun 2013, sebanyak 9 (Sembilan) SKPD Frontline
mendapat sertifikasi ISO 9001: 2008;
3. Tahun 2014 terhadap 9 (sembilan) SKPD Frontline tersebut
dilakukan audit surveillance dan 9 (sembilan) SKPD backline
telah mengikuti sertifikasi;
4. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik dan menerapkan sambungan
langsung telepon (Hot Line Service) pada 29 SKPD untuk
melayani keluhan masyarakat;
5. Melakukan monitoring dan pembinaan pelaksanaan
pelayanan publik pada seluruh SKPD dan UPT;
6. Memacu pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Untuk mewujudkan percepatan penerapan ISO
9001:2008, sejumlah langkah strategis telah dilakukan oleh Bupati
Pakpak Bharat.
Pertama di bidang regulasi. Untuk memberi kepastian
tentang penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dibutuhkan
dukungan regulasi untuk memberikan kepastian, baik bagi
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penyedia jasa pelayanan maupun penerima jasa layanan.12
Langkah strategis kedua adalah melakukan sosialisasi
Undang Undang 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik, dan
Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 dengan
menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN dan RB
dan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Utara. Sosialisasi
dilakukan dalam rangka memperkuat kapasitas pengetahuan
dan pemahaman ASN tentang hakikat pelayanan publik dan
mengubah paradigma atau mindset ASN sebagai pelayan publik,
bukan sebagai abdi yang dilayani publik.
Ketiga adalah dengan melakukan launching Penerapan
SMM ISO 9001: 2008 dan penandatangan pernyataan komitmen13
yang kemudian disusul keputusan bupati yang menetapkan bahwa
semua SKPD/UPT harus menetapkan sistem Manajemen mutu
ISO 9001: 2008 secara sekaligus dan serentak pada 41 (empat
puluh satu) SKPD/UPT. Namun dalam proses sertifikasi, lebih
diutamakan kepada 9 SKPD/UPT front line dan pada tahun
berikutnya diharapkan second front line (32 SKPD/UPT) akan
memperoleh sertifikasi secara bertahap sampai seluruhnya
memperoleh sertifikat ISO 9001:2008.
Di tengah berbagai upaya percepatan penerapan ISO
9001:2008, Kabupaten Pakpak Bharat ditetapkan sebagai Pilot
Project Pembangunan SMM ISO 9001: 2008 oleh Kemenpan
dan RB.14 Keputusan tersebut tentu saja telah meningkatkan
motivasi dan kepercayaan diri Pemerintah Kabupaten Pakpak
Regulasi itu berupa:1) Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 52 Tahun 2011
tentang Sistem Manajemen Mutu pada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, 2)
Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik, 3) Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor 33 Tahun 2011
tentang Tim Penyusunan Dokumen Kinerja Pelayanan Publik, 4) Keputusan Bupati
Pakpak Bharat No. 747 Tahun 2012 tentang Tim Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat.
13
Launching Penerapan SMM ISO 9001: 2008 pada Tanggal 19 Januari 2012 yang
dihadiri oleh Bupati Pakpak Bharat, Wakil Bupati Pakpak Bharat, Asisten Deputi
Pelayanan Publik Kemen PAN & RB, Kabiro Organisasi Setda. Provsu, Pimpinan
DPRD, Muspida, Tokoh Masyarakat dan seluruh pimpinan SKPD/UPT, serta
seluruh Pejabat Eselon II, III dan IV.
14
Surat No: B-06/S.PAN-RB/01/2012 tanggal 19 Januari 2012.
12
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Bharat dalam perbaikan Sistem Manajemen Publik yang Prima.
Keempat berbagai bimbingan teknis, baik bekerjasama
dengan KemenPAN RB maupun konsultan jasa manajemen swasta
juga intens dilakukan. Dengan KemenPAN RB diantaranya:
1) Sosialisasi Pelayanan SMM ISO 9001:2008 difasilitasi oleh
Kementerian PAN dan RB pada 19 - 20 Januari 2012 di Aula
Pemkab Pakpak Bharat, Salak; 2) Bimbingan teknis pembentukan
kompetensi penguasaan persyaratan wajib SMM ISO 9001:2008
difasilitasi Kementerian PAN dan RB pada 23 - 24 Februari 2012,
diikuti oleh Tim POKJA SKPD/UPT di Mess Pemkab Pakpak
Bharat, Medan; 3) Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan
Manual Mutu dan SOP SMM ISO 9001:2008 Level Pemerintah
Daerah difasilitasi Kementerian PAN dan RB pada 19 - 20
April 2012 di Aula Pemkab Pakpak Bharat diikuti Tim POKJA
SKPD/UPT; 4) Focus Group Discussion (FGD) Penyempurnaan
Manual Mutu SMM ISO 9001:2008, difasilitasi Kementerian
PAN dan RB pada 7 – 8 Juni 2012 di Mess Pemkab Pakpak
Bharat, Medan diikuti Tim POKJA SKPD/UPT; 5) Pertemuan
Tim Pokja dengan Tim Kementerian PAN dan RB dalam
rangka penyempurnaan Manual Mutu pada 7 – 8 Juni 2012; 6)
Kunjungan Monitoring dan Evaluasi Penetapan SMM ISO 9001
: 2008 dari Kementerian PAN dan RB pada 30 Agustus 2012; 7)
Pembinaan bagi SKPD/UPT Frontline dan Nonfrontline oleh tim
dari Kementerian PAN dan RB pada 30 Januari - 1 Februari
2013; 8) Supervisi pemantapan dokumen SMM ISO 9001:2008
dan sosialisasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat oleh tim
Kementerian PAN dan RB.
Sedangkan kerjasama dengan swasta dilakukan lewat
PT. Qims Intrasindo Consulting yang dilakukan secara bertahap
memberikan asistensi dalam hal :
• Bimbingan Teknis Auditor Internal
• Pelatihan Document Control
• Supervisi Pemantapan Dokumen
28
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• Supervisi Implementasi Sistem
• Audit Mutu Internal
• Rapat Tinjauan Manajemen
• Pelaksanaan Audit Konsultan
• Pendampingan Pelaksanaan Pra Audit Sertifikasi 		
(Audit Eksternal Stage-1)
• Pendampingan Pelaksanaan Audit Sertifikasi (Audit
Eksternal Stage -2)
• Pelaksanaan Diagnostic Assesment.
Setelah melalui berbagai kerja keras, akhirnya dilakukan
Audit Eksternal oleh Badan Sertifikasi TUV – NORD15 untuk
mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008. Pelaksanaan audit
sertifikasi bagi SKPD/UPT Front Line dilakukan oleh Badan
Sertifikasi TUV–Nord Jakarta mulai tanggal 27 – 31 Mei 2013
dan 17 – 21 Juli 2013. Hasil audit sertifikasi merekomendasikan
sebanyak bahwa 9 (sembilan) SKPD/UPT Front line layak
menerima sertifikat sistem manajemen mutu (SMM) 9001:2008.
Keberhasilan meraih sertifikat ISO 9001:2008 untuk 9
SKPD/UPT, mendorong Pemkab Pakpak Bharat menularkan
kesuksesan tersebut pada 31 (tiga puluh satu) SKPD second front
line untuk tahun anggaran 2014. Sedangkan Kementerian PAN
dan RB memberikan apresiasi kepada Pemkab Pakpak Bharat
dengan pemberian Piagam Citra Bhakti Negara yang diterima
Bupati Pakpak Bharat pada 28 Maret 2013 di Jakarta.
15
TUV NORD Indonesia adalah salah satu lembaga sertifikasi, supervisi, inspeksi
dan pengujian terbesar di Indonesia dan di Dunia Internasional dengan lingkup
pelayanan meliputi sertifikasi sistem manajemen ISO 900I:2008 Quality
Management, ISO I400I:2004 Environmental Management, OHSAS I 800 I :2007
Health and Safety Management, HACCP, ISO 22000 Food Safety, ISO I3485
Medical Devices, ISO/TS I6949 Automotive, ISO SOOOI Energy Management,
ISPO, RSPO, sertifikasi produk Indonesia berdasarkan SNI, pengujian teknik,
analisa laboratorium, supervisi pemeriksaan pabrik (factory inspection), jasa
pelatihan sistem manajemen dan lingkup jasa sertifikasi lainnya. Hingga saat ini
telah lebih dari 25.000 sertifikat di dunia telah diterbitkan oleh TUV NORD Group
yang berpusat di Jerman. Di Indonesia sendiri lebih dari 1.500 sertifikat sistem
manajemen te1ah diterbitkan oleh TUV NORD INDONESIA, termasuk lebih
dari15 sertifikat RSPO diterbitkan untuk perusahaan perkebunan sawit di Indonesia.
Lihat juga http://www.tuv-nord.com/id/en/our-company/about-us-560.htm

Kompilasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

29

Melawan Mental Block
Gebrakan yang dilakukan Pemkab Pakpak Bharat dalam
meraih sertifikasi ISO 9001:2008, tentu saja menuai apresiasi dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi. Wujud apresiasi itu misalnya saat Wakil Menteri,
Prof. Dr. Eko Prasojo, SIP, Mag. menyerahkan secara langsung
sertifikat ISO tersebut kepada para pimpinan SKPD dan Unit
Kerja lingkup Pemkab Pakpak Bharat. Acara seremoninya
dilangsungkan di Gedung KemenPAN dan RB pada 30 Oktober
2013.
Bupati Pakpak Bharat menyebut penyerahan sertifikat
ISO 9001:2008 itu suatu rekor berskala nasional. Soalnya sejauh
menurut bupati, perolehan sertifikasi ISO bersifat parsial,
misalnya untuk satu atau dua organisasi. Bukan seperti yang
diraih Pakpak Bharat yang melakukan secara terintegrasi dan
melibatkan seluruh SKPD.
Karena itu saat seremoni acara penyerahan sertifikat ISO
9001:2008, bupati secara khusus meminta KemenPAN dan RB
menyerahkan secara langsung kepada para pimpinan SKPD dan
Unit Kerja, sebagai penghargaan atas kerja keras mereka selama
ini. Selain sebagai bentuk apresiasi, juga simbol amanah kepada
SKPD dan UPT dalam mempertahankan kualitas pelayanan
publik mereka kepada masyarakat.
Keberhasilan meraih sertifikat ISO 9001:2008 untuk 9
SKPD dan UPT tersebut juga menjadikan Kabupaten Pakpak
Bharat ditetapkan sebagai salah satu pilot project reformasi birokrasi
pemda bersama 97 pemda lain di Indonesia.
Namun keberhasilan menyusun dan meraih International
Standard Organization (ISO 9001:2008), bukan diraih secara
mudah. ISO sendiri merupakan kesepakatan internasional yang
digunakan untuk menentukan standar universal yang berlaku
untuk semua organisasi mengenai produk dan layanan yang
memenuhi harapan pelanggan dan syarat peraturan. Sebagaimana
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telah diuraikan sebelumnya, tahun 2013 sebanyak 9 unit SKPD
dan UPT meraih sertifikat ISO 9001:2008 yang diserahkan
langsung oleh wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo.16
Perjuangan menyusun SOP, terlebih meyakinkan pentingnya
penerapan ISO, sejak 2011, menghadapi apa yang disebut sebagai
mental blocking.
ASN selama puluhan tahun, tak memiliki semacam code
of conduct yang mengatur secara rigid tugas dan tanggungjawab
mereka. Tak ada juga instrumen untuk mengukur hasil kerjan
mereka. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Akibatnya
ketika ide untuk menyusun SOP untuk meraih ISO, sejumlah
pandangan miring muncul di kalangan ASN. Muncul mental block
dalam bentuk gerundelan kurang lebih begini: “pekerjaan saya
kok jadi makin diatur-atur”, “nanti saya jadi nggak bisa fleksibel
lagi menjalankan pekerjaan”, “untuk apa ISO, SOP? menambah
kerjaan saja”.
Tentu saja mental block seperti itu, tak ada yang secara
terang-terangan dikemukakan secara terbuka. Namun sebagai
pimpinan, Remigo Yolando Berutu dapat menangkap nuansa
kebatinan yang berkembang di kalangan bawahannya. Tak heran
anggota tim Pokja ISO di setiap instansi sering mengalami
bongkar pasang personil. Untuk itu selama penyusunan ISO yang
memang “njlimet’ itu, ia terlibat penuh mengawal tim pokja ISO.
Ia juga tak pernah absen menghadiri acara-acara sosialisasi ISO di
setiap instansi.
Untuk melawan mental block seperti itu, dalam beberapa
16
Perolehan Sertikat ISO 9001:2008 secara serentak oleh sembilan SKPD dan UPT
menurut Wamen Eko Prasojo, merupakan kali pertama terjadi di tanah air. Hal
itu menunjukkan kuatnya komitmen pimpinan pemerintah kabupaten pemekaran
Dairi itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Bupati
Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, juga telah membentuk Komisi Pengawas
Pelayanan Publik, melaksanakan survei IKM, Hot Line Service & Kotak Pengaduan
secara serentak pada semua Unit Kerja, monitoring dan pembinaan pelaksanaan
pelayanan publik pada seluruh SKPD dan UPT yang telah meraih sertifikat ISO
9001:2008.
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kesempatan Bupati tak jemu-jemu menegaskan arti penting
bagi ANS untuk mengubah paradigma mereka. Bupati semisal
mengutip pendapat tokoh-tokoh terkenal tentang paradigma
seorang pejabat publik yang profesional.
Misalnya kutipan seperti berikut : ”Hasil studi seorang
guru besar dari Harvard University menyatakan bahwa ada
kekeliruan paradigma dari para ASN. Mereka dibayar bukan
karena profesional. Padahal ASN sebenarnya adalah pekerja
publik dan abdi negara, sekalipun demikian mereka tetap harus
menunjukkan sikap profesionalisme mereka”.
Jika ASN sadar akan kekeliruan paradigma tersebut, dan
mau membaharu diri, maka Bupati menyatakan tak perlu muncul
“gerundelan” dari ASN saat menyongsong penerapan SMM ISO
9001:2008 dan memenuhi capaian-capaian dari rangkaian kegiatan
yang telah ditargetkan sesuai skedul waktu yang disepakati.
Bupati juga selalu mengingatkan bahwa seluruh gerak
perubahan yang dilakukan dalam kebijakan pelayanan publik
memiliki tujuan mulia dan akan memberi dampak signifikan
bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Pakpak
Bharat.
“Upaya kita bekerja lebih keras, lebih cerdas dan lebih
ikhlas dalam rangka meningkatkan prestasi, semua bermuara
mewujudkan kesejahteraan dan salah satunya lewat penerapan
SMM ISO,” begitu argumen bupati saat memberi suntikan
motivasi terhadap ASN di jajaran SKPD maupun UPT.
Ibarat nyala api yang memancar dari sebatang lilin, sekalipun
pijar api yang dihasilkan kecil, namun bupati yakin jika nyala
api itu mampu senantiasa terjaga, maka bisa jadi sumber
untuk “menerangi” dan menghangatkan semangat ASN dalam
mempersiapkan berbagai pekerjaan menyusun instrumen yang
dibutuhkan.
Rupanya tak hanya dari pihak internal sumber tantangan
itu muncul. Saat launching penerapan ISO di depan jajaran
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pejabat SKPD di Pakpak Bharat, Asisten Deputi Pelayanan
Pemerintahan Umum Hukum dan Keamanan KemenPAN & RB,
Ir. Henrumal Panjaitan, juga pernah mengatakan bahwa hal itu
merupakan sebuah mission imposible. Pernyataan tersebut tak
lepas dari status Pemkab Pakpak Bharat sebagai pemerintahan
daerah otonom yang masih berusia belia. Belum punya banyak
pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Juga “kerja
borongan” untuk meraih sertifikat ISO yang dalam sejarah dunia
birokrasi di Indonesia baru pertama kali dilakukan.
Namun ibarat pepatah, tak surut langkah diayun, berbagai
tantangan sekaligus sinisme yang ada justru diperlakukan bak
cambuk. Sekalipun rasanya “sakit”, namun lecutannya telah
memompa semangat kerja dari anggota pokja. Sebagai pimpinan,
Bupati Remigo Yolando Berutu, juga menerapkan falsafah
“ing ngarso sung tuladha, tut wuri handayani”. Di depan memberi
teladan, di belakang memberi semangat atau dorongan bagi yang
dipimpin.
Bupati Senantiasa “menjaga nyala api lilin”, agar tak padam.
Semua kombinasi tersebut akhirnya berbuah manis.
Bupati Remigo Yolando Berutu dan jajaran staf di SKPD
dan UPT dibawahnya berhail mengubah sesuatu yang semula
dianggap impossible menjadi possible.
Pujian pun mengalir dari berbagai kalangan. Terlebih lagi,
semenjak sertifikat ISO diraih pada 2013 hingga 2015, sebanyak
18 SKPD dan UPT yang telah meraih sertifikat ISO 2001: 1998,
berdasarkan hasil evaluasi masih mampu mempertahankan kinerja
mereka sesuai standar pelayanan internasional, terutama dalam
memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.
Inilah salah satu hasil dari buah reformasi birokrasi yang
berjalan di Pakpak Bharat.
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Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat,
terletak di kaki ‘Delleng’ Sindeka, Salak.

Keindahan Kota Salak, Ibukota Kabupaten Pakpak Bharat,
di malam hari.
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Penyerahan Sertifikat SMM ISO 9001 : 2008
kepada 9 (sembilan) SKPD front line

Berbincang bersama dengan sejumlah siswa magang di kantor Pemerintah
Kab. Pakpak Bharat dan beberapa PNS, setelah acara senam bersama yang
rutin diadakan setiap Jumat.
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Berbagi ‘pelleng’ (makanan khas Pakpak) pada salah satu acara peresmian
Kantor Desa (di Desa Silima Kuta, Kecamatan Tinada).

Masyarakat ‘mengolesi’ Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu,
sebagai bentuk rasa cinta kepada pemimpin mereka.
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Ibu-ibu tani tampak akrab berbincang dengan Remigo Yolando Berutu.

Sejumlah siswi asyik berfoto ‘selfie’
bersama Bupati dan Ibu Ketua PKK.
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Kerjasama yang dijalin Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan
sejumlah organisasi dalam meningkatkan pembangunan daerah seperti
Conservation International, Konjen Kanada,
STIA LAN, dll.
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Bab I

Melayani Publik Mengabdi Republik
Duduk lesehan di atas tikar yang digelar melapisi lantai
semen Pasar Tradisional Desa Tanjung Meriah, Kecamatan
Sitellu Tali Urang Jehe, Pakpak Bharat, Deny Marini (35), ibu dari
empat orang anak itu tak pernah menanggalkan senyum cerianya.
Senin siang, 16 Maret 2015, bersama ratusan warga
lainnya, Marini terlihat tekun menyimak pidato Remigo Yolando
Berutu, Bupati Pakpak Bharat. Sebuah spanduk diikat tali plastik
dipasang pada tiang-tiang kayu membelakangi bupati. “Pos
Pelayanan Administrasi di Pekan, Segeralah Lengkapi Dokumen
Kependudukan Anda di Pos Pelayanan di Pekan-Pekan Pakpak
Bharat”.
Sesekali pedagang mie sop asal Cirebon, Jawa Barat yang
bersuamikan marga Boangmanalu itu ikut memberi tepuk tangan
bersama warga lain, terutama saat Remigo Yolando Berutu
dengan nada bercanda berujar :
‘Kalau saya mendapati ada warga yang dipungut biaya saat
mengurus administrasi kependudukannya, nanti saya gantung
Pak Sinaga di atas tali plastik ini”, ujar bupati sembari tersenyum
simpul. Jari tangannya memegang seutas tali rafia yang banyak
bergantungan di atas tiang bambu itu.
Sontak tawa riuh meledak diiringi tepuk tangan warga.
Sedangkan Parulian Sinaga, Kadisdidukcapil Pakpak Bharat yang
menyertai bupati bersama Kadis Kesehatan dr. Tomas hanya
tersenyum simpul mendengar canda pimpinannya itu.
Sempat Siapkan Uang Tebusan
Suasana santai, akrab dan kekeluargaan siang itu memang terajut
saat Bupati Pakpak Bharat bersama Jenny Berutu, anggota DPRD
Sumut dan jajaran Disdukcapil membagikan 131 akte kelahiran,
24 Kartu Keluarga, 1 Akta Kematian, kepada warganya. Kaum
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ibu umumnya datang membawa anak-anak mereka yang masih
balita. Tak sedikit selama acara mereka menyusui anak mereka.
“Jujur saja, dari rumah saya sebenarnya sudah siapkan uang
tebusan Rp 100.000, ehh tak tahunya benar-benar gratis, lumayan
buat belanja bahan dagangan. Tolong sampaikan terimakasih
saya untuk Pak Bupati,” tutur Marini usai acara. Ibu dari Arziki
Erlangga Boangmanalu ini memang pantas bergembira.
Tahun lalu saat mengurus akte kelahiran untuk tiga
anaknya dan kartu keluarga, ia harus mengeluarkan biaya Rp
400.000. Belum lagi biaya untuk beli bensin karena ia harus
bolak-balik Tanjung Meriah – Salak, maklum, kantor Disdukcapil
memang terletak di Salak.
“Kalau naik sepeda motor, ya kurang lebih satu sampai
satu setengah jam pulang pergi. Udah begitu belum tentu urusan
selesai dalam sehari. Jadi saya sangat bersyukur saat petugas
catatan sipil yang datang sendiri menemui warga ke pekan
Tanjung Meriah”, tambah Marini dengan senyum mengembang.
Kegembiraan juga memancar dari raut Masrudin Bintang
(38). Datang bersama anaknya, Ihsan Hafis Bintang yang baru
berumur 4,5 tahun, lelaki yang mengusahakan jasa penyewaan
keyboard itu memberi acungan jempol dengan terobosan layanan
publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
Sempat Tak Percaya
Tak berbeda jauh dengan Marini. Ia semula juga tak
begitu percaya saat Pimpin Berutu, Kades Tanjung Meriah datang
ke rumah dan menyarankan agar segera mengurus sertifikat
kelahiran anaknya. Mumpung lagi ada program penggratisan,
begitu bujuk kades.
“Akh mana mungkin gratis, perkiraan saya kalau urus
akte kelahiran paling tidak nanti saya harus keluar biaya Rp
200.000”,tuturnya. Dengan anggapan seperti itu, Masrudin
Bintang sempat mengabaikan saran kadesnya. Namun seminggu
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kemudian Masrudin Bintang harus mengubah pandangannya. Ia
mengakui kekeliruannya.
Beberapa tetangganya yang telah mengurus akte kelahiran,
Kartu Keluarga atau Kartu Perkawinan di Pos Pelayanan di Pekan
Tanjung Meriah, ternyata benar-benar tak dipungut biaya sepeser
pun.
“Saya kemudian datang ke Pekan dan urus kartu kelahiran
anak saya, hanya seminggu sudah selesai, acung jempol untuk Pak
Bupati Remigo”, katanya. Tak hanya itu, Masrudin Bintang juga
mengapresiasi sikap bupati yang mau duduk lesehan di los pekan
Tanjung Meriah walau dilapisi tikar plastik.
“Seingat saya, bupati sebelumnya kalau buat pertemuan biasanya
ya di Kantor Camat, bukan lesehan dan dekat dengan warga
begini,” tambahnya.
Politik Menekan Pengeluaran Warga
Sejak memimpin Kabupten Pakpak Bharat pada 2010,
Remigo Yolando Berutu memang seolah tak pernah berhenti
berkreasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik untuk
warganya.
“Inti otonomi daerah itu mendekatkan layanan publik ke
warga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial warga”, ujarnya.
Pekan 17 warga yang diadakan seminggu sekali di setiap kecamatan
di Pakpak Bharat menurutnya menjadi ajang pertemua warga
dari berbagai desa. Saat ke Pekan, warga tak melulu berbelanja
kebutuhan sembako atau menjual hasil bumi, tapi banyak juga
yang hendak bertemu kerabat dari desa lain atau bahkan untuk
sekadar untuk cuci mata.
Melihat potensi tersebut, Remigo Yolando Berutu pun
menggulirkan ide pengurusan layanan akte kependudukan
17
Pekan merupakan sebutan untuk aktivitas harian pasar tradisional yang ada di
pedesaan di Sumatera Utara. Biasanya seminggu sekali setiap daerah memiliki hari
pasar yang paling ramai dibanjiri pedagang maupun pembeli yang disebut sebagai
“onan”.
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di hari pekan pada tiap kecamatan di Pakpak Bharat. Ia
memaklumi bahwa jarak antar desa ke Salak, ibukota sekaligus
pusat pemerintahan Pakpak Bharat cukup jauh. Belum lagi soal
sarana angkutan umum yang masih terbatas dan topografi jalan
yang berbukit-bukit dan penuh kelokan sering membuat waktu
tempuh menjadi lebih lama.
“Memindahkan layanan publik pengurusan akte
kependudukan ke pekan-pekan kecamatan adalah salah satu
solusinya”, ujar Remigo. Program pengurusan akte kependudukan
gratis tak hanya menyasar ke kalangan warga yang belum punya
akte kependudukan, tapi juga menyasar ke kalangan ibu yang
melakukan persalinan di tiap puskesmas.
Dalam tiga hari menurutnya, akte kelahiran langsung jadi
dan diserahkan petugas tanpa dipungut biaya alias gratis.
“Berbagai bentuk kreasi layanan publik baik di bidang
kependudukan, pendidikan, kesehatan atau bidang lain, muaranya
untuk membantu mengurangi tingkat pengeluaran warga
sehingga memungkinkan warga punya tabungan dari pendapatan
mereka”, katanya.
Begitulah mengurangi tingkat pengeluaran ekonomi
rumah tangga merupakan politik yang melandasi lahirnya
berbagai kebijakan layanan publik di Pakpak Bharat. Saat
dimekarkan pada 2003, Pakpak Bharat memiliki kondisi objektif
yang berbeda dibanding daerah otonom lain.
Jika daerah pemekaran lain mewarisi sumberdaya alam
yang sudah didayagunakan sehingga memiliki nilai tambah
ekonomi, semisal menjadi kawasan industri perkebunan,
pertambangan, atau pertanian irigasi, sebaliknya warisan
sumberdaya alam Pakpak Bharat justru ibarat “hutan yang masih
perawan”.
Banyak lahan milik warga yang berstatus sebagai “lahan
tidur”. Penyebabnya beragam. Tapi yang jelas tentu faktor
kemiskinan alias keterbatasan modal usaha. Ada juga soal posisi
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lahan tidur warga yang umumnya memiliki kemiringan di atas
25 derajat.18 Seandainya pun lahan itu diolah, tentu butuh biaya
tidak sedikit. Dan lagi-lagi di sini kembali bicara masalah modal.19
Mata pencaharian utama penduduk sebagian besar
memang berasal dari sektor pertanian lahan kering, sawah,
perkebunan, peternakan dan perikanan yang umumnya masih
dikelola secara tradisional.20
Di sisi lain, bagi Pemkab Pakpak Bharat sendiri, upaya
untuk mengakselerasi pembangunan juga terbentur pada soal
keterbatasan lahan.
Dari luas wilayah 121.830 hektar, 87% wilayah Pakpak
Bharat berupa tanah hutan, hanya 13% berupa area penggunaan
lain seperti untuk areal sawah 1.820 Ha, lahan pertanian 23.185
hektar, pemukiman 16.093 hektar, dan lahan yang belum
diolah (terlantar) 18.049,9 hektar. Hal ini menjadi kesulitan
tersendiri bagi pemerintah daerah khususnya masyarakat untuk
mengembangkan lahan-lahan pertanian ataupun pengembangan
kota.
Melakukan konversi tanah kehutanan untuk kawasan
pembangunan, pemukiman, pertanian atau perkebunan, juga
perkara mudah. Maklum, kewenangan soal itu ada di Kantor
Kementerian Kehutanan Jakarta, bukan di Kantor Dinas
Kehutanan Pakpak Bharat.
Gambaran kemiskinan di Pakpak Bharat misalnya juga
didapati dari jumlah angkatan kerja yang ada. Di sini yang
dimaksud angkatan kerja mencakup penduduk usia 10 tahun ke
18
Berdasarkan tingkat kemiringannya, luas lahan di Pakpak Bharat terbagi atas
lahan datar 6.396 hektar, berombak (8-15 derajat) 3.348 hektar, bergelombang (1525 derajat) 21.619 hektar dan curam sampai terjal (>25 derajat) 90.467 hektar.
19
Hal ini mendorong lahirnya kebijakan layanan penyewaan traktor murah untuk
pengolahan lahan warga yang dilaksanakan sejak tahun 2006. Jumlah traktor yang
disediakan sebanyak 5 (lima) unit.
20
Sumber mata pencaharian didominasi oleh pada sektor pertanian mencapai
89 persen dan selebihnya bekerja sebagai PNS, Polisi, TNI, Pedagang, Buruh.
Penyumbang terbesar perekonomian masyarakat Pakpak Bharat adalah bidang
pertanian pada sektor perkebunan, sektor tanaman hortikultura, padi dan palawija
dll.
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atas yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan.
Berikut adalah data angkatan kerja periode 2012 – 2013 yang
bekerja menurut status pekerjaan utama mereka.
Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Status Pekerjaan di
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2012 – 2013.
Jumlah
No
Status Pekerjaan Utama
(L+P)
1.
Berusaha sendiri
12,21
2.
Berusaha dibantu Buruh tidak tetap/
28,5
Buruh tidak dibayar
3.
Berusaha dibantu Buruh tetap/Buruh
0.00
dibayar
4.
Buruh/Karyawan/Pegawai
16,72
5.
Pekerja Bebas di Pertanian
0,00
6.
Pekerja Bebas di Non Pertanian
0,07
7.
Pekerja tak dibayar
42,75
Jumlah
100.00
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pakpak Bharat
Angkatan kerja yang berstatus sebagai pekerja tak
dibayar jumlahya mencapai 42,75%. Hal ini menunjukkan bahwa
sebagian besar angkatan kerja yang ada merupakan anggota
keluarga atau kerabat dekat. Mereka bekerja di ladang membantu
usaha pertanian atau perkebunan milik orangtua atau kerabat
dekat. Pekerja tak dibayar seperti ini juga sering disebut pekerja
keluarga.21
Tentu saja data yang paling memberi gambaran kongkrit
21
Tahun 2013 jumlah penduduk Pakpak Bharat berjumlah 50.954 jiwa yang tersebar
di 8 kecamatan dan 52 desa. Jumlah kepala keluarga ada sebanyak 11.583 dengan
rata-rata banyaknya anggota rumah tangga 4,40. Dengan kata lain, rata-rata anggota
rumah tangga di Pakpak Bharat memiliki 5 orang anggota keluarga. Dibedakan
menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah
penduduk perempuan, dengan angka sex ratio jenis kelamin sebesar 101,44.
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tentang jumlah warga miskin Pakpak Bharat tertuang dalam buku
Pakpak Bharat Dalam Angka yang dirilis Badan Pusat Statistik.
Pada tahun 2008 ada 26.022 jiwa penduduk miskin dari 50.954
jiwa jumlah penduduk Pakpak Bharat.
Itu artinya hampir 60 persen tingkat kemiskinan yang ada
di Pakpak Bharat. Tak heran jika kabupaten Pakpak Bharat sempat
dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Badan Perencanaan
dan Pembangunan Nasional atau Bappenas mendefinisikan
daerah tertinggal sebagai daerah kabupaten yang relatif kurang
berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan
berpenduduk yang relatif tertinggal.22
Adapun kriteria untuk menetukan suatu daerah
kabupaten tergolong daerah tertinggal atau bukan, dilakukan
dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan
6 (enam) kriteria dasar yaitu : perekonomian masyarakat,
sumberdaya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan
keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas dan karakteristik
daerah, serta berdasarkan kabupaten yang berada di daerah
perbatasan antarnegara dan gugusan pulau-pulau kecil, daerah
rawan bencana, dan daerah rawan konflik. Ke-6 (enam) kriteria
ini diolah dengan menggunakan data Potensi Desa (PODES)
2003 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2002 dan
data Keuangan Kabupaten 2004 dari Departemen Keuangan.
Pada tahun 2006, Menteri Negara Pemberdayaan Daerah
Tertinggal H. Syaifullah Yusuf, SIP mengungkapkan 7 dari 25
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) masuk
dalam kategori daerah tertinggal, Pakpak Bharat adalah salah
satunya.23
Namun kurang lebih delapan tahun kemudian, setelah
Namun sampai tahun 2014, Pemkab Pakpak Bharat telah berhasil mengurangi
jumlah penduduk miskin hingga tinggal 11,28% atau kurang lebih 5.000 jiwa dari
51.627 jiwa jumlah penduduk.
23
Kabupaten lainnya : Nias Selatan, Nias, Tapanuli Tengah (Tapteng), Samosir,
Humbang Hasundutan (Humbahas), dan Dairi, lihat: http://nias-selatan.blogspot.
com/2006/03/7-kabupaten-di-sumut-masuk-daerah.html: diunduh 18 Mei 2015.
22
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melalui serangkain proses pembangunan, status sebagai daerah
tertinggal dicabut Menteri PDT sesuai SK Menteri PDT No 141
tahun 2014 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal
yang Terentaskan tahun 2014.
Layanan Beasiswa Sarjana : Agar Tak “Defisit Sarjana’
Sekalipun demikian, sebagai daerah otonom baru yang
telah sekian lama tak tersentuh pembangunan, tak dipungkiri
marjinalitas kehidupan ekonomi sebagian warga Pakpak Bharat
masih belum seluruhnya tanggal. Marjinalitas ekonomi inilah
yang mendasari kelahiran berbagai program layanan publik
yang hilirnya memenuhi hak dasar warga sekaligus menekan
pengeluaran pendapatan rumah tangga keluarga miskin.
Salah satu layanan publik yang mendapat prioritas dari
Pemkab Pakpak Bharat adalah pemenuhan hak warga atas
pendidikan yang dijadikan media untuk mengatasi ‘defisit sarjana’
di Pakpak Bharat.
Soal kebijakan mengatasi “defisit sarjana” ini memang
bukan main-main. Sebagaimana dipaparkan pada bagian
sebelumnya. Peningkatan kualitas SDM yang dilakukan Bupati
Pakpak Bharat memang menyasar kepada dua target group :
para pelaku birokrasi atau ASN sebagai ujung tombak pelayanan
publik, dan masyarakat, yang sebelum pemekaran umumnya
hanya tamatan SD.
Strategi untuk menggenjot peningkatan kualitas SDM
masyarakat dilakukan lewat penerapan layanan pendidikan gratis
mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK, bahkan
sampai tingkat perguruan tinggi (sarjana strata 1 dan diploma).24
24
Kebijakan layanan pemberian beasiswa sarjana sejalan dengan visi Pemkab
Pakpak Bharat yang mengharapkan terwujudnya: 1)masyarakat Kabupaten
Pakpak Bharat yang sejahtera, 2)kepemimpinan yang adil dan demokratis, dan
3) pemerintahan yang profesional, berfokus kepada peningkatan perekonomian
masyarakat, Sumber Daya Manusia (SDM), ilmu pengetahuan dan teknologi serta
kesehatan dengan menjunjung tinggi nilai budaya Pakpak dan agama. Tentu saja
SDM yang mampu menguasai iptek tidak terpisah dari status pendidikan yang ada.
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Dalam sebuah pemberitaan di media massa, terkait hak
warga atas layanan pendidikan, Bupati Pakpak Bharat pernah
berkata :
“Bagi saya sebagai pengambil kebijakan, saya wajib
memfasilitasi hal tersebut. Salah satu adalah pendidikan gratis.
Di Kabupaten Pakpak Bharat, pendidikan gratis itu mulai dari
jenjang PAUD, TK, SD, SMP dan SLTA. Tidak hanya itu, untuk
lulusan SLTA yang berhasil menembus perguruan tinggi negeri di
seluruh Indonesia juga diberikan beasiswa sampai kelulusannya
berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, dan hal ini tanpa
ikatan apa pun.” 25
Jejak pernyataan Bupati Pakpak Bharat dapat ditelusuri
lewat Perbup No. 27 Tahun 2014 tentang Pemberian Bantuan
Beasiswa Kepada Siswa Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten
Pakpak Bharat. Regulasi ini merupakan penyempurnaan dari dua
Perbup sebelumnya, tahun 2011 dan 2013.
Kebijakan layanan pemberian beasiswa sarjana kepada
tamatan SMA/SMK, tak terlepas dari realitas minimnya lulusan
SMA/SMK yang mampu melanjutkan pendidikan mereka ke
perguruan tinggi. Penyebab utamanya tentu saja soal ketiadaan
biaya alias kemiskinan. Sebelum layanan pemberian beasiswa
diberikan, sekalipun ada siswa yang diterima di Perguruan
Tinggi Negeri lewat jalur Pemanduan Minat dan Prestasi (PMP),
namun mereka harus menunda impian kuliah akibat ketiadaan
biaya.
Bahkan lima tahun setelah pemekaran pun, situasi belum
berubah secara drastis. Diperkirakan masih 85% lulusan SLTA
di Pakpak Bharat yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan
tinggi. Sekali lagi faktornya karena ketiadaan biaya.26 Testimoni
lain diberikan Igo, tahun 2001, ia mengikuti suatu pertemuan
para sarjana Pakpak. Di sana ia menyaksikan begitu sedikitnya
25
26

Sumber: http://hariansib.co/mobile/diupload Selasa, 21 Oktober 2014.
Sumber: http://www.jurnalasia.com, diupload Selasa, 16 Desember 2014.
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sumber daya manusia intelektual asal Pakpak. Sejak itu ia
bertekad memajukan Pakpak Bharat dimana salah satunya dari
aspek lulusan pendidikan di Perguruan Tinggi, dan ini menjadi
mimpinya. 27
Imbas dari kemiskinan, tak dipungkiri telah memengaruhi
motivasi siswa untuk meraih pendidikan setinggi mungkin.
Namu di sisi lain juga telah memengaruhi pola pikir generasi tua.
Mereka cenderung memandang rendah arti penting pendidikan
sebagai modal masa depan bagi anak-anak mereka.
Karena itu layanan pemberian beasiswa, yang telah
dimulai semenjak tahun 2006 merupakan salah satu terobosan
kebijakan publik yang sangat membantu memperbaiki kualitas
SDM Pakpak Bharat.
Saat diluncurkan pertama kali oleh Muger Hery Immanuel
Berutu, yang tergolong singkat memimpin Pakpak Bharat, kurang
lebih hanya satu setengah tahun, besaran beasiswa yang diberikan
baru sebesar Rp 3 juta.
Saat di bawah kepemimpinan Remigo Yolando Berutu,
layanan pemberian beasiswa makin mendapat perhatian serius.
Sejumlah pembenahan dan perubahan dilakukan. Semisal dari
aspek yuridis diperkuat. Layanan pemberian beasiswa tak lagi
bernaung di bawah SK Bupati tapi lewat Peraturan Bupati
sehingga makin kokoh pijakan hukumnya.28
Berkali-kali Perbup Pemberian Bantuan Beasiswa
Kepada Siswa Lulusan SMA/MA/ SMK juga mengalami
penyempurnaan. Semangatnya semata untuk mencegah agar
tidak terjadi penyimpangan, terutama dari sisi penerima sasaran
beasiswa.29
Di sisi lain penyempurnaan regulasi juga dilakukan untuk
mencegah munculnya sikap “ulang keken baka ndilo” di kalangan
Buletin Pakpak Bharat edisi XXIV, Desember 2014.
Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pemberian
Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa/i Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten
Pakpak Bharat yang Masuk Perguruan Tinggi Negeri telah mengalami tiga kali
revisi, yaitu tahun 2011, tahun 2013 dan terakhir tahun 2014.
27
28
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penerima beasiswa. “Ulang keken baka ndilo” adalah perumpamaan
Pakpak, artinya kurang lebih begini : seseorang yang dibantu,
bukannya bangkit (prestasinya)/maju, tapi malah merosot.
Tafsir bebasnya kurang lebih demikian : bagi siswa yang
mendapat beasiswa diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan
yang ada dengan sebaik mungkin. Isi waktu yang ada dengan
belajar, belajar dan belajar untuk meraih prestasi akademik yang
baik.
Untuk itu pada revisi terakhir yang melahirkan Perbup
Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Pakpak Bharat Tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada
Mahasiswa/Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten Pakpak
Bharat Yang Masuk Perguruan Tinggi Negeri, batasan tentang
kriteria prestasi akademik penerima beasiswa juga menjadi salah
ketentuan yang harus dipenuhi penerima beasiswa.
Intinya ada perubahan paradigma dalam pemberian
beasiswa. Jika awalnya lebih untuk menggenjot kuantitas calon
mahasiswa, kebijakan yang baru lebih memerhatikan aspek
kualitas para calon sarjana itu. Hal ini sesuai keyakinan Bupati,
bahwa dari daerah tertinggal seperti Pakpak Bharat pun, dapat
dihasilkan sumberdaya manusia yang mampu memberikan
sumbangsih kepada Indonesia.
Berikut adalah ketentuan tentang penerima beasiswa
sarjana :
1. Bantuan beasiswa yang diberikan berdasarkan
Kategori yaitu Kategori A, B, C dan D selama 4 (empat) tahun
29
Soal sasaran penerima bantuan beasiswa ini memang rawan disalahartikan
jika regulasi yang ada memiliki kelemahan dalam penentuan kriteria calon
penerima bantuan. Sebagaimana diketahui, sebuah layanan publik yang baik harus
mengandung asas objektivitas, transparan, akuntabel dan tidak disriminatif. Khusus
tentang asas non diskriminasi akan menimbulkan problem etik jika penerima
beasiswa ternyata berasal dari keluarga yang secara ekonomi mampu. “Alangkah
tidak etis misalnya seorang anak yang orang tuanya dianggap mampu seperti PNS
golongan IV masih menerima beasiswa ini, sementara masih banyak para lulusan
SLTA yang orang tuanya tidak mampu. Inilah bagian dari penegakan keadilan bagi
kita semua,” ujar Remigo Yolando Berutu dalam sebuah wawancara di Buletin
Pakpak Bharat edisi 20 tahun 2014.
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bagi mahasiswa/i yang kuliah pada program Strata Satu (S1)/
Diploma Empat (D-IV) dan selama 3 (tiga) tahun pada program
studi Diploma Tiga (D-III).
2. Sedangkan kriteria bagi calon atau penerima beasiswa
diatur persyaratan sebagai berikut:
1) Siswa telah mengikuti pendidikan sejak duduk di 			
kelas X SMA/SMK Pakpak Bharat;
2) Bagi orang tua siswa yang akan menerima bantuan 		
juga harus tinggal di Kabupaten Pakpak Bharat minimal 		
3 tahun. Ketentuan ini dikecualikan apabila ada orang 		
tua siswa tersebut tergolong miskin dan memiliki wali di 		
Kabupaten ini;
3) Orangtua siswa bukan merupakan PNS golongan 		
IV, anggota TNI dan Polri setara gol IV serta pegawai 		
BUMN/BUMD;
4) Prestasi minimal para mahasiswa penerima beasiswa 		
yaitu 2,50 (skala 4,00) pada semester I dan II, minimal 		
2,75 pada semester III dan IV untuk penerima beasiswa 		
tahun ketiga dan bagi penerima tahun keempat, IP 		
minimal 2,85 pada semester V dan VI”;
5) Adapun besaran jumlah beasiswa diatur sebagaimana 		
tabel berikut.
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Besaran Beasiswa berdasarkan Kategori Jurusan
No

Kategori

Besaran (Rupiah)

1

A

30

Rp. 18.000.000

2

B 32

Rp. 12.000.000

3

C

32

Rp. 7.000.000

4

D 33

Rp. 3.000.000

5

Bantuan Pendidikan Profesi Dokter Umum

Rp. 30.000.000

6

Bantuan Pendidikan Profesi Dokter Gigi

Rp. 15.000.000

7

Bantuan Pendidikan Profesi Dokter Hewan

Rp. 15.000.000

Kurang lebih delapan tahun sejak kebijakan itu
diluncurkan, terdapat tidak kurang 882 calon sarjana yang
tengah menempuh pendidikan di 24 PTN di tanah air seperti
Universitas Negeri Medan (UNIMED), Universitas Sumatera
Utara (USU Medan), Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta,
Institut Pertanian Bogor (IPB), Sekolah Tinggi Administrasi
Negara (STAN Jakarta) dan sebagainya.
Fakta ini memperlihatkan bahwa kebijakan layanan
pemberian beasiswa sarjana, berhasil mengurangi “defisit
sarjana” yang terjadi Pakpak Bharat paska-pemekaran. Tentu
saja dalam jangka panjang, lahirnya tenaga-tenaga terdidik yang
memiliki spesialisasi atau kompetensi tertentu tersebut, akan
30
Yang termasuk kategori A adalah mereka yang diterima di Fakultas Kedokteran,
Kedokteran Gigi, Teknik (Sipil, Mesin, Pertambangan, Perminyakan, Lingkungan,
Metalurgi, Arsitektur, Industri, Kimia, Komputer, Elektro, Planologi, Geologi,
Geofisika, dan Mikrobiologi) Ekonomi, Hukum, Pertanian dan Kehutanan.
31
Untuk kategori B yaitu Kesehatan Masyarakat, Keperawatan, Ilmu Gizi, Sosial
Politik (Hubungan Internasional, Administrasi Niaga, Administrasi Negara,
Komunikasi, dan Perpajakan), Peternakan, MIPA (Matematika, Fisika, Kimia,
Biologi, Farmasi, Astronomi, Statistika, Sistem Informasi dan Meteorologi),
Keguruan (Matematika, Fisika, Biologi, B. Indonesia, B. Inggris, Pendidikan
Akuntansi, Pendidikan Teknik Sipil, Pendidikan Teknik Mesin dan Pendidikan
Teknik Elektro), Sastra Indonesia dan Sastra Inggris.
32
Perikanan/Kelautan, Perkapalan, Antropologi Sosial, Sosiologi, Psikologi,
Politeknik Negeri, dan Keguruan lainnya (Sosiologi, Geografi, Penjas, Kepelatihan,
PGSD, PGPAUD, Bimbingan Konseling dan Ekonomi.
33
Untuk kategori fakultas selain kategori A, B dan C.
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menjadi sumberdaya manusia yang berguna untuk kepentingan
pembangunan bagi Pakpak Bharat, tak terkecuali untuk negeri
ini.
Berikut adalah data-data perkembangan jumlah siswa dari
tahun 2006 – 2014 yang diterima di beberapa PTN di tanah air.
Data Perkembangan Siswa Kabupaten Pakpak Bharat
Masuk PTN
No

Tahun Pelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2006/2007
2007/2008
2008/2009
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/015
Jumlah

Jumlah Siswa
Masuk PTN
13
28
55
138
108
169
112
178
788

Jumlah
Lulusan
297
346
428
502
555
636
717
709
4.190

% Masuk
PTN
4,377
8,09
13,022
27,49
19,46
26,57
15,62
25,11

Data di atas memperlihatkan bahwa dalam lima tahun
terakhir jika dibuat persentase rata-rata lulusan sekolah menengah
atas yang masuk ke Perguruan Tinggi Negeri adalah sebesar
22,85%. Tentu ini prestasi yang patut diapresiasi, sekalipun
idealnya semua lulusan bisa diterima PTN. Tapi tentu ini butuh
waktu yang tidak singkat. Sekaligus butuh terobosan-terobosan
baru dari Pemkab Pakpak Bharat.
Dan upaya terobosan itu sudah dirintis. Semisal untuk
memperluas akses pendidikan para lulusan ke sejumlah PTN
yang telah memiliki “nama besar” di tanah air, Pemkab Pakpak
Bharat telah menjalin kerjasama dengan Universitas Sumatera
Utara (USU) Medan, Universitas Negeri Medan (UNIMED),
Politeknik Negeri Medan, Institut Pertanian Bogor (IPB) dan
UGM.
52
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Kerjasama dilakukan dalam hal penjaringan calon
mahasiswa sesuai prioritas kebutuhan Pakpak Bharat dengan
memberikan beasiswa bagi calon mahasiswa yang lolos seleksi.
Kerjasama dengan IPB misalnya dilakukan sejak tahun 2007
dan kemudian diperpanjang tahun 2013. Bentuk kerjasama
diwujudkan lewat seleksi penjaringan calon mahasiswa dalam
program Beasiswa Utusan Daerah (BUD). Sedangkan kerjasama
dengan UGM, yang baru dimulai tahun 2015, dilakukan lewat
program Beasiswa Penelusuran Bibit Unggul Kemitraan (PUBK).
Untuk proses penjaringan atau seleksi calon mahasiswa,
baik lewat BUD maupun PUBK, tim penjaringan dari IPB dan
UGM langsung melakukan seleksi ke Pakpak Bharat.
Berikut adalah data-data perkembangan jumlah siswa
yang berhasil diterima di sejumlah PTN di tanah baik lewat
jalur penelusuran undangan, seleksi UMBPTN maupun melalui
program BUD dan PUBK.
Data Perkembangan Jumlah Universitas (PTN)
yang Mampu Ditembus Siswa Pakpak Bharat
No
Tahun Pelajaran
Jumlah Universitas
1
2006/2007
3
2
2007/2008
7
3
2008/2009
10
4
2009/2010
9
5
2010/2011
10
6
2011/2012
14
7
2012/2013
16
8
2013/2014
16
9
2014/2015
24
Tak sia-sia perjuangan Pemkab Pakpak Bharat merintis
kerjasama tersebut. Melda Sari Bancin (19), alumni SMAN 1
Salak yang tengah menempuh studi di Fakultas Pertanian Jurusan
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Manajemen Sumberdaya Lahan atau Ilmu Tanah di IPB sejak
September 2014 misalnya, pada semester II 2015 meraih Indeks
Prestasi (IP) 4. Capaian prestasi akademik Melda Sari, kerap
diceramahkan Bupati Pakpak Bharat di depan siswa SMA/SMK
terutama yang hendak mengikuti ujian masuk ke PTN.
Maklum, prestasi akademik seperti itu, tentu tak mudah untuk
meraihnya. Terlebih lagi, mahasiswa yang meraih IP sempurna
tersebut berasal dari daerah tertinggal seperti Pakpak Bharat.
Sedangkan besaran anggaran yang dikucurkan untuk
pemenuhan program bantuan beasiswa sarjana tersebut sampai
2014, telah berjumlah Rp 23,8 miliar. Anggaran sebesar itu
bersumber dari APBD Pakpak Bharat.
Jumlah Penerima dan Dana Beasiswa yang Bersumber
dari APBD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2006 - 2014
Bantuan
No
Tahun
Jumlah
Beasiswa (Rupiah)
1.
2006
13
45.000.000
2.
2007
28
129.000.000
3.
2008
55
294.000.000
4.
2009
81
1.221.000.000
5.
2010
139
1.927.000.000
6.
2011
154
2.797.000.000
7.
2012
127
4.487.000.000
8.
2013
124
5.950.000.000
9.
2014
178
6.996.000.000
Jumlah
882
23.846.000.000
Disamping capaian maupun serapan anggaran yang
menujukkan keseriusan Pemkab Pakpak Bharat dalam menggenjot
dan memfasilitasi lahirnya generasi muda Pakpak yang terididik,
memiliki daya saing di pasar tenaga kerja, bahkan diharapkan
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mampu menciptakan kemandirian dalam menciptakan lapangan
kerja, muncul juga capaian menggembirakan di kalangan generasi
tua Pakpak dewasa ini.
Terjadi perubahan kultural secara signifikan tentang
arti pendidikan. Dewasa ini memiliki anak yang pendidikan
terakhirnya sarjana atau tengah menempuh pendidikan di PTN,
dipandang ikut menaikkan status sosial keluarga di tengah
masyarakat. Bahkan tak sedikit yang melihatnya sebagai tangga
untuk meningkatkan mobilitas ekonomi secara vertikal.

Boks: Mine berru Manik (52):

”Saya Mau Anak Saya Kerja Kantoran”
Suatu hari di tahun 2010, Mine berru Manik (52), janda
dengan empat orang anak, mengaku kalut. Anak bungsunya,
Sabar Berutu, menuturkan bahwa ia diterima di PTN lewat
jalur undangan. Anaknya juga bilang bahwa ingin kuliah dan
kos di Medan. Seharusnya sebagai orangtua, Mine berru Manik
harus bergembira mendengar kabar tersebut. Tapi yang terjadi
sebaliknya, ia justru jadi bingung.
“Darimana pula nanti biaya kuliah anakku?”
Begitu kurang lebih pergolakan batin yang muncul saat
itu. Lalu terbayanglah di pelupuk matanya hamparan ladang kopi
seluas kurang lebih 10 rante yang sejak dulu menjadi sumber
penghidupan keluarganya.
“Akankah sebagian harus aku jual untuk biaya kuliah si ‘ampunampun’?”
Seolah mengerti kebimbangan hati ibunya, Sabar Berutu
kemudian mencoba menenangkan hati ibunya. Bak seorang
pendeta, begitu pengakuan Mamak Mine, panggilan sehari-hari
Mine berru Manik, anak bungsunya itu berujar :
“Mak, kalau aku kuliah nanti, biarpun nggak ada uang kita,
kalau Tuhan sudah mengijinkan, pasti ada saja jalannya walaupun
itu pinjam dari orang lain. Wah aku malah diberi khotbah oleh
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anakku saat itu,” ujar Mamak Mine dengan tertawa lebar.
Sabar Berutu, menurut Mamak Mine sejak SD memang
tergolong anak pintar. Ia terus-terusan mendapat rangking satu
bahkan sampai SMP dan SMA. Tak heran jika ia juga bisa lolos
jalur undangan ke Politeknik USU Medan Jurusan Teknik Mesin.
Ternyata perkataan si ampun-ampun terbukti. Karena ia
berhasil menembus ke Perguruan Tinggi Negeri, Sabar Berutu
pun berhak mendapatkan beasiswa dari Pemkab Pakpak Bharat.
Besarnya Rp 7 juta per tahun.
Untuk biaya kos dan makan sehari-hari di Medan,
besarannya berkisar Rp 1 juta, Mamak Mine harus berpatungan
dengan anak sulungnya yang kerjanya ‘mocok-mocok’.
Untuk biaya kos dan makan sehari-hari anaknya di
Medan, diperoleh dari hasil ladang kopinya seluas 10 rante.
Kebetulan abang tertua, yang hanya tamat SD sudah bekerja,
walau ‘mocok-mocok’. Sedangkan dua orang kakaknya juga
telah berumah tangga. Sehingga praktis mamak Mine harus
menanggung diri dan anak bungsunya itu.
Dalam seminggu jika kopi lagi berbuah, Mine berru
Manik bisa mendapat 1 kaleng kopi atau sekitar 11 kg, dengan
harga Rp 18.000, ia bisa mendapatkan hampir Rp 200.000.
Namun jika kopi tak sedang berbuah, ia paling dapat 3 liter atau
tak sampai 3 kilo.
“Biasanya untuk menutupi kekurangan pendapatan,
saya kerja di ladang orang. Sehari dapar Rp 40.000, itu sudah
termasuk makan siang,”tuturnya. Dengan keserderhanaa seperti
itu, tak heran jika Mine berru Manik mensyukuri segala anugerah
yang diterima keluarganya.
“Menurut saya, seberapa pun besarnya uang beasiswa
yang didapat anak saya, harus disyukuri. Kalau tidak ada
beasiswa dari pemerintah, mungkin anak saya tidak dapat kuliah.
Kalau tak kuliah, makan dan biaya hidupnya tetap juga harus
saya tanggung. Jadi kalaupun uang kuliahnya saja yangg dibayar
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pemerintah, saya harus tetap bersyukur,” katanya.
Sadar akan ketidakberuntungan hidupnya secara
ekonomi, Mamak Mine berharap setelah selesai kuliah, anaknya
kelak bisa bekerja sebagai orang kantoran.
Lo, bukan disuruh membesarkan ladang kopinya?
“Kalau mau sukses berladang harus punya modal besar, baru
bisa lebih banyak uangnya dibanding kalau kerja kantoran.
Karena nggak ada modal, maka anak saya nanti harus kerja
dikantor biar langsung punya uang,” katanya.
Bulan November 2015 ini, jika tak ada aral melintang,
Sabar Berutu akan diwisuda di kampusnya di Medan.
“Kalau ada rezeki kami sekeluarga berangkat ke Medan, tapi
kalau tidak ya biar abangnya saja yang pergi,” ujar Mine berru
Manik mengakhiri percakapan. Nada suaranya lirih dan
terdengar pasrah.
Boks: Melda Sari Bancin (18):
“Puji Tuhan IP Saya 4 !”
Bisa berkuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB), tentu
jadi impian banyak siswa di tanah air. Soalnya bukan hal mudah
untuk bisa diterima di PTN terkemuka yang kerap disejajarkan
dengan UI, UGM dan ITB itu. Selain pesaingnya banyak, mereka
juga umumnya merupakan siswa yang berasal dari SMA-SMA
kota besar di Indonesia.
Jadi wajar-wajar saja saat Meldasari Bancin mengikuti
ujian saringan pada tahun 2014, ia sempat khawatir tak bisa lolos
seleksi. Namun rupanya saat itu dewi fortuna tengah berpihak
pada gadis muda yang tanggal kelahirannya sama dengan tanggal
kelahiran republik ini, 17 Agustus 1996.
“Puji Tuhan saya lulus seleksi dan diterima di IPB.
Tentu saya senang sekali,” tutur saat diajak komunikasi via surat
elektronik pada 2 April 2015.
Tak hanya Melda seorang yang berbunga-bunga hatinya.
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Abetnego Bancin dan Rosmita Berutu, keduanya adalah orangtua
Melda, juga tak kalah girang. Bahkan di hati kedua orangtuanya,
tak bisa disangkal muncul juga rasa bangga.
“Jujur orangtua saya, juga saudara-saudara saya memang
sangat…. sangat senang dan bangga karena bisa diterima di IPB
Bogor,” tutur Melda yang memilih Jurusan Ilmu Tanah atau
Sumberdaya Lahan di kampusnya.
Secara khusus Melda juga mengungkapkan rasa
terimakasihnya kepada Bupati Pakpak yang telah memberi
kesempatan dirinya mengikuti ujian seleksi penerimaan calon
mahasiswa di IPB lewat program Beasiswa Penelusuran Bibit
Unggul Kemitraan (PUBK).
“Orangtua saya merasa sangat terbantu dengan adanya
beasiswa. Kalau tidak ada beasiswa dari Pemkab Pakpak Bharat,
saya tidak tahu apakah bisa kuliah atau tidak,”tambah Melda.
Anak ke 2 dari 8 bersaudara ini juga mengaku terkesan dengan
pesan Bupati Remigo yang pernah mengatakan kurang lebih
begini:
“Melda, tugas kamu itu hanya 7 : belajar, belajar, belajar,
belajar, belajar, belajar dan belajar. Jangan jadikan kekurangan
finasialmu sebagai penghambat meraih cita-citamu.”
Ibarat makanan suplemen, nasihat Bupati Pakpak Bharat
selalu diingat Melda dan membuat semangat belajarnya makin
menggebu. Hasilnya sungguh tak mengecewakan. Bahkan
membuat bangga Bupati Pakpak Bharat. Pada semester II tahun
2015, Melda meraih Indeks Prestasi (IP): 4! Luar biasa. Sangat
jarang seorang mahasiswa meraih IP sempurna seperti itu.
“Puji Tuhan semester ini saya dapat IP 4!” ujar Melda
singkat saat diminta komentarnya atas prestasi kuliahnya yang
kinclong-kinclong itu.
Lalu apa cita-cita Melda kelak setamat dari IPB?
“Saya ingin berwirausaha di bidang pertanian, tentu sesuai
bidang keahlian saya,” katanya seraya mengakhiri percakapannya
via email.
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Layanan Bus Sekolah Gratis Masuk Top 99 Inovasi
Pelayanan Publik 34
Kecil-kecil cabe rawit, perumpamaan itu barangkali cocok
untuk menggambarkan inovasi dan kiprah pelayanan publik di
Pakpak Bharat. Lebih khusus lagi jika bicara tentang layanan Bus
Sekolah Gratis “Asa Kasea.”
Sekalipun usia kabupaten ini masih belia dibanding
kabupaten lain yang lahir dari rahim reformasi, terlebih
dibandingkan kabupaten induk (baru 12 tahun pada 2015).
Sekalipun jumlah penduduknya tergolong ”kecil” (kurang lebih 50an ribu jiwa), dan letak geografisnya juga cukup terpencil, namun
soal gebrakan dan inovasi pelayanan publik, Pemkab Pakpak
Bharat memang seperti rasa cabai rawit: “pedas menyengat” dan
mampu membuat kaget orang yang mengigitnya.
Coba bayangkan, sebanyak 1.189 dokumen yang
berisi penjelasan tentang jenis pelayanan publik dari berbagai
kementerian dan lembaga pemerintah daerah se Indonesia masuk
menyesak di atas meja Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2014.
Inilah berkas-berkas dokumen yang tengah diikutsertakan
pada “Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik” yang diadakan
Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai
pintu masuk mendukung gerakan One Agency One Innovation.35
34
Bagian ini dikonstruksi berdasarkan wawancara dengan Jalan Berutu, Kepala
Dinas Pendidikan Pakpak Bharat pada 16 Maret 2015 dan buku Kebijakan Dinas
Pendidikan tentang Penyelenggaraan Bus sekolah Gratis asa Kasea. Wawancara
tambahan dilakukan via BBM pada 28 Mei 2015.
35
Kompetisi Inovasi Unit Pelayanan Publik merupakan ajang tertinggi dari
Pemerintah c.q. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi atas pengakuan praktik inovasi dari jenis atau beberapa jenis pelayanan
yang dilakukan di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kompetisi
Inovasi Pelayanan Publik merupakan bagian dari gerakan One Agency One Innovation
yang mendorong Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah mengembangkan
paling tidak satu inovasi setiap tahunnya. Keberadaan inovasi ini diharapkan
dapat menjadi referensi pembanding (benchmark) dan referensi pembelajaran
(benchlearning) dalam upaya melakukan percepatan pelaksanaan reformasi
birokrasi antar instansi melalui diseminasi, transfer dan replikasi inovasi pelayanan
publik tersebut. (lihat Surat cedaran Men PAN dan RB No. 13 tahun 2014 tentang
Kompetisi Inovasi Unitt Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/Lembaga
Pemerintahan Daerah).
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Nah, dari jumlah sebanyak itu, setelah dinilai Tim
Evaluasi dan Tim Panel Independen yang diketuai oleh JB
Kristiadi dan beranggotakan akademisi dari berbagai perguruan
tinggi ternama di tanah air ini, terpilih “Top 99 Inovasi Pelayanan
Publik tahun 2015”.
Layanan Bus Sekolah Gratis yang digagas Pemkab Pakpak
Bharat masuk sebagai salah satu dari 99 Inovasi pelayanan Publik
tahun 2015 itu. Tentu ini sebuah capaian prestasi yang membuat
bangga. 36
Hemat Ongkos Becak Rp 4.540.800 per Tahun
Tak dipungkiri topografi Pakpak Bharat yang berbukitbukit, “minim angkutan umum bus”, terkecuali becak motor yang
juga tergolong langka, merupakan problem fundamental yang
harus dihadapi anak-anak sekolah, termasuk orangtua mereka.37
Sebelum layanan Bus Sekolah Gratis Asa Kasea
diluncurkan, siswa sekolah di Pakpak Bharat umumnya (sekitar
80 persen) memilih berjalan kaki saat pergi ke sekolah. Pulangnya
juga idem. Jarak tempuh dari rumah menuju sekolah memang
bervariasi.
Ada yang berjarak kurang lebih 1 kilometer. Namun
ada juga yang sampai 11 kilometer. Bagi siswa yang menempuh
Wakil Bupati Pakpak Bharat, Ir. H. Maju Ilyas Padang secara resmi menerima
penghargaan Inovasi Pelayanan Publik 2015 atas Layanan Bus Sekolah Gratis “Asa
Kasea” oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PAN & RB) Yuddy Chrisnandi yang diwakili Deputi Bidang Pelayanan Publik,
Mirawati Sudjono, SE Ak, MSc, Jum’at (15/05) di Gedung Pemerintah Provinsi
Jawa Timur lt. 8 Ruang Graha Wicaksana Praja, Surabaya.
37
Kawasan Kabupaten Pakpak Bharat merupakan kawasan perbukitan, dengan jarak
antar kecamatan relatif berjauhan satu sama lain. Dengan adanya pembukaan akses
jalan baru tidak dipungkiri maka masyarakat didorong untuk mulai memikirkan
peningkatan perekonomiannnya dengan mengolah lahan tidur yang selama
ini dibiarkan dengan alasan sulit untuk dikelola akibat akses jalan transportasi
tidak mendukung. Panjang Jalan di Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2013
sepanjang 712,55 km terdiri dari 41 km Jalan Negara, 69,5 km jalan provinsi dan
jalan kabupaten sepanjang 602,05 km. Dari 602,05 Km jalan kabupaten, 230,37
Km diantaranya masih jalan tanah, 108,64 Km jalan batu dan 263,04 Km jalan
aspal. Dari 263,04 Km dari jalan tersebut dalam kondisi baik 453,65 Km, dalam
kondisi sedang 38,91 Km dan 63,25 Km diantaranya dalam keadaan rusak dan
46,22 Km dalam keadaan rusak berat.
36
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perjalanan sampai sepuluh kilometer lebih, mereka terpaksa
harus bangun pagi-pagi buta saat gelap masih belum berlalu, dan
hawa dingin masih menembus pori-pori kulit tubuh.
Panas dan terik matahari atau siraman air hujan ibaratnya
seperti menu sarapan atau santap siang mereka.
Beruntung bagi siswa yang naik sepeda motor atau diantar
orangtua mereka. Tapi jumlah mereka tak banyak. Ada juga
beberapa siswa yang naik becak motor ramai-ramai, tapi tentu
saja mereka harus keluar ongkos ekstra.
Pendeknya, ada masalah soal transportasi. Imbasnya
tingkat ketepatan kehadiran siswa merosot. Tak sedikit siswa
yang terlambat belajar ogah-ogahan di kelas. Karena terkuras
tenaga mereka untuk berjalan, maka saat belajar mereka diserang
rasa kantuk. Motivasi belajar pun akhirnya terciprat.
Bahkan hal ini juga berimbas pada tingkat partisipasi
pendidikan anak. Seperti angka putus sekolah. Namun soal angka
putus sekolah, juga bertemali dengan faktor objektif lain. Yang
dominan memang karena keterbatasan ekonomi. Namun ada juga
persoalan kultur yang menganggap bahwa pendidikan, apalagi
pendidikan tinggi belum dipandang sebagai “modal utama” yang
berkorelasi langsung dengan kesejahteraan ekonomi keluarga.
Data Kepemilikan Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil
Gerobak dan Sepeda Motor di Pakpak Bharat Tahun 2014
Bulan

Mobil Penumpang

Mobil Bus

Mobil Gerobak

Sepeda Motor

Jumlah

Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desamber

1
14
15
16
13
10
22
9
19
24
29
41

4

26
10
4
11
14
7
12
7
10
7
19
5

178
153
139
144
128
101
14
102
159
168
163
199

205
177
158
171
151
118
182
118
188
199
211
249

Jumlah/Total

213

4

132

1648

1997
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Prihatin dengan kondisi tersebut, pada tahun 2010,
Pemerintah Kabupaten Pakpak Barat membuat terobosan
kebijakan dengan meluncurkan Layanan Pengadaan Bus Sekolah
Gratis “Asa Kasea” dengan membeli bus sekolah sebanyak 3
(tiga) unit, dimana 1 unit mobil bus berstatus pinjaman dari
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan,
dan Kebersihan.
Satu bus sekali beroperasi bisa mengangkut 40 siswa,
namun terkadang bisa juga 50 siswa, dengan catatan ada
penumpang yang harus rela berdiri. Rute perjalanan bus melewati
jalan protokol dan jalan-jalan kecamatan. Awalnya hanya beberapa
rute kecamatan saja yang dilalui bus.
Keluhan, lebih tepatnya usulan pun bermasukkan ke
Dinas Pendidikan. Banyak warga yang melayangkan usulan untuk
menambah jatah bus. Maka pada tahun anggaran 2013 ditambah
lagi 2 unit bus sekolah.
Penentuan rute yang akan dilayani bus tersebut melalui
beberapa pertimbangan, antara lain berdasarkan luas wilayah,
jumlah penduduk yang menjadi peserta didik, jumlah sekolah
yang ada di wilayah kecamatan tersebut, serta tersedia atau
tidaknya infrastruktur jalan yang memungkinkan untuk dapat
diakses oleh bus.
Pelayanan bus sekolah gratis tentu saja menuai suka
cita dan pujian dari berbagai pihak. Siswa dan orangtua sudah
pasti menyambut gembira dan penuh rasa lega. Beban untuk
mengeluarkan ongkos naik becak motor atau beli bensin tak ada
lagi.
Dalam hitungan Dinas Pendidikan Pakpak Bharat, jika
pengeluaran transportasi orangtua siswa dikonversi dengan
ongkos naik becak mesin, maka rata-rata per hari setiap orangtua
siswa dapat menghemat pengeluaran sekitar Rp 12.440. Maka
dalam setahun orangtua dapat menghemat pengeluaran sebesar
Rp. 4.540.800. Sedang siswa yang menggunakan becak mesin
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dapat menghemat Rp 5.098.500.
Tentu saja ini sebuah kebijakan layanan publik yang telah
membantu meringankan ekonomi rumah tangga warga dari sisi
pengeluaran. Besfendi Banurea, anaknya sekolah di SMA N 1
Salak berujar:
“Saya sangat terbantu dengan ada Bus Sekolah Gratis
ini. Kalau anak saya naik becak, saya harus mengeluarkan biaya
Rp 10.000 per hari. Coba bayangkan berapa biaya yang harus
saya keluarkan dalam setahun untuk biaya transportasinya? Saya
percaya orangtua lain juga pasti merasakan manfaat yang sama.”
Boks: Rezeki SM Berutu (17)
SMK Pergeteng Getteng Sengkut :

“Hemat Ongkos dan Uang Kos”
“Dulu waktu masih di SMP Singgabur, dari rumah saya
biasa jalan kaki sama teman-teman. Kurang lebih setengah jam
kalau jalannya santai. Kalau telat bangun, ya harus jalan cepatcepat, seperempat jam memang sampai di sekolah, tapi napas,
ya jadi ngos-ngossan,” tutur Rezeki SM Berutu (17), siswa SMK
Pergetteng Getteng Sengkut, Kecamatan Pergetteng Getteng
Sengkut dalam sebuah wawancara khusus (18/2/2015).
Namun itu cerita lama. Sejak tahun 2011, persis saat
Rezeki Berutu menginjakkan kakinya di SMK Pergetteng
Getteng Sengkut, ia tak perlu lagi berlelah-lelah jalan kaki dari
rumahnya di Cikaok, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu. Jarak
dari rumah ke sekolahnya kurang lebih tujuh kilometer.
“Kalau nggak ada layanan bus sekolah gratis, mungkin
saya dan teman-teman di kampung harus jalan kaki kurang lebih
1 jam ke SMK Pergetteng Getteng Sengkut. Bayangkan betapa
lelahnya kalau harus jalan kaki bolak-balik,” tambahnya. Dengan
bus sekolah, Cikaok – Pergetteng Getteng Sengkut hanya butuh
waktu 45 menit.
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Berjalan kaki pulang pergi sejauh 14 kilometer tiap hari tentu
menguras tenaga tidak sedikit. Belum lagi konsentrasi belajar
juga bisa terganggu akibat kelelahan. Kalau naik angkutan
umum. Rezeki Berutu harus naik dua kali.
Dari Cikaok menuju Salak ia harus bayar Rp 5.000.
Kemudian dari Salak ke sekolah, ia harus ganti angkutan dan
kembali harus merogoh saku dompetnya Rp 2.000. Pulang
pergi ia harus sediakan ongkos Rp 14.000. Itu minus uang jajan
selama di sekolah. Belum lagi trayek angkutan umum menuju
sekolahnya juga amat minim. Bayangkan, dalam sehari paling
hanya dilayani oleh dua angkutan umum!
Tak heran, baik Rezeki Berutu maupun ayahnya yang
petani kopi, sama-sama mengaku sangat terbantu dengan
adanya layanan bus sekolah gratis itu.
“Selain menghemat ongkos transport, ayah saya juga
tak perlu keluar biaya kos untuk saya,” tambah Rezeki. Menurut
siswa jurusan Teknik Komputer dan Jaringan itu, tak sedikit
teman sekampungnya yang memilih untuk kost di dekat sekolah.
Maklum, dari sisi keramaian, Desa Cikaok, jelas kalah gebyar
dengan Pergetteng Getteng Sengkut.
Namun penggemar olahraga sepakbola ini memilih
tak ikut-ikutan kos seperti anak kampung lainnya. Selain untuk
menghemat pengeluaran ekonomi keluarga, ia juga terdorong
untuk membantu orangtua kerja mengurus ladang.
“Pulang sekolah saya terbiasa bantu ayah nyangkol di
ladang. Kalau saya kos di Salak sewanya bisa sampai Rp 350.000
per bulan, walau sudah termasuk makan. Tapi itu memberatkan
ekonomi orangtua” katanya. Penjelasan Rezeki Berutu masuk
akal. Saat ini dua orang kakaknya, yang telah tamat sekolah
menengah atas, tengah menempuh pendidikan di sebuah
akademi komputer di Medan. Tentu tak sedikit biaya yang
dibutuhkan mereka.
Ada juga keuntungan lain yang dipetik Rezeki Berutu
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sejak adanya layanan bus sekolah gratis itu. Kebetulan titik
kumpul atau berangkat bus sekolah, orang-orang di kampung
menyebutnya sebagai “Kedai Pak Wanto”, hanya berjarak
sekitar tiga meter dari rumahnya. Sangat dekat. Tak heran jika
Rezeki sangat jarang terlambat masuk sekolah. Tak seperti saat
masa-masa SMP dulu. Namun ia tak memungkiri jika pernah
terlambat juga.
“Biasanya lebih karena kecapaian karena bantu kerja
di ladang, jadi bangunnya kesiangan,”tuturnya. Jika sudah
tertinggal bus, maka ia pun mencari temannya yang ke sekolah
naik sepeda motor. Ongkosnya?
“Paling nanti saya traktir makan mie,” ujar Rezeki Berutu
dengan senyum mengembang.
Sesila Pedanta Berutu (18) siswi SMK Pergetteng
Getteng Sengkut, yang mukim di Desa Mata Kocing, juga punya
pengalaman hampir mirip dengan Rezeki Berutu. Saat masih
sekolah di SMP Negeri I Salak, ia bahkan sering telat masuk
sekolah karena berjalan kaki itu.
“Guru nggak mau peduli alasan kami telat karena kami
kecapaian karena jalan kaki sekitar kurang lebih setengah jam.
Kami tetap dapat hukuman,” tutur Pedanta.
Ia mengaku sangat bersyukur dengan adanya bus sekolah
gratis. Apalagi bus sekolahnya tiap hari parkir persis di sebelah
rumahnya.
Lo?
“Kebetulan sopir busnya tetangga kami. Jadi sejak SMK
saya jarang terlambat masuk sekolah,”katanya diiringi derai tawa.
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Dari Gemma Kibla Sampai SMS Bunda38
Perjuangan untuk menyelamatkan ibu dan bayi saat
melahirkan, hakikatnya merupakan perjuangan mengubah kultur
atau kepercayaan yang diwariskan turun temurun di kalangan
perempuan di pedesaan.
Kultur itu menyangkut kepercayaan bahwa persalinan
seorang ibu cukup ditangani oleh dukun kampung, bukan tenaga
medis seperti bidan atau terlebih lagi dokter ahli kandungan.
Dukun kampung di Tanah Sunda disebut Paraji atau indung
beurang, di Jawa Tengah mereka dipanggil dukun beranak, dan
di Pakpak Bharat mereka disebut sibaso.
Itu artinya fenomena persalinan lewat dukun kampung,
sebenarnya bukan fenomena khas Pakpak Bharat, tapi hampir
merupakan praktek umum yang berlaku di setiap masyarakat
sebelum era kedokteran modern tiba.
Walau tak ada data resmi, namun sebelum Pakpak Bharat
dimekarkan pada 2003, diperkirakan 95 persen proses persalinan
masih ditangani dukun kampung. Persalinan dilakukan di rumahrumah para pasien. Yang dimaksud di rumah sebenarnya lebih
tepat di ruang dapur, atau lebih tepat lagi, di atas selembar
tikar plastik yang digelar di atas tanah atau lantai semen. Begitu
persalinan selesai, maka tikar yang penuh bercak darah, dan
umumnya sudah bolong-bolong, langsung dibuang ke tempat
sampah.
Model melahirkan seperti ini tentu saja penuh resiko.
Soalnya ruangan dapur bukanlah area yang bersih, apalagi steril
dari bakteri dan kuman. Padahal secara medis, ruang bersalin
Bagian ini dikonstruksi berdasarkan wawancara dengan dr. Tomas, Kepala
Dinas Kesehatan Pakpak Bharat tanggal 16 Maret 2015, dan wawancara tambahan
via BBM pada 3 Juni 2015, wawancara dengan dr. Sanata Habeahan, Kepala
Puskesmas Sibande, dan Bidan Syafrida Eriyanti, Koordinator Bidan Puskesmas
Sibade, Kecamatan Sittelu Tali Urang Julu, pada 16 Maret 2015, Buku-buku
Kebijakan Dinas Kesehatan Pakpak Bharat tentang: Kebijakan pemerintah Dalam
Menurunkan angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB),
Jamkesda dan One Midwife One Motorcycle, Satu Bidan Satu Sepeda Motor
(Sabide Sasemo) .
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membutuhkan syarat tiga bersih; bersih tempat, bersih alat dan
bersih penolong.
Bersih tempat dan alat tentu saja logis mengingat
saat seorang ibu tengah melakukan persalinan, ada luka yang
memungkinkan terjadinya infeksi. Ruang dan peralatan yang
tidak bersih atau steril dalam jangka panjang juga memungkinkan
ibu yang melahirkan terkena kanker serviks. Sedangkan bersih
penolong untuk mencegah agar orang yang menolong persalinan
terhindar dari kemungkinan terkena inifeksi dari darah maupun
air ketuban, semisal dari infeksi HIV atau hepatitis jika ibu yang
melahirkan mengidap virus tersebut.
Tentu saja pengetahuan medis seperti ini tak pernah
dipelajari oleh dukun kampung karena hal ini memang ranahnya
paramedis seperti bidan.
Praktek persalinan lewat dukun kampung juga
menimbulkan kesulitan tersendiri untuk mendeteksi secara
pasti besaran angka kematian ibu atau bayi lahir. Soalnya dukun
kampung, tentu tak pernah memiliki catatan, berapa jumlah ibu
atau bayi yang meninggal saat menolong melakukan persalinan.
Karena itu, era sebelum Pakpak Bharat dimekarkan,
sangat susah untuk mendapatkan catatan tertulis tentang AKI
dan AKB. Dampaknya, lahir mitos seolah-olah persalinan oleh
dukun kampung merupakan sebuah praktek yang wajar saja.
Padahal banyak pihak mengaitkan tingginya Angka
Kematian Ibu (AKI) dan Bayi (AKB) di pedesaan salah satunya
karena faktor persalinan tidak aman oleh dukun kampung. Bekal
pengetahuan medis yang minim dari para dukun kampung adalah
masalahnya.
Di sisi lain, di kalangan perempuan desa juga berkembang
pandangan bahwa kehamilan itu suatu peristiwa biasa, alamiah
atau hal kodrati. Karena itu banyak ibu hamil merasa tak perlu
repot-repot datang ke poskesdes atau puskesmas memeriksakan
kehamilan mereka. Mereka malah lebih suka memilih pergi ke
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ladang untuk mencangkol atau merawat tanaman.
Tentu saja faktor penyebab tingginya AKI dan AKB
tidaklah sesederhana gambaran di atas. Hanya yang pasti, salah
satu indikator keberhasilan peningkatan derajat kesehatan di
suatu wilayah dapat dilihat dari penurunan AKI dan AKB saat
proses persalinan, hari-hari pertama kehidupan bayi, dan masa
nifas.
Menurunkan AKI dan AKB jelas memerlukan kerjakeras
dan inovasi pelayanan publik. Apalagi mengingat target MDG’s39
2015 adalah menurunkan AKI menjadi 102 per 100.000 kelahiran
hidup (KH), dan AKB menjadi 23 per 1.000 KH.
Praktis waktunya tinggal sedikit, di sisi lain AKI dan AKB di
negara kita tergolong masih sangat tinggi. Berdasarkan survey
SDKI tahun 2012, ditemukan AKI sebesar 359 per 100.000 KH
dan AKB adalah 32 per 1.000 KH, dan Angka Kematian Balita
(AKABA) sebesar 40 per 1.000 KH.
Pertanyaannya, bagaimana dengan AKI dan AKB di
Pakpak Bharat sejak daerah otonom itu berdiri pada 2003, dan
apa saja kebijakan yang dilakukan untuk menekan AKI dan AKB?
Tak dapat dipungkiri, dalam kurun enam tahun terakhir (2008
– 2013), AKI dan AKB di Pakpak Bharat belum dapat ditekan
sampai ke angka nol. Pada 2009 AKI berhasil mencapai angka
“0”, akan tetapi tahun berikutnya terjadi peningkatan, dan
hingga 2013 tercatat 2 per 100.000 KH.
Sedangkan AKB pada 2013 mengalami penurunan menjadi 9 per
KH. Beberapa penyebab kematian pada bayi antara lain BBLR,
Millennium Development Goals (MDGs) adalah sebuah komitmen bersama
masyarakat internasional untuk mempercepat pembangunan manusia dan
pengentasan kemiskinan. Salah satu tujuan MDGs yaitu menurunkan Angka
Kematian Balita sebesar dua pertiga dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2015.
Indikator Angka Kematian Balita yang paling penting adalah Angka Kematian
Bayi, untuk selanjutnya disebut AKB. Selain itu, AKB merupakan salah satu tolak
ukur untuk menilai sejauh mana ketercapaian kesejahteraan rakyat sebagai hasil
dari pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan. Kegunaan lain dari AKB adalah
sebagai alat monitoring situasi kesehatan, sebagai input penghitungan proyeksi
penduduk, serta dapat juga dipakai untuk mengidentifikasi kelompok penduduk
yang mempunyai resiko kematian tinggi.
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Asfiksia, Tetanus Neonatorum, Pneumonia, Demam, Lahir Mati,
dan penyebab lain seperti gizi buruk.
Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup
di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 – 2013

Meski AKI dan AKB Pakpak Bharat masih tergolong
rendah dibandingkan kabupaten lain di Sumatera Utara,
komitmen Pemkab Pakpak Bharat untuk menekan AKI dan
AKB sampai berhasil meniadakan toleransi terhadap kematian
(zero tolerant to dead) tak pernah kuncup.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk itu, antara lain
melalui penempatan bidan di tiap desa, pemberdayaan keluarga
dan masyarakat dengan menggunakan buku kesehatan ibu dan
anak (Buku KIA), penyediaan fasilitas kesehatan pelayanan
Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) di puskesmas
perawatan dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency
Komprehensif (PONEK) di RSUD Salak.
Selain upaya tersebut, ada juga usaha-usaha pemberdayaan
masyarakat lewat berbagai upaya kesehatan bersumber daya
masyarakat (UKBM) yang kemudian berkembang menjadi
Poskesdes yang ada di tiap desa.
Poskesdes merupakan pengembanan fungsi polindes dan
jaringan puskesmas dalam rangka mendekatkan akses untuk
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meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Tujuan dari
Poskesdes adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan pada
masyarakat dengan menempatkan tenaga bidan desa, pemberian
pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi bidan untuk
peningkatan pelayanan kesehatan dasar.
Untuk mendukung pelaksanaan program Poskesdes,
Pemkab Pakpak Bharat telah menggulirkan berbagai kebijakan
antara lain penyediaan dana operasional Poskesdes, penyediaan
kenderaan dinas roda dua untuk Bidan Desa, bantuan obat-obatan
dan bahan habis pakai, serta penyediaan peralatan kesehatan dan
prasarana kebidanan.
Selain itu, upaya terobosan lain yaitu dengan
menggulirkan program Jamkesda “Njuah Karina” sejak tahun
2008, program Jampersal (Jaminan persalinan) sejak tahun 2011
yang diperuntukkan bagi seluruh ibu hamil, bersalin dan nifas
serta bayi baru lahir yang belum memiliki jaminan kesehatan atau
asuransi kesehatan.
Saat Ruang Rapat Disulap Jadi Ruang Persalinan
Tak sedikit pemerintah daerah otonom yang alergi
bermitra dengan NGO. Namun Pemkab Pakpak Bharat berbeda.
Bahkan sekalipun wilayahnya bukan merupakan target sasaran
dari Program USAID EMAS (Expanding Maternal & Neonatal
Survival), namun hal itu tak menghalangi keinginan Pemkab
Pakpak Bharat bergabung dan menjadi peserta mandiri EMAS.
Dalam hal ini Pemkab Pakpak Bharat secara mandiri
mengadopsi program EMAS. Hal ini tak lepas dari komitmen
Bupati Pakpak Bharat yang memiliki prinsip “satu kematian ibu
melahirkan dan bayi baru lahir adalah hal yang luar biasa dan
tidak boleh terjadi di Kabupaten Pakpak Bharat”
Program USAID EMAS itu sendiri merupakan
kemitraan komprehensif antara pemerintah Amerika Serikat dan
Indonesia untuk kepentingan kesehatan dan pencapaian MDG’s.
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Salah satunya mengurangi angka kematian anak, angka kematian
ibu saat melahirkan, dan menahan laju penyebaran penyakit
menular.40
Program EMAS dilaksanakan oleh Jhpiego, bermitra dengan
Save The Children, Research Triangle Internasional, Muhammadiyah
dan Rumah Sakit Budi Kemuliaan.
Pendekatan program EMAS dilakukan dengan cara
meningkatkan kualitas pelayanan emergensi obstetri dan neonatal
serta memperkuat sistem rujukan yang efisien dan efektif antar
puskesmas dan rumah sakit. Sebagai organisasi yang bergerak
dalam bidang kesehatan ibu dan bayi baru lahir, EMAS melakukan
assesment terhadap fasilitas kesehatan di Kabupaten Pakpak
Bharat dengan menggunakan instrumen Assesment Pelaksanaan
Principle of Good Car di fasilitas kesehatan.
Pada Agustus 2013, tim USAID Emas melakukan
assement ke Puskesmas Siempat rube dan RSUD Salak di
kabupaten Pakpak Bharat. Tim USAID Emas melakukan
penilaian terhadap kesiapan sarana dan prasarana serta SDM
dalam penanganan ibu melahirkan dan bayi baru lahir.
Disimpulkan masih banyak kekurangan yang harus
dibenahi. Baik menyangkut sarana, prasarana maupun SDM yang
ada. Untuk itu bupati langsung memberikan saran dan masukan
sekaligus menjalin kerjasama dengan USAID Emas agar petugas
kesehatan yang terlibat dalam pelayanan Kesehatan Ibu dan
Anak langsung di bina untuk meningkatkan kwalitas pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Pakpak Bharat. Sebagai
Program EMAS bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan
Angka Kematian Neonatal sebesar 25%, dan rencananya akan difokuskan pada
30 kabupaten di enam provinsi yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa
Barat, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur, karena provinsi-provinsi tersebut
menyumbang kurang lebih 50 persen dari seluruh kematian ibu di Indonesia.
Namun Pakpak Bharat tak masuk target wilayah sasaran program ini. Sedangkan
kabupaten yang menjadi target di Sumatera Utara adalah Deli Serdang, Asahan,
Labuhan Batu, Langkat, Medan, Binjai, Tebingtinggi, Tanah Karo, Pematang
Siantar, Simalungun dan Serdang Bedagai.

40
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tindak lanjut hasil assesment, Pemkab Pakpak Bharat melakukan
kunjungan dan konsultasi ke USAID EMAS Jakarta.41 Pertemuan
menghasilkan beberapa rencana tindak lanjut pelaksanaan
program EMAS di Kabupaten Pakpak Bharat yaitu :
1. Melakukan kunjungan petugas PONED ke daerah binaan
program EMAS yang ada di Sumatera Utara (Kabupaten
Deli Serdang dan Asahan) pada Nopember 2013
didampingi oleh Tim EMAS;
2. Mengirimkan petugas PONED magang ke puskesmas
binaan program EMAS yang ada di Sumatera Utara
(telah dianggarkan tahun 2014 oleh Dinas kesehatan pada
program kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi NAKES);
3. Mengirimkan petugas PONEK magang ke Lembaga
Kesehatan Budi Kemuliaan (LKBK) dalam bentuk tim
yang terdiri dari dokter umum, bidan dan perawat (telah
dianggarkan 2014 oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Salak
pada program kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi
NAKES);
4. Membuat ICT (Information Communication Technology)
antar fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Pakpak
Bharat yang nantinya dapat dirancang supaya sistem
rujukan efektif, pengetahuan petugas kesehatan meningkat
serta akuntabilitas sistem kesehatan lebih terpantau;
5. Membentuk Pokja yang terdiri dari RSUD, Dinkes, lintas
sektoral (BAPPEDA, DIPPEKADE, Tokoh Masyarakat,
Organisasi Profesi, Pemerhati Kesehatan, dll) untuk
direkomendasikan pembuatan payung hukumnya dalam
bentuk SK Bupati guna memantau keberhasilan target
MDG’s point 4 (menurunkan angka kematian anak) dan 5
(meningkatkan kesehatan ibu).
Peserta konsultasi adalah Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang P2P, Kepala
Bidang Binkesmas, Kepala Seksi KIA, Bidan Koordinator serta Direktur dan
Sekretaris RSUD Salak.
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6. Melakukan assesment sistem rujukan di lingkungan kerja
Dinas Kesehatan dengan melibatkan tim EMAS yang ada
di Sumut.
7. Melaksanakan AMP (Audit Maternal Perinatal) setiap
bulan dengan memakai panduan AMP 2010, mengaktifkan
tim AMP Kabupaten yang telah dibuat SK-nya oleh
Kepala Dinas Kesehatan (tim pengkaji Angka Kematian
Ibu dan Bayi Baru Lahir);
8. Menyusun peraturan bupati tentang persalinan di fasilitas
kesehatan (Poskesdes, Puskesmas dan Rumah Sakit) yang
isinya setiap anak yang ingin mendapat akte lahir harus
menunjukkan buku KIA; dan
9. Percepatan pencapaian target MDG’s poin 4 dan 5 berawal
dari Puskesmas yang mempunyai visi kedepan menjadi
model gerakan mandiri pelayanan kesehatan ibu dan
bayi baru lahir. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
kemudian menetapkan sebuah gerakan penanganan ibu
dan bayi baru lahir di Kabupaten Pakpak Bharat dengan
nama Gerakan Mandiri Kesehatan Ibu dan Bayi Baru
Lahir atau disebut GEMA KIBBLA. GEMA KIBBLA
merupakan sebuah gerakan secara bersama-sama yang
melibatkan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat
untuk terlibat secara langsung dalam rangka penurunan
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi
(AKB) di Kabupaten Pakpak Bharat.
Tak sia-sia keikutsertaan sebagai peserta mandiri program
USAID EMAS. Di RSUD Pakpak Bharat misalnya sudah tersedia
Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif dan ada
dokter spesialis kandungan. PONEK menjadi rujukan puskesmas
jika ada pasien dengan kasus khusus yang perlu penanganan
persalinan.
Sedangkan di Puskesmas Sibande Kecamatan Sittelu Tali
Urung Jehe, telah memiliki kamar partus dan kamar rawat inap
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yang cukup representatif. Sekalipun kamar partus itu “disulap”
dari ruang rapat, namun dari sisi peralatan medis tergolong
komplit. Ihwal keberadaan kamar partus itu tak lepas dari hasil
program EMAS, terutama setelah dokter dan bidan melakukan
magang di Lembaga Kesehatan Budi Kemuliaan (LKBK) Jakarta
pada tahun 2013.
Pengetahuan yang membebaskan adalah saat pengetahuan
itu mampu mengubah kesadaran orang yang menerima menjadi
praksis. Begitulah, saat menyadari bahwa persalinan yang sesuai
standar medis, sekalipun menggunakan fasilitas rendah yang
ada di puskesmas, tim medis di Puskesmas Sibande yang telah
“tercerahkan” itu kemudian sepakat mempersiapkan ruang
partus.
Keterbatasan ruang, karena puskesmas Sibande masih
berupa bangunan lama, tak meruntuhkan semangat tim medis
Puskesmas Sibande. Ruang yang selama ini digunakan rapat pun
akhirnya disepakati untuk “disulap” jadi kamar partus. Ukuran
ruang itu berkisar 4 kali 6 meter. Cukup representatif untuk
kamar bersalin. Prinsipnya memenuhi tiga syarat bersih : bersih
ruangan, bersih alat dan bersih penolong.
Kamar untuk rawat inap bagi pasien yang membutuhkan
juga disiapkan. Promosi lewat selebaran dan sms pun digebyar.
Pihak puskesmas Sibande juga memberi iming-iming. Bagi warga
yang bersedia melahirkan di puskesmas akan dijemput dengan
mobil puskesmas, dimanapun rumah mereka. Ada satu lagi
bonus yang diberikan, pulang dari puskesmas, tak hanya jabang
bayi yang dibawa pulang, tapi juga selembar akte kelahiran si bayi,
dan itu gratis.
Gabungan strategi seperti itu ternyata ampuh. Sejak
dioperasionalkan pada Oktober 2014 hingga Maret 2015, ruang
partus telah menangani sebanyak 29 persalinan, dimana 2 kasus
diantaranya dirujuk ke RSUD Salak. Sebuah prestasi yang patut
diapresiasi. Soalnya sejak puskesmas itu didirikan pada 1980-an,
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baru kali ini digunakan untuk ruang persalinan.
Keberadaan ruang partus juga mengurangi resiko
terhadap kehamilan yang beresiko. Contohnya kasus seorang
ibu yang hendak melahirkan anaknya yang kelima. Ibu itu
pernah keguguran 2 kali, saat mengandung anak yang kelima, ia
didiagnosa mengalami distosia bahu (bahu bayi lengket). Secara
medis, jika proses persalinan dilakukan di rumah pasien, resiko
kemungkinan bayinya tidak dapat diselamatkan cukup besar.
Mengeluarkan bayi yang bahunya lengket, bukan hal mudah.
Beruntung karena pasien bersedia melakukan persalinan
di ruang partus Puskesmas Sibande yang memiliki peralatan
untuk menangani kasus kehamilan distosia, bayi seberat 3,9 kg
akhirnya lahir dengan selamat, termasuk ibunya.
Strategi lain untuk menekan angka AKI dan AKB juga
diupayakan dengan menjalin kemitraan dukun kampung dengan
bidan desa, yang dikuti seluruh dukun kampung dari tujuh
kecamatan pada 18 Juli 2012.
Isi kesepakatan adalah berikut ini :
1.Semua kasus persalinan harus dirujuk ke bidan dan bidan
sebagai penolong persalinan, sedangkan dukun bersalin
merawat ibu dan memandikan bayi pada masa nifas di
bawah pengawasan bidan desa;
2.Apabila dukun bersalin dipanggil oleh pasien maka dukun
bersalin/keluarga pasien harus menghubungi bidan
setempat;
3.Pembagian upah jasa kepada dukun bersalin setelah
membantu persalinan yang dilaksanakan bidan desa
disesuaikan dengan kesepahaman antara bidan desa dengan
dukun bersalin;
4.Bidan desa tidak boleh meninggalkan tempat tugas, tanpa
sepengetahuan Kepala puskesmas dan kepala desa;
5.Paramedis selain bidan tidak boleh menolong persalinan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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“SMS BUNDA“
Selain melakukan peningkatan kemampuan petugas
kesehatan dalam menekan AKI dan AKB, pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat juga melakukan perbaikan sarana prasarana serta
penunjang lainnya. Kesadaran dan kemauan serta peran aktif
masyarakat dalam menurunkan AKI dan AKB menjadi salah
satu faktor yang sangat penting untuk mensukseskan program
ini.
Sebagian besar penyebab kematian ibu dan bayi baru
lahir sebenarnya bisa dicegah. Masalahnya kebanyakan ibu hamil
dan keluarganya tidak memiliki pengetahuan memadai tentang
kehamilan dan nifas. Mereka juga tidak mempraktekkan Perilaku
Hidup Bersih Sehat (PHBS) dan tidak mengenali tanda-tanda
bahaya bagi ibu dan bayi baru lahir.
Kelemahan pengetahuan itu yang mendorong Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat bekerja sama dgn USAID JHPIEGO
meluncurkan program “SMS BUNDA”.
Lewat SMS Bunda, semua ibu hamil dan nifas dapat menerima
informasi tentang kehamilan baik berupa perawatan selama
kehamilan maupun tanda tanda bahaya pada masa kehamilan
sesuai dengan usia kehamilan.
Prosedur menjadi peserta SMS Bunda juga sangat
sederhana dan mudah. Para ibu hamil, tentu syaratnya mereka
harus punya handphone, tinggal mendaftarkan diri dengan cara
ketik REG (spasi) Perkiraan Tanggal Bersalin (spasi) PAKPAK
BHARAT dan kirim ke nomor 0811 8469 468 kapan saja selama
masa hamil atau nifas. Ibu hamil dan nifas yang sudah mendaftar
akan menerima SMS gratis tentang perawatan Antenatal (ANC)
dan perawatan Postpartum (PNC) sesuai dengan usia kehamilan,
mulai dari trimester pertama hingga 42 hari setelah melahirkan.
Isi pesan tersebut dikembangkan tim klinis dan sesuai dengan
pedoman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Untuk mempromosikan layanan SMS Bunda, Kabupaten
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Pakpak Bharat telah melaunching program tersebut dan kemudian
diikuti dengan pendekatan langsung oleh bidan desa kepada ibu
hamil dan nifas untuk mendaftarkan diri agar menerima layanan
informasi selama masa hamil dan nifas.

Appreciative Inquiry (AI)

Appreciative Inquiry merupakan suatu pendekatan untuk
melakukan perubahan dengan menggunakan kekuatan atau
potensi yang ada pada diri individu atau organisasi yang selama ini
kurang tergali. Kegiatan ini tidak mencari masalah, tapi mencari
apa yang selama ini sudah berjalan didalam sistem yang ada dan
menciptakan kekuatan yang baru untuk mencapai kesuksesan.
Kegiatan dilakukan di dalam dan di luar gedung. Dalam
usaha menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka
Kematian Bayi (AKB) di Pakpak Bharat maka dilakukan upaya
advokasi kepada petugas kesehatan di wilayah kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat agar ikut ambil bagian
dalam program menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan
Angka Kematian Bayi (AKB). Tujuan dari AI ini adalah a)
membangun kemampuan aparatur dalam mendukung gerakan
penyelamatan ibu dan bayi baru lahir; b) membangun motivasi
petugas kesehatan dalam mewujudkan GEMA KIBBLA; dan
c) membuat rencana tahunan dan rencana lima tahun program
GEMA KIBBLA.
Penyelenggaraan AI diawali dengan pembukaan oleh
Bupati Pakpak Bharat, dilanjutkan dengan “disclosure” dimana
setiap peserta memilih gambar yang ditempel pada kantong
coklat dan menuliskan nama pada kantong tersebut, lalu setiap
peserta diminta memperkenalkan diri dan menjelaskan gambar
yang dipilih dan hubungannya dengan kegitan GEMA KIBBLA.
Peserta AI adalah Kepala Dinas Kesehatan, Direktur
RSUD dan Staf, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staf Dinas
Kesehatan, Kepala Puskesmas, Bidan Koordinator dan
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Bidan desa.
Selama melakukan kegiatan disclosure, peserta
belajar tentang siapa temannya, bagaimana mendengar dan
berkomunikasi efektif, menginspirasi pendengar lewat cerita
yang disampaikan dan lebih mengenal siapa temannya melalui
cerita yang luar biasa yang selama ini belum diketahui.
Melalui disclosure, peserta terbiasa untuk berbicara di
depan orang lain dengan perasaan nyaman karena mereka
menceritakan tentang diri mereka masing-masing dan hal apa
yang ingin disampaikan untuk diketahui oleh orang lain.
Setelah disclosure dilanjutkan dengan permainan kapal
dan keadilan. Pada permainan kapal, peserta bisa belajar tentang
motif, motivasi dan insentif, bagaimana bekerja sama dalam
tim, serta berkonsentrasi dan fokus agar bisa selamat sampai di
tujuan. Permainan dilanjutkan dengan permainan keadilan yang
menggunakan permen dan uang dalam amplop. Pada permainan
ini bisa dinilai bagaimana sikap seseorang ketika berkaitan dengan
uang.
Pada waktu permainan peserta saling berebut dan
mendorong sesama teman agar bisa mendapatkan hasil yang
lebih banyak. Dengan permainan ini, kita bisa melihat karakter
manusia dimana tampak jelas wajah-wajah yang puas dan kurang
puas dalam mendapatkan bagian dan selalu merasa tidak adil.
Kesimpulan dari permainan ini bahwa adil adalah proporsional
bukan sama rata dimana tidak ada pendapatan yang sama tetapi
semua sesuai dengan tupoksi dan proporsional. Permainan ini
membuka mata peserta untuk bisa melihat perbedaan itu indah
dan merupakan kekayaan dan bukan ancaman.
Kegiatan selanjutnya adalah dengan pendekatan
Appreciative Inquiry yang dimulai dari defenisi, discovery, dream,
design dan delivery/destinity dan diselingi dengan informasi program
dan nyanyian serta menari bersama.
Hasil dari kegiatan AI adalah :
1. Terciptanya Positive Core meliputi sikap sabar, kompetensi
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dan pengetahuan, berani, tanggung jawab, disiplin, teliti,
kerjasama, percaya diri, dan berdoa;
2. Propocative Proposition yaitu ‘Bayi Lahir Sehat Ibu Tersenyum,
GEMA KIBBLA terwujud di Pakpak Bharat menuju
Generasi Emas’;
3. Komitmen dari pelaksanaan AI adalah 1) memberikan
pelayanan kesehatan ibu dan anak secara profesional;
2) mewajibkan persalinan di fasilitas kesehatan; dan 3)
mengikut sertakan masyarakat.

Audit Maternal Perinatal (AMP)
Audit Maternal Perinatal (AMP) merupakan proses
penelaahan bersama kasus kesakitan dan kematian ibu dan
perinatal serta tatalaksananya. Tujuan AMP adalah untuk :
1.Menentukan sebab dan faktor terkait dalam kesakitan dan
kematian ibu dan perinatal;
2.Memastikan dimana dan mengapa berbagai sistem dan
program gagal dalam mencegah kematian; dan
3.Menentukan jenis intervensi dan pembinaan yang
diperlukan.
Penyelenggaraan AMP
AMP dilaksanakan setiap bulan di Dinas Kesehatan
Kabupaten Pakpak Bharat yang dihadiri oleh bidan koodinator
dan bidan desa yang mempunyai kasus kematian ibu dan bayi
baru lahir dengan narasumber Dokter Spesialis Kandungan dan
Spesialis Anak sebagai tim pengkaji. Kasus-kasus yang terjadi
diidentifikasi oleh tim pengkaji dan kemudian memberikan
rekomendasi atas kajiannya untuk dipedomani agar kasus yang
serupa tidak terulang kembali sebagai tindak lanjut untuk Rumah
Sakit atau Dinas Kesehatan.
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Azas Pelaksanaan AMP
Beberapa azas yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan
AMP yakni :
a)No Name (tidak menyebutkan indentitas), artinya seluruh
informasi mengenai identitas kasus maupun petugas dan
institusi kesehatan yagn memberikan pelayanan kepada ibu
dan bayi yang meninggal akan dianonimkan (no name) pada
saat proses penelaahan kasus;
b) No Shame (tidak mempermalukan), artinya seluruh identitas
akan dihilangkan sehingga kemungkinan kegiatan AMP
berpotensi mempermalukan petugas atau institusi kesehatan
dapat diminimalkan;
c)No Blame (tidak menyalahkan), artinya sebagai akibat dari
tidak adanya identitas pada saat pengkajian kasus dilakukan,
potensi menyalahkan dan menghakimi (blaming) petugas
atau institusi kesehatan dapat dihindari, penganoniman
juga diharapkan dapat membuat petugas kesehatan yang
memberikan pelayanan bersedia untuk lebih terbuka dan
tidak menyembunyikan informasi yang ditakutkan dapat
menyudutkan petugas tersebut;
d)No Pro Justisia (tidak untuk keperluan peradilan), artinya
seluruh informasi yang diperoleh dalam kegiatan AMP ini
tidak dapat digunakan sebagai bahan bukti dipersidangan
(no pro justisia). Seluruh informasi adalah bersifat rahasia
dan hanya dapat digunakan untuk keperluan memperbaiki
kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi.
Kelas Ibu Hamil
Kelas ibu hamil merupakan sebuah kelompok belajar
yang beranggotakan ibu-ibu hamil dengan usia kehamilan antara
20 – 32 minggu dengan jumlah peserta maksimal 20 orang per
kelompok. Tujuan dari kegiatan ini adalah :
1.Meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap dan perilaku
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ibu hamil agar memahami tentang menjaga kehamilan,
persiapan persalinan, perawatan nifas dan perawatan bayi
baru lahir dengan menggunakan buku KIA;
2.Meningkatkan interaksi dan berbagi pengalaman antar ibu
hamil;
3.Meningkatkan pengetahuan ibu hamil mengenai isi dan
manfaat buku KIA; dan
4.Sebagai sarana untuk mendapatkan teman, bertanya,
memperoleh informasi penting sehingga dapat membantu
dalam menjalankan kehamilan, menghadapi persalinan dan
nifas dengan aman, nyaman, sehat dan selamat.
Dalam kegiatan ini ibu-ibu hamil belajar berdiskusi dan
tukar pengalaman tentang kesehatan ibu dan anak dengan sesama
ibu hamil yang dipandu oleh Bidan Desa yang telah mendapat
pelatihan kelas ibu hamil. Di Kabupaten Pakpak Bharat telah
terbentuk 48 kelas ibu hamil yang tersebar di 8 Puskesmas.
Kelas ibu hamil dilaksanakan setiap bulan di Poskesdes,
materi diberikan Bidan Desa secara menyeluruh dan terencana
sesuai dengan pedoman kelas ibu hamil yang memuat mengenai
kehamilan, perawatan kehamilan, persalinan, perawatan nifas,
dan perawatan bayi baru lahir. Pada kesempatan tertentu kelas
ibu hamil juga mendatangkan tenaga ahli untuk memberikan
materi dan topik tertentu yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Kelas
ini juga mengadakan senam ibu hamil yang dipandu oleh bidan
desa yang telah mendapat pelatihan.
Sabide Sasemo: Satu Bidan Desa, Satu Sepeda Motor
Upaya lain dilakukan dengan menempatkan Bidan di
52 desa, yang saat ini jumlahnya 67 orang. Dengan keberadaan
bidan di setiap desa diharapkan segala permasalahan kesehatan
dapat teratasi dengan baik.
Setali tiga uang, Sabide Sasemo juga lahir dari
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keprihatinan saat sarana transportasi menjadi faktor penghambat
akses pelayanan kesehatan. Terutama untuk menjangkau daerah
yang cukup terisolir, yang berdampak dapat menurunkan Angka
Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Pakpak Bharat.
Sebagaimana diketahui, masalah kesehatan reproduksi di
negara kita memiliki dua dimensi. Pertama, yang bersifat laten,
yaitu kematian ibu dan kematian bayi. Angkanya masih tergolong
tinggi akibat berbagai faktor termasuk pelayanan kesehatan yang
relatif kurang baik. Kedua timbulnya penyakit degeneratif yaitu
menopause dan kanker.
Untuk itu sejak dini, yakni sejak bayi dalam kandungan,
masa bayi dan balita, masa remaja hingga dewasa bahkan sampai
usia lanjut harus ada dilakukan berbagai upaya intervensi.
Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang
memiliki posisi penting dan strategis terutama dalam penurunan
AKI dan AKB. Bidan memberikan pelayanan kebidanan yang
berkesinambungan, berfokus pada aspek pencegahan, promosi
dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat
bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk senantiasa
siap melayani siapa saja yang membutuhkan, kapan dan dimana
pun dia berada.
Bidan diakui sebagai tenaga profesional yang bertanggung
jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan
untuk membangun dukungan, asuhan dan nasehat selama
masa hamil, masa persalinan dan masa nifas. Bidan memimpin
persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan
kepada bayi baru lahir. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan,
promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan
anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai
serta melakukan tindakan gawat darurat.
Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan
pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga
kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini harus mencakup
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pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orangtua serta
dapat meluas pada kesehatan perempuan, kesehatan seksual atau
kesehatan reproduksi dan asuhan anak.
Bidan di Kabupaten Pakpak Bharat tersebar di 52 desa
yang terdapat di 8 Kecamatan. Adapun jumlah bidan desa di
Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 67 orang yang mana tempat
tugas dari bidan desa tersebut ada yang di daerah terpencil dan
sangat terpencil.
Jumlah Bidan Desa Berdasarkan Puskesmas
di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014
No
Puskesmas
Jumlah Bidan
1.
Salak
6
2.
Sukaramai
16
3.
Sibande
13
4.
Siempatrube
7
5.
Singgabur
6
6.
Tinada
8
7.
Kecupak
7
8.
Sibagindar
4
Total
67
Setiap Bidan diwajibkan tinggal di poskesdes untuk
memantau program kesehatan Ibu dan anak di wilayah kerja secara
terus menerus agar dapat dilakukan tindakan yang cepat dan
tepat. Poskesdes adalah pelayanan pada jenjang masyarakat yang
memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi yang mampu
memberikan pelayanan obstetri dasar. Poskesdes dikelola oleh
bidan yang telah dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan
yang diperlukan. Poskesdes merupakan sarana pelayanan
kesehatan yang berada di desa, merupakan pengembanan fungsi
dari polindes dan jaringan puskesmas dalam rangka mendekatkan
akses untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
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Tujuan dari poskesdes adalah meningkatkan akses
pelayanan kesehatan pada masyarakat dengan menempatkan
tenaga bidan desa dan pemberian pelayanan kesehatan sesuai
dengan kompetensi bidan untuk peningkatan pelayanan kesehatan
dasar. Ruang lingkup layanan poskesdes yaitu promotif, preventif
dan kuratif.
Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan yang
berkualitas dan optimal. Ibu hamil mendapatkan pelayanan
antenatal terpadu yang merupakan pelayanan komprehensif dan
berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil sehingga
mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan
selamat, mendapat fasilitas kesehatan dan melahirkan bayi
yang sehat. Tenaga kesehatan bidan di fasilitas kesehatan harus
dapat memberikan pelayanan yang komprehensif terhadap ibu
hamil agar dapat memastikan kehamilan berlangsung normal,
mendeteksi dini masalah penyakit yang dialami ibu hamil serta
melakukan intervensi secara jelas.
Boks : Susila berru Sitepu (39), Bidan dan Kepala Pustu

(Puskesmas Pembantu) Dusun Penanggalan Jehe :

“Kalau Kerja Pakai Hati, Kita Jadi Ikhlas”
Nada suara bidan Susila berru Sitepu (39), Kepala
Pustu (Puskesmas Pembantu) Dusun Penanggalan Jehe, Desa
Penanggalan Binanga Boang, Kecamatan Salak, terdengar
bergetar saat mengisahkan sejumlah pengalaman yang dialaminya
sebagai bidan desa. Siang itu (18/2) ia baru usai pulang dari pesta
pernikahan tetangganya.
“Kalau bisa tulislah kisah bidan-bidan desa seperti kami
biar Pak Jokowi juga ikut memperhatikan orang seperti kami,”
ujarnya dengan tawa berderai.
Lalu, ia mulai membuka lembaran kisah hidupnya sebagai bidan.
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Alkisah pada tahun 2006, seorang pasien, sebut saja M. berru
Padang rutin memeriksakan kehamilannya di Pustu tempatnya
bertugas.
Sebagai bidan, ia tentu mengaku senang. Ia anggap hal
itu sebagai pertanda tumbuhnya kesadaran pasien akan arti
penting melakukan persalinan aman lewat tenaga medis (bidan).
Maklum, di tengah masyarakat ada kebiasaan melakukan
persalinan dibantu dukun kampung. Di Pakpak Bharat, dukun
kampung disebut sibaso. Nah kebiasaan seperti itu masih cukup
kuat berakar.
Maka, bersuka-rialah hati bidan Sitepu saat melihat perilaku
pasiennya yang rajin memeriksakan kandungannya ke pustu.
Namun suka ria bidan Sitepu hanya berlangsung singkat.
Saat hendak melahirkan, M. berru Padang ternyata ogah datang
ke pustu. Ia malahan melakukan persalinan di rumah dan
memilih ditangani sibaso.
Rasa kesal bercampur kecewa tentu saja silih berganti
muncul di hati bidan Sitepu. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa,
sekalipun ia sudah berkali memberi penyuluhan kepada ibu-ibu
hamil di dusun Penanggalan Jehe tentang arti penting persalinan
aman lewat bidan.
Akhirnya bidan tamatan SPK Flora Medan tahun 1996
dan Diploma Kebidanan Kesdam Binjai tahun 1999 itu, hanya
bisa pasrah. Tapi cerita rupanya belum berakhir.
Sore hari saat ia berada di rumah, mendadak dari luar rumah
terdengar sebuah teriakan. Sumbernya dari seorang perempuan :
“Namberru, tolong dulu mamak si Rani (samaran), itu
bayinya sudah lama keluar kakinya, tapi kepalanya nggak mau
keluar-keluar juga, masih nyangkut kepala si bayi, tolong cepat
namberru,” teriak perempuan yang belakangan dikenali sebagi
famili M. berru Padang itu.
Mendengar kabar itu, tanpa berpikir panjang, bidan
Sitepu segera menyambar tas yang berisi peralatan persalinan
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itu. Lalu bergegas mereka menuju ke rumah M. berru Padang.
“Saat saya tiba rumah, saya lihat Sibaso sudah terlihat kecapaian
karena sudah cukup lama kepala si bayi tak keluar-keluar. Beliau
juga sudah cukup tua. Posisi bayi memang sungsang,” tutur
bidan Sitepu.
Menyaksikan keadaan ibu dan bayi itu, sempat terbit
juga perasaan tegang bercampur khawatir. Ia membayangkan
resiko yang akan dihadapi seandainya gagal menolong ibu dan
bayi. Padahal ia diminta pertolongan “ditengah perjalanan”.
Untung rasa khawatir itu segera bisa berlalu dan
ditepisnya. Sebagai bidan, ia telah memiliki bekal yang memadai
mengenai teknik mengeluarkan bayi dalam posisi sungsang.
Lagi pula, ia juga sudah cukup kenyang pengalaman menangani
persalinan. Termasuk saat masih bertugas di beberapa klinik
bersalin di Medan tahun 2000-an.
Sebagai orang berTuhan, tak lupa ia juga menaikkan
doa. Berbekal semua itu, ia pun segera melakukan tugasnya.
Dan akhirnya, persalinan itu memang berakhir “manis”, ibu dan
bayi selamat.
“Usai persalinan, saya langsung memarahi M. berru
Padang. Namun itu marah pertanda sayang. Saya nasihati ia agar
tidak mengulang lagi perbuatannya. Jika ke depan masih mau
melahirkan anak lagi, ia harus ke pustu dan ditangani bidan,”
tutur bidan Sitepu.
Nah, kali berbeda, ibu tiga orang anak ini kembali
menolong persalinan seorang ibu. Uniknya, lebih tepat tragisnya,
si pasien memilih melahirkan di Sapo-sapo (dangau) yang ada di
tengah ladang kopinya. Sapo-sapo itu rumah berukuran kecil,
sekitar 4x5 meter. Umumnya terbuat dari papan sederhana
beratap daun rumbia. Itu mengingat sapo-sapo bukan bangunan
permanen. Biasanya dangau dipakai sebagai tempat melepas
lelah atau tempat makan siang petani.
Saat itu, sekalipun pasien sudah hamil tua, rupanya ia
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tetap mencangkol di ladang. Saat merasa perutnya mules-mules,
pertanda mau melahirkan, ia minta tolong saudaranya untuk
memanggil bidan Setepu.
Sebenarnya jarak antara dangau dan pustu tidaklah jauh.
Hanya berkisar 5 kilometer. Namun untuk sampai ke pustu, si
pasien harus menyeberangi jembatan bambu yang melintas di
atas Sungai Kombih.
Lebar jembatan bambu itu kurang lebih 15 meter. Yang
membuat miris sekaligus was-was, jembatan bambu itu hanya
terdiri atas empat batang bambu yang dijejer dan diikat tali.
Artinya kalau tak terbiasa menyeberang, bisa membuat badan
gemetaran dan jembatan jadi bergoyang.
“Dulu bahkan saat air Lae Kombih meluap akibat hujan
deras misalnya, jembatan bambu itu bisa hilang terseret arus air
sungai,” tambah bidan Sitepu. Tentu kondisi jembatan seperti
ini akan memunculkan kesukaran tersendiri bagi ibu yang tengah
hamil tua. Dengan pertimbangan seperti itu, bidan Sitepu
memutuskan untuk segera menjenguk pasiennya, tak meminta
pasien datang ke pustu.
Beruntung matahari siang saat itu juga masih menebar
sinar terangnya. Sekalipun dangau itu minim daun jendela,
namun sinar matahari masih mampu menerobos masuk,
membantu ketajaman mata bidan Sitepu saat menolong proses
persalinan.
Harap maklum, sampai tahun 2013, listrik memang
belum masuk ke dusun Aran, dusun si pasien. Bahkan pustu
tempat ia mengabdi pun baru dialiri listrik pada tahun 2014. Ia
tak membayangkan jika persalinan dilakukan malam hari dan
hanya diterangi lampu teplok! Begitulah, walaupun dengan
menggunakan fasilitas seadanya, persalinan akhirya berlangsung
lancar.
Menjadi bidan memang merupakan dorongan hati yang
mulai bertunas semenjak bidan Sitepu remaja. Saat duduk di
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bangku SD dan SMP di Kuala Langkat, Kabupaten Langkat, ia
sering mengintip aksi dukun kampung yang tengah menolong
persalinan di rumah-rumah tetangganya.
“Saya lihat tugas itu sangat mulia. Masyarakat juga sangat
menghormati peran dukun beranak,” tuturnya. Karena itu
setamat SMP ia melanjutkan ke Sekolah Pendidikan Kebidanan
(SPK) Flora di Medan tahun 1992. Setamat dari SPK Flora tahun
1996, ia kemudian mengambil diploma satu (D1) Kebidanan di
Kesdam Binjai. Akademi kebidanan waktu itu belum ada seperti
sekarang.
Tahun 1997, kuliahnya selesai, dan ia kemudian ikut
magang di sejumlah klinik bersalin di Medan. Tahun 2004, bidan
Sitepu yang besuamikan marga Bancin asal Desa Penanggalan
Binanga Boang, mengikuti suaminya yang memilih untuk pulang
ke kampung halamannya.
Usia Kabupaten Pakpak Bharat saat itu masih satu tahun.
Kesempatan menjadi PNS di dinas kesehatan masih terbuka
lebar. Ia pun mengajukan lamaran, dan tahun 2005 diangkat
sebagai bidan PTT di Desa Penanggalan Binanga Boang.
Suka duka menjadi bagian tak terpisahkan sebagai bidan desa.
Terlebih sebelum Bupati Pakpak Bharat meluncurkan program
pemberian sepeda motor untuk para bidan desa pada 2013.
Ia merasakan betul repotnya saat harus memberi penyuluhan,
pengobatan atau menolong persalinan di dusun-dusun yang
terisolir.
“Kalau hujan sudah pasti jalan yang kita lalui berlumpur
dan becek karena itu jalan setapak ladang,” tuturnya. Sekalipun
sudah sering menyeberang jembatan bambu di Sungai Kombih,
namun terkadang ia tetap merasa was-was. Takut terpeleset dan
jatuh ke aliran sungai.
“Sekarang karena sudah ada kereta, kunjungan kemana
pun tak lagi susah, tinggal engkol kereta saja,” ujarnya tersenyum
lebar. Tak hanya itu, sejak di Pustu Penanggalan Binanga Boang
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bergabung satu lagi bidan, Elizabeth Girsang dan seorang
perawat, Emmar Dinar Manik, ia mengaku jadi makin enjoy
dalam bertugas.
“Sekarang kalau menolong persalinan, kita nggak
jantungan lagi karena dilakukan secara tim. Jadi kami bekerja
saling membantu. Kalau kita lihat ada masalah yang perlu
dikonsultasikan, sekarang juga sudah ada dokter spesialis
kandungan di RSUD Salak,” katanya.
Ia juga kerap memetik enaknya jadi bidan desa. Semisal
tak jarang ada pasien yang mengirimi sayur mayur atau buahbuahan ke rumah sebagai tanda terima kasih.
“Kalau lihat pasien datang berobat ke pustu bawa sayuran
atau buah, tak mungkin kita pungut uang berobat mereka walau
menurut peraturan sebenarnya harus bayar Rp 10.000. Persis
kata Pak Bupati, kalau kerja pakai hati jadi ikhlas kita,” tutur
bidan Sitepu sembari tertawa lebar.
Jamkesda dan Jamkesmas
“Saya tidak ingin pendapatan partua nami (para orang
tua kami) yang mulai stabil karena adanya jaminan kesehatan
ini, nantinya dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat,
seperti membeli rokok dan sebagainya. Setuju partua nami?”
Begitu statement Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando
Berutu, MBA saat berdialog dengan masyarakat Kecamatan Salak
penerima Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) “Njuah
Karina”, di Gedung Serbaguna Salak, Rabu (17/07/2013).
“Setujuuu...!!!,” seru 200 lebih masyarakat yang hadir dalam acara
tersebut.
“Tetapi jangan karena sudah ada pos anggaran yang
ditanggung Pemkab ini membuat masyarakat menjadi tidak
produktif dan berleha-leha, sampai malah keuangan yang mulai
meningkat dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna. Jika seperti
itu sikap bapak-ibu, saya tidak segan-segan menghentikan
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segala jenis bantuan yang telah dianggarkan Pemkab, termasuk
beasiswa,” tandas Bupati. 42
Memberikan asuransi sosial dalam bentuk jaminan
kesehatan kepada warga miskin, merupakan komitmen Pemkab
Pakpak Bharat agar hak-hak dasar warga di bidang kesehatan
terjamin. Jamkesda atau jaminan asuransi kesehatan daerah yang
bersumber dari APBD, merupakan jaminan sosial agar warga
miskin mendapatkan pelayanan kesehatan secara mudah dan
gratis.
Pada tahun 2008, terdapat 26.022 warga miskin
(Kepmenkes RI Nomor 125/Menkses/SK/II/2008) dan dari
jumlah tersebut sampai 2014, sudah ada 23.243 warga yang
mendapat kartu Jamkesmas dari pemerintah pusat. Jumlah
penduduk Pakpak Bharat sendiri pada 2008 berjumlah 39.690
jiwa dengan peserta Askes PNS sebanyak 2.718 jiwa. Artinya,
masih ada 10.950 jiwa lagi yang belum memiliki kartu jaminan
kesehatan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.779 jiwa merupakan
warga miskin. Masalahnya jumlah warga miskin yang tidak
mendapat pelayanan kesehatan ini terus menerus bertambah
setiap tahun seiring pertambahan penduduk.
Hal tersebut tentu akan mempengaruhi derajat kesehatan
masyarakat miskin. Karena tak memiliki asuransi kesehatan,
masyarakat miskin harus membayar mahal biaya kesehatan
mereka. Di sisi lain, mereka juga harus mengeluarkan penghasilan
mereka untuk biaya, kebutuhan hidup, pemenuhan gizi anak dan
keluarga serta biaya pendidikan. Derajat kesehatan yang rendah
akan sangat mempengaruhi terhadap rendahnya produktifitas
kerja yang pada akhirnya menjadi beban masyarakat dan
pemerintah.
Melihat karut marut masalah tersebut, pada 2010 Pemkab
42
Buletin Pakpak Bharat Edisi VII Juli 2013, “12.000 Penduduk Pakpak Bharat
Sudah Tercover “Njuah Karina.”
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Pakpak Bharat mengambil kebijakan untuk menjamin akses
penduduk miskin dan tidak mampu agar mendapatkan pelayanan
kesehatan secara mudah dan gratis. Kebijakan tersebut dilakukan
dengan memberikan Kartu Jamkesda Njuah Karina.
Anggaran Jamkesda Njuah Karina bersumber dari APBD
Pakpak Bharat. Dalam pelaksanaannya, Pemkab Pakpak Bharat
bekerja sama dengan PT. Askes (Persero) Cabang Kabanjahe.
Peserta Jamkesda “Njuah Karina” setiap tahun mengalami
peningkatan.
Pada 2010 peserta Jamkesda “Njuah Karina” berjumlah
2.200 orang dengan biaya premi Rp. 10.000 per jiwa per bulan.
Tahun 2011 terjadi penambahan peserta sebanyak 4.000 jiwa
sehingga jumlah peserta Jamkesda Njuah Karina menjadi 6.200
jiwa, dengan biaya premi Rp. 10.000 per jiwa perbulan. Tahun
2012 jumlah peserta Jamkesda bertambah lagi 2.000 jiwa sehingga
menjadi 8.000 jiwa, dengan biaya premi Rp. 10.000 per jiwa per
bulan.
Tahun 2013, peserta Jamkesda Njuah Karina bertambah
lagi sebanyak 4.000 jiwa, sehingga total peserta Jamkesda “Njuah
Karina” menjadi 12.000 jiwa, dengan biaya premi Rp 12.000 per
jiwa per bulan.43
Setelah PT ASKES berubah menjadi Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS), kini peserta Jamkesda Njuah Karina
sebanyak 12.000 jiwa menjadi peserta BPJS Kesehatan Penerima
Bantuan Iuran (PBI) dimana iurannya bersumber dari APBD
Pakpak Bharat sebesar 12.000 jiwa dikalikan biaya premi Rp.
19.225 per jiwa per bulan, atau total Rp. 2.768.000.000.
Manfaat memiliki kartu Jamkesda dilihat dari ruang
Seiring dengan perubahan nama PT. Askes (Persero) menjadi Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dimulai sejak 1 Januari
Tahun 2014, maka Peserta Jamkesda Kabupaten Pakpak Bharat juga berubah
menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang hal ini tertuang dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012).

43
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lingkupnya antara lain : a) pelayanan kesehatan di FKTP44 ; b)
pelayanan kesehatan di FKRTL/Rujukan Tindak Lanjutan;45
c) manfaat pelayanan promotif dan preventif;46 d) manfaat
pelayanan kebidanan, neonatal dalam JKN47 , dan e) pelayanan
44
Pelayanan kesehatan di FKTP merupakan pelayanan kesehatan non spesialistik
yang meliputi : Administrasi pelayanan; Pelayanan promotif dan preventif;
Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; Tindakan medis non spesialistik,
baik operatif maupun non operatif; Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis; Pemeriksaan
penunjang
diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan; Rawat inap tingkat pertama sesuai
dengan indikasi medis.
45
Pelayanan Kesehatan di FKRTL/Rujukan Tingkat Lanjutan mencakup: 1)
Administrasi pelayanan; Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik
oleh dokter spesialis dan sub spesialis; 2) Tindakan medis spesialistik, baik bedah
maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis; 3) Pelayanan obat dan bahan
medis habis pakai; 4) Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan
indikasi medis; Rehabilitasi medis; 5) Pelayanan darah; 6) Pelayanan kedokteran
forensik klinik; 7) Pelayanan jenazah (pemulasaraan jenazah) pada pasien yang
meninggal di fasilitas kesehatan (tidak termasuk peti jenazah); 8) Perawatan inap
intensif; dan 10) Akupuntur medis.
46
Penyuluhan kesehatan perorangan, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai
pengelolaan faktor resiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat, 1)
Imunisasi dasar, meliputi Bacille Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis
Tetanus dan Hepatitis–B (DPT-HB), Polio dan campak; 2) Keluarga Berencana,
meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi, tubektomi, termasuk komplikasi
KB bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana; 3) Vaksin
untuk imunisasi dasar disediakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah; 4)
Pelayanan skrining kesehatan tertentu diberikan secara selektif untuk mendeteksi
resiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan, yaitu: a) Diabetes mellitus tipe
II; b) Hipertensi; c) Kanker leher rahim; d) Kanker payudara; e) Penyakit lain
yang ditetapkan menteri. Penyuluhan kesehatan perorangan, meliputi paling sedikit
penyuluhan mengenai pengelolaan faktor resiko penyakit dan perilaku hidup
bersih dan sehat. Pelayanan skrining kesehatan tertentu dalam poin (e) merupakan
pelayanan yang termasuk dalam lingkup non kopiasi, yang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan penunjang
pelayanan skrining kesehatan meliputi : a) Pemeriksaan gula darah; b) Pemeriksaan
IVA untuk kasus Ca cervix; dan c) Pemeriksaan papsmear. Khusus untuk kasus
dengan pemeriksaan IVA positif dapat dilakukan pelayanan terapi Krio.
47
Pemeriksaan ANC berupa pemeriksaan fisik, pengukuran tinggi badan dan berat
badan : 1) pemeriksaan tekanan darah, pengukuran tinggi fundus uteri, pemeriksaan
denyut jantung janin, pemeriksaan posisi janin, pemeriksaan Hb, pemeriksaan
golongan darah, tes celup glukoprotein urine, imunisasi, pemberian suplemen besi
dan asam folat, dan konseling, serta mengkonsultasikan ke dokter pada trimester
pertama atau sedini mungkin; 2) Pemeriksaan ANC sesuai standar diberikan
dalam bentuk paket minimal 4 (empat) kali pemeriksaan; 3) Pemeriksaan PNC/
neonates sesuai standar diberikan dalam bentuk paket minimal 3 (tiga) kali
kunjungan ibu bayi; 4) Pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh
bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya.
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alat kesehatan.48
Untuk mendukung kebijakan strategis ini, pemerintah
daerah telah melakukan kerjasama dengan PT. Askes (Persero)
Cabang Karo tentang Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
Umum (PJKMU) di Kabupaten Pakpak Bharat setiap tahunnya.
Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Jamkesda secara gratis,
setiap peserta Jamkesda harus mengetahui terlebih dahulu halhal berikut :
1.Peserta yang diikutsertakan dalam Jaminan Kesehatan
Nasional, merupakan penduduk Kabupaten Pakpak Bharat
yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
sebanyak 12.000 jiwa sesuai nama dan alamat dan nomor
induk Kependudukan yang didaftarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
2.Kartu Peserta merupakan Identitas yang diberikan kepada
setiap peserta sebagai bukti peserta yang sah untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang
berlaku.
a. Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan berupa Rawat Jalan
Tingkat Pertama (RJTP) dilakukan pada Puskemas
48

No

Alat Kesehatan

Ketentuan

1

Kacamata

Diberikan paling cepat 2 tahun sekali Indikasi
medis minimal: Sferis 0,5 D Silindris 0,25 D

2

Alat bantu dengar

Diberikan paling cepat 5 tahun sekali atas indikasi
medis

3

Protesa alat gerak : Kaki
palsu Tangan palsu

Diberikan paling cepat 5 tahun sekali atas indikasi
medis

4

Korset tulang

Diberikan paling cepat 2 tahun sekali atas
indikasi medis untuk gigi yang sama

5

Korset tulang belakang

Diberikan paling cepat 2 tahun sekali atas
indikasi medis

6

Collar neck

Diberikan paling cepat 2 tahun sekali atas
indikasi medis

7

Kruk

Diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali
atas indikasi medis

Kompilasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

93

dan jaringannya;
b.Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) dilaksanakan pada
Puskesmas Rawat Inap, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan;
c. Rawat Inap Tingkat lanjutan (RITL) dilaksanakan pada
rawat inap kelas 3 (tiga) di Rumah Rakit Umum Daerah
Salak dan Rumah Sakit Luar Daerah yang telah menjalin
Kerja sama dengan BPJS Kesehatan;
d.Pelayanan Persalinan/Maternal Neonatal, pelayanan alat
bantu kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang
mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.
3.Hak kelas perawatan rawat inap di Fasilitas Kesehatan
TingkatLanjutan adalah Kelas 3 (tiga).
4.Sejak Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat telah menjamin pelayanan kesehatan masyarakat
hingga sampai sekarang. Data peningkatan kepesertaan
masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel Data Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten PakpakBharat Tahun 2010 - 2014
Tahun

Jumlah
Penduduk

Askes

Jamkesmas

Jamkesda

Total

Belum
Memiliki
JamKes

2010

40.505

3.214

23.243

2.200

28.657

11.848

2011

40.884

4.012

23.243

6.200

33.455

7.429

2012

48.652

4.467

23.243

8.000

35.710

12.942

2013

50.954

4.467

23.243

12.000

39.710

11.244

2014

52.453

4.730

23.243

12.000

39.973

12.480

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat
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Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa total masyarakat
yang mendapatkan jaminan kesehatan mengalami peningkatan
dari 28.657 jiwa Tahun 2010 menjadi 39.973 jiwa tahun 2014.
Dan jumlah peserta Jamkesda, juga mengalami peningkatan
dari 2.200 jiwa Tahun 2010 menjadi 12.000 jiwa tahun 2014.
Grafik Data Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 – 2014

Bupati Pakpak Bharat menargetkan pada 2015 seluruh
masyarakat Pakpak Bharat akan terlindungi oleh Jaminan
Kesehatan, baik itu Askes, Jamkesmas maupun Jamkesda.
Agar Berkurang “Lahan Tidur”49
Jika di perkotaan banyak dijumpai “polisi tidur”, di
Pakpak Bharat justru banyak dijumpai “lahan tidur”. Pengertian
tidur di sini mengacu pada keadaan lahan yang masih berupa
semak belukar, dibiarkan terlantar, alias tak diolah pemiliknya.
Tahun 2013 misalnya diperkirakan terdapat 18.049,9 hektar lahan
tidur milik warga.
49
Dikonstruksi berdasarkan hasil wawancara dengan Toni Manik, Kepala Bidang
penyuluhan BP4K Kabupaten Pakpak Bharat, Chairul Pane dan Suprianto Bancin
pada 17 Meret 2015 dan buku Kebijakan Dinas Pertanian dan Perkebunan Pakpak
Bharat Pengolahan Lahan dengan Traktor dan Buku Kebijakan BP4K Satu
Penyuluh Satu Desa.
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Dari kacamata ekonomi, tentu ini sebuah kerugian besar.
Soalnya, pertumbuhan jumlah penduduk, mestilah seiring sejalan
dengan pertumbuhan ekonomi. Tanpa itu, maka yang dituai
kelak membengkaknya jumlah penduduk miskin.
Ihwal kenapa banyak warga menelantarkan lahan mereka,
tidak terlepas dari status petani di Pakpak Bharat, yang umumnya
tergolong petani subsisten. Mereka lemah secara finansial. Tenaga
kerja manual yang ada juga terbatas. Di sisi lain, keberadaan lahan
milik warga juga berada pada topografi perbukitan yang memiliki
tingkat kemiringan tertentu. Itu artinya sekalipun hendak diolah
untuk budidaya pertanian, lahan tidur itu tak bisa dikerjakan
secara manual, semisal dengan menggunakan cangkul atau
parang.
Untuk membabat dan mengolah tanah seperti itu butuh
mesin traktor khusus, bukan traktor tangan seperti banyak
digunakan petani. Tapi traktor beroda trac yang banyak digunakan
di perkebunan-perkebunan besar atau perkebunan baru yang
lahannya belum tertata. Traktor seperti ini biasanya mempunyai
dua buah poros roda (beroda empat atau lebih), panjangnya
berkisar 2650 – 3910 mm, lebar berkisar 1740 – 2010 mm dan
dayanya berkisar 20 – 120 HP.
Tentu saja jenis traktor seperti itu harganya sangat mahal
sehingga tidak terjangkau petani kecil. Apalagi dimiliki secara
perorangan. Sebagai gambaran, pada 2006 saat Pemkab Pakpak
Bharat membeli satu unit traktor besar tersebut (lebih dikenal
traktor gardan), harganya berada di kisaran Rp 500 juta. Tahun
2015, seiring dengan merosotnya nilai rupiah terhadap dollar AS,
ditaksir harganya sudah mencapai Rp 800 juta.
Untuk sewa traktor besar juga bukan perkara mudah
dan murah. Traktor tersebut minimal harus disewa dari penyewa
traktor yang ada di Dairi. Bukan jarak yang pendek untuk sampai
ke Pakpak Bharat. Belum lagi besaran sewa juga dipengaruhi
jumlah solar yang dikonsumsi untuk menggerakan mesin traktor
96

Membangun Negeri Dari Daerah Tertinggal

dari Sidikalang ke Salak.
Artinya besaran sewa traktor tergantung jauh dekat lokasi
lahan yang hendak ditraktor dengan daerah asal traktor yang
disewa. Mengacu harga sewa di pasaran di Dairi, jika seorang
petani ingin mengolah lahan mereka, ditaksir mereka harus
membayar antara Rp 700.000 – Rp 1.000.000 per satu hektar
lahan.
Karut marut inilah yang memadamkan niat petani
menyewa traktor besar dari luar Pakpak Bharat. Namun di sisi
lain, realita tersebut mendorong Pemkab Pakpak Bharat pada
2006, saat masih dipimpin Muger Berutu, meluncurkan “Program
Traktor Murah”. Karena kemampuan anggaran saat itu, awalnya
hanya dioperasikan satu unit traktor yang dikelola oleh Dinas
Pertanian. Petani yang ingin lahannya dibuka, bahkan tak
dipungut biaya. Tujuan pemerintah hanya satu, ingin “menyulap”
agar lahan-lahan warga yang tidak produktif menjadi produktif
sehingga memberi kontribusi bagi perekonomian warga.
Sambutan petani luar biasa. Permohonan untuk
mentraktor lahan tidur mengalir masuk ke kantor Distan. Tak
kurang ada sekitar 200 permohonan yang masuk. Tak heran
jika hal itu sempat membuat kewalahan Distan Pakpak Bharat.
Maklum, mesin traktor hanya satu unit, sementara permintaan
banyak, dan lokasi lahan juga berjauhan. Akibatnya tak jarang
permohonan petani baru bisa dilayani atau direalisasi satu bulan
setelah surat permohonan dilayangkan. Muncul ketidakpuasan
petani.
Menyahuti aspirasi petani, pada tahun 2008 Pemkab
Pakpak Bharat menambah 3 (tiga) unit traktor, dan 1 (satu) unit
lagi pada 2010 yang merupakan hibah dari pemerintah pusat.
Sejak itu pelayanan pentraktoran lahan tidur petani pun berjalan
lancar.
Namun sekalipun pentraktoran sudah dilakukan,
sepanjang 2006 – 2009 ternyata tidak terjadi pertambahan luas
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lahan pertanian secara signifikan. Diperkirakan hanya sekitar 40
persen lahan tidur yang telah ditraktor dibudidayakan petani.
Luas lahan pertanian pada 2009 hanya berkisar 9.000 hektar.
Sisanya kembali dibiarkan terlantar. Padahal pada tahun 2008,
pemerintah pusat juga memberikan bantuan bibit tanaman gratis
seperti bibit pisang dan nenas. Namun bantuan bibit itu banyak
dibiarkan teronggok di belakang rumah.
Analisis masalah digelar, ‘pameo’ bahwa sesuatu yang
gratis sering diperlakukan sebagai hal yang sepele, disepakati
menjadi musabab perilaku petani. Karena itu sejak tahun 2010,
pemerintah menyetop pengoperasian program traktor gratis.
Sebagai gantinya lahir program traktor murah. Petani
yang ingin lahannya ditraktor dikenakan sewa. Tentu tarifnya
tak mencekik leher seperti tarif sewa swasta di luar Pakpak
Bharat. Pemkab Pakpak Bharat memberi subsidi agar tak
memberatkan petani. Pengenaan sewa dimaksudkan agar
petani bertanggungjawab terhadap pengeluaran mereka dalam
mengelola usaha tani mereka.
Awalnya biaya sewa yang dipatok sebesar Rp 50.000 per
hektar. Seiring kenaikkan harga BBM dari waktu ke waktu, pada
2015 biaya sewa dinaikkan menjadi Rp 125.000.
Ternyata kebijakan tersebut berhasil mengubah mentalitas
petani. Muncul sikap serius petani untuk membudidayakan usaha
pertanian dengan memanfaatkan “lahan tidur” mereka. Salah satu
indikatornya terlihat dari bertambahnya luas pertambahan areal
pertanian jeruk manis dan padi sawah. Jika pada 2006 budidaya
jeruk manis masih berjumlah sekitar 200 hektar, pada 2014 telah
meningkat menjadi 475 hektar. Padi sawah pada 2006 luasnya
berkisar 600 hektar, pada 2013 telah meningkat menjadi 1.300
hektar.
Budidaya jeruk manis sebenarnya sudah dimulai sejak
2006. Fakta bahwa budidaya jeruk manis di Pakpak Bharat
mampu menghasilkan panen jeruk dalam ukuran super atau
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grade A, menjadi iming-iming petani lain untuk mengikuti jejak
sebagai petani jeruk manis. Soal rasa yang manis dan warna kulit
yang mengkilat, tak kalah dengan jeruk manis dari Brastagi, juga
merupakan faktor pendorong lain.
Saat ini areal pertanian jeruk terhampar mulai dari
Kecamatan Salak, Siempat Rube, Tinada dan Kerajaan. Berbagai
inovasi dilakukan agar layanan sewa traktor murah makin mudah
dan praktis diakses petani.
Sejak 2015 misalnya, untuk memutus mata rantai birokrasi
permohonan sewa traktor yang terlalu panjang rentangnya50
, Bupati memindahkan pengelolaan program traktor murah
dari Dinas Pertanian ke BP4K (Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan).51
Kini petani yang mengajukan permohonan sewa traktor
tinggal memberitahu PPL yang setiap hari berkunjung dan
tinggal di desa mereka. Setelah itu PPL akan meneruskan surat
permohonan ke Koordinator PPL kecamatan. Jika formulir
sudah ditandatangani, traktor langsung menggelinding menuju
ke lokasi lahan petani.
Sebagaimana diketahui, salah satu program BP4K adalah
menempatkan satu PPL untuk satu desa. Bahkan pada prakteknya,
50
Sebelumnya alur permohonan diatur seperti berikut: 1) Petani/pemohon
mengajukan surat permohonan pengolahan lahan dengan traktor ke Dinas
Pertanian dan Perkebunan yang ditujukan kepada manager traktor yang diketahui
oleh Kepala Desa setempat; 2) Manager traktor menugaskan petugas survei ke
lapangan, untuk meninjau lahan yang akan diolah; 3) Berdasarkan hasil survei
dari petugas, kemudian petani/pemohon membayar retribusi/PAD pemakaian
traktor dan manager menugaskan operator traktor untuk mengolah lahan; 4).
Operator traktor melakukan pengolahan lahan sesuai dengan surat permohonan
petani dan didampingi oleh petani/pemohon tersebut; 5) Setelah selesai melakukan
pengolahan lahan, petani/pemohon menandatangani Berita Acara Hasil Pengolahan
yang diketahui oleh Kepala Desa setempat.
51
BP4K Kabupaten Pakpak Bharat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor
11 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan Kab. Pakpak Bharat Tahun 2007 adalah untuk pendukung tugas
Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. BP4K Kab.
Pakpak Bharat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan
kehutanan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepada Daerah.
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satu desa bisa saja memiliki dua PPL, tergantung dari potensi
ekonomi desa bersangkutan. Jika sebuah desa memiliki potensi
untuk pengembangan sektor pertanian sekaligus perikanan,
maka di desa tersebut akan ditempatkan dua orang PPL yang
memiliki kompetensi masing-masing. Sampai tahun 2014, jumlah
PPL yang ada di BP4K Kabupaten Pakpak Bharat berjumlah 146
orang dengan rincian berikut ini.
No

Jenis Penyuluh

1.

Penyuluh PNS
Penyuluh Pertanian (Peternakan dan
Perkebunan)
Penyuluh Kehutanan
Penyuluh (Sedang mengikuti Tugas
Belajar)
THL- TBPP
THL- Daerah
Penyuluh Swadaya
Perikanan

2.
3.
4.

Jumlah
(orang)
68
8
35
22
10
3

Penempatan satu PPL satu desa didorong motif untuk
meningkatkan keberhasilan petani dalam dalam mengelola
usaha pertanian dan perikanan mereka. Dengan mengenali
problematika petani secara lebih cermat, setiap PPL diharapkan
mampu membantu penyelesaian masalah petani. Bersamaan
dengan itu, mengingat area wilayah kerja PPL hanya unit desa,
maka penyebaran informasi tentang teknologi pertanian pun
dapat cepat dilakukan.
Kedekatan secara geografis dan psikografis PPL dengan
petani inilah yang mendorong Bupati memutuskan memindahkan
tanggung jawab pengelolaan program traktor murah ke BP4K.
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Boks : Sugianto Berutu (45), Petani
Dusun 2 Penanggalen Binanga Boang :
“Tanah di Sini Lengket, Berat Nyangkolnya,
Harus Ditraktor”
Sugianto Berutu (45), petani palawija di Dusun 2,
Penanggalen Binanga Boang, sudah merasakan susahnya
mengolah ladang secara manual. Dalam arti hanya mengandalkan
parang dan cangkul, padahal ladangnya hanya seluas kurang
lebih ½ hektar.
“Dulu waktu ladang saya babat dengan parang dan saya
cangkul, tanah yang tergarap tak seberapa luas. Sudah begitu
tenaga saya juga terkuras habis. Soalnya tanah di sini umumnya
merupakan tanah lengket dan kurang zat kapur sehingga berat
untuk nyangkolnya,” tuturnya. Tanah lengket di sini yang
dimaksud adalah kurang gembur sehingga bersifat asam dan
butuh diberi zat kapur agar pH-nya netral sehingga tanaman
tidak terganggu pertumbuhannya.
Dalam hitungan bapak 7 orang anak itu, jika dicangkol
dan dikerjakan sendiri dan dibantu seorang pekerja lepas, maka
dibutuhkan waktu tak kurang 30 hari untuk membuka ladang
barunya seluas ½ hektar itu. Dengan ongkos Rp 53.000 per hari,
sudah bisa dibayangkan berapa rupiah yang harus ia keluarkan.
Banyak juga kekurangan jika pembukaan ladang baru
dilakukan secara manual. Pertama, setelah selesai dicangkul,
tanah harus dipecah-pecah kemudian dibersihkan, baru bisa
ditanam padi. Setelah itu tanah kemudian harus disemprot
dengan racun agar rumputnya tidak cepat tumbuh kembali.
Maklum saat dicangkol, karena tanah tak dicangkol dalam, akar
rumput yang ada di bagian bawah tanah tak terbalik. Karena
itu jika tanah sudah terlanjur ditanam, belum lagi padi dipanen,
rumput sudah tumbuh dan mengganggu tanaman padi.
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Menurut Sugianto Berutu, karena tanah di Pakpak
Bharat umumnya bersifat lengket alias kurang gembur, maka
harus diolah atau ditraktor sebanyak tiga kali sebelum ditanami.
Pada bukaan pertama setelah selesai, tanah akan dibiarkan
selama sebulan biar menjadi kering dan tidak menggumpal.
Setelah itu ditraktor kembali dan dibiarkan selama 1 - 2 minggu
dan kembali dijemur agar kering. Pada pentraktoran ketiga, yang
disebut “dihero’, juga butuh waktu 1-2 minggu, tanah sudah
bisa dipecah-pecah, dibersihkan dari rumput-rumput yang ada
dan siap untuk ditanami padi.
“Bayangkan kalau pengolahan tanah seperti ini dilakukan
secara manual, kapan siapnya?” ujarnya.
Karena menggunakan traktor, maka rumput yang ada
di bawah tanah juga bisa dibalikkan. Menurut Sugianto Berutu
sekitar tiga bulan kemudian rumput itu baru tumbuh kembali,
itu artinya setelah padi sudah siap dipanen. Karena itu sejak
membuka ladang pada 2009 dan ditambah lagi pada 2014, ia
memilih untuk menyewa traktor. Selain murah, menghemat
waktu, juga masalah yang ditimbulkan karena faktor jenis tanah,
bisa diminimalisir.
“Jadi saya benar-benar merasa beruntung dengan adanya
program sewa traktor murah dari pemerintah. Saya sangat
terbantu, karena hanya dalam hitungan sekitar satu – dua jam,
ladang saya sudah berhasil dibuka,” katanya.
Sugianto memang bukan petani besar. Tahun 2009 ia hanya
membuka ladang baru ½ hektar. Ia menanami secara bergantian
padi dan palawija. Tahun 2014 ini, ladang yang baru dibukanya
juga hanya ½ hektar. Ladang barunya berlokasi sekitar 1
kilometer dari rumahnya.
Karena itu ia mengaku bersyukur dengan adanya
program sewa traktor murah. Kalau menyewa traktor dari Dairi
menurutnya ia harus siap-siap merogoh kocek Rp 800.000.
Motif utamanya membuka ladang baru, menurutnya karena
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harga beras yang kini kian mahal. Dari ½ hektar lahan padinya,
dalam waktu 4 bulan, ia mengaku bisa mendapat 70 kaleng atau
sekitar 700 kilogram lebih.
“Kalau tanaman padi rajin kita bersihkan, kita pupuk
dengan pupuk yang bagus dan dijaga pasti hasilnya bisa lebih
dari 70 kaleng,” katanya.
Boks : Baik Budi Padang (37), Petani Jambu Bellang,
Kecamatan Siempat Rube :
“Berkat Dampingan PPL, Saya Sukses Bertani Jeruk”
Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian.
Peribahasa tersebut cocok untuk menggambarkan kisah sukses
yang dipetik Baik Budi Padang (37), yang kini dikenal sebagai
petani jeruk sukses dari dusun Jambu Mbellang, Siempat Rube.
Sejatinya ia bukanlah petani jeruk dan tak punya
pengalaman berkebun jeruk. Ia petani palawija. Namun tahun
2009 segalanya berubah. Saat itu lewat PPL ia mendapat bantuan
sebanyak 700 bibit jeruk manis.
Walau tak punya pengalaman menanam jeruk manis,
namun berkat diskusi yang intens dengan PPL di desanya, Baik
Budi Padang akhirnya memberanikan diri untuk bertani jeruk.
Kebetulan ia punya lahan kurang lebih 1,5 hektar yang belum
dimanfaatkan.
Maka ia pun mulai bertanam jeruk manis dibawah
asistensi PPL yang setia memberikan masukan-masukan.
Mengajarinya membuat bubur california yang sangat bermanfaat
untuk pengendalian penyakit pada tanaman jeruk, mencarikan
peluang terhadap sumber–sumber pendanaan untuk usaha tani,
dan sebagainya.
Namun di ladangnya, ia tak hanya bertanam jeruk manis,
tapi juga tanaman palawija lain seperti kacang panjang, cabai dan
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jagung. Istilahnya ia menerapkan sistem pertanian tumpangsari.
Setelah tanaman jeruknya berusia kurang lebih 18 bulan,
ia mulai merasa kekurangan modal. Padahal saat itu pohon jeruk
manisnya mulai membutuhkan pupuk agar bisa berbuah lebat.
Saat ia dalam keadaan bingung mencari modal untuk membeli
pupuk itulah, ia mendapat informasi dari PPL tentang adanya
program kredit Nduma yang dikelola Disperindagkop dan
UMKM Pakpak Bharat.
Program Kredit Nduma ditujukan untuk para petani
maupun koperasi. Kredit diberikan secara bergulir dan dikenakan
bunga. Ibarat pepatah “pucuk dicinta ulam pun tiba”, Baik Budi
Padang pun tak menyia-nyiakan fasilitas tersebut. Ia pun segera
mengajukan permohonan untuk mendapatkan kredit Nduma
dan semua usahanya berjalan lancar. Usai akad kredit di’teken’,
ia pun tak lama kemudian mendapat dana segar sebesar Rp.
5.000.000.
Modal itulah yang digunakan untuk membeli pupuk
bagi tanaman jeruk manisnya. Setelah tiga tahun ia mampu
melunasi pinjaman kredit Nduma itu. Pada saat itu ia sudah
mulai merasakan “manisnya” panen jeruk dari 1,5 hektar kebun
jeruknya.
Baik Budi Padang pun tergoda untuk membuka kembali
lahan miliknya yang belum diolah untuk bertani jeruk. Ia ingin
memperluas areal kebun jeruknya. Namun saat itu ia belum
memiliki kecukupan modal. Soalnya modal yang dibutuhkan
cukup besar, berlipat kali dari modal yang ia terima dari kredit
Nduma. Maklum saat itu ia ingin mengusahakan 30 hektar untuk
menanam bibit jeruk manis.
Di sini, lagi-lagi ia mengaku beruntung dengan adanya
program satu PPL satu desa. Saat PPL tahu masalah yang
dihadapinya, si PPL menyarankan agar Baik Budi Padang
menghubungi Bank Sumut untuk kemungkinan mendapat
kredit dari BUMD milik Pemprov Sumut itu. Singkat cerita, ia
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pun menuruti saran PPL. Kepada pihak Bank Sumut, Baik Budi
Padang menceritakan rencananya untuk memperluas kebun
jeruk manisnya setelah ia sukses dengan 1,5 hektar kebun jeruk
manisnya.
Rupanya pihak Bank Sumut tak bertepuk sebelah
tangan. Setelah berbagai persyaratan administrasi dipenuhi, dan
akad kredit ditandatangani, kredit modal usaha yang diusulkan
pun cair.
Nasib baik rupanya juga tengah berpihak kepadanya. Di
tengah usahanya merawat dan memupuk tanaman jeruk, harga
cabai tiba-tiba melonjak drastis sampai Rp 40.000 per kg. Hasil
panen cabai pun akhirnya digunakan untuk membayar angsuran
cicilan utangnya ke Bank Sumut sampai lunas.
Kini Baik Budi Padang telah sukses “memanen rupiah”
dari kebun jeruk manisnya.
“Saya bisa menghidupi keluarga, bisa menyekolahkan
anak, bisa membeli kereta dan bisa merenovasi rumah saya dari
tanaman jeruk manis saya,” katanya.
Biar Kami Tak Hanya Dengar Suara Jangkrik dan Kodok52
“Sejak sejumlah dusun dan desa terpencil di kabupaten
kami sudah bisa menikmati aliran listrik, kini di malam hari
mereka sudah bisa menonton siaran televisi. Sebelumnya kalau
malam hiburan mereka hanya mendengar suara dari sawah, ya
dengar suara kodok atau jangkrik.”
Ada nuansa humor, tapi juga sekaligus terselip sebuah
gugatan. Atau lebih tepatnya ironi. Republik sudah berusia
70 tahun pada 2015, namun hak warga untuk mendapatkan
penerangan dari negara, belum seluruhnya dinikmati penduduk
di Kabupaten Pakpak Bharat.
Dikonstruksi berdasarkan wawancara dengan Mukhtar A Wahab, Kadis
Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan tanggal 16 Maret 2015 dan
Buku Kebijakan Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan “
Pembangunan dan Perluasan Jaringan Listrik”.

52
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Sampai tahun 2011 diperkirakan masih ada sekitar 60
persen dusun dan desa di Pakpak Bharat yang belum mendapat
aliran listrik dari PLN. Dari sekitar 18.000 sekitar 10.200 KK
yang sudah “merdeka”. Sisanya sebanyak 6.800 KK “masih
belum merdeka”, diantaranya warga yang tinggal di Dusun Lae
Mbalno Desa Boangmanalu Kecamatan Salak, Dusun Trutung
Bullung Desa Simbruna Kecamatan STTU Jehe, Desa Simerpara
Kecamatan PGGS, Desa Sibongkaras Kecamatan Salak dan
Desa Sibagindar Kecamatan Pagindar.
Berbagai upaya telah dilakukan Pemkab Pakpak Bharat
untuk mengatasi krisis listrik, diantaranya lewat program
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk 80 unit rumah di
7 desa di Kabupaten Pakpak Bharat pada 2010. Kapasitas PLTS
yang dipasang di tiap rumah kecil, hanya untuk menerangi rumah
di malam hari dengan 2 (dua) lampu pijar. Namun program PLTS
tak cukup berhasil. Hanya sekitar 40 persen yang masih terawat
dengan baik. Pasalnya, baterai yang berfungsi menyimpan energi
matahari di siang hari, tak mendapat perawatan serius dari warga.
Akibatnya banyak baterai PLTS yang rusak.
Pemkab Pakpak Bharat akhirnya memutuskan untuk
melakukan kerjasama dengan PLN Ranting Dairi dalam program
Pembangunan dan Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan atau
Pembangunan Listrik Pedesaan (LISDES). Seluruh anggaran
LISDES bersumber dari APBD Kabupaten Pakpak Bharat.
Kebijakan yang diambil Bupati Pakpak Bharat tergolong
“berani”.53
53
Istilah “berani” di sini lebih dimaksud sebagai tindakan seorang kepala daerah
yang tegas dan mau mengambil resiko atas kebijakan yang diambil karena untuk
kepentingan warga. Menurut Bupati Pakpak Bharat, kebutuhan akan listrik sudah
seperti kebutuhan terhadap sembako. Tidak hanya untuk warga perkotaan, tapi juga
pedesaan. Program generasi emas yang dilahirkan 25 tahun ke depan menurutnya
juga tak bisa lepas dari kebutuhan akan listrik. Generasi emas Pakpak Bharat
kelak akan terbiasa hidup dalam budaya high tech yang akrab dengan notebook,
handphone dan piranti teknologi komunikasi dan informasi lainnya. Ia juga
mengaitkan program LISDES dengan upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah
keluarga miskin dengan intervensi penyediaan fasilitas ketersediaan listrik.
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Bayangkan, berdasarkan MoU54 dengan PLN, kewajiban
perusahaan setrum listrik negara itu hanya mengurus aliran
listrik ke rumah dan memasang meteran listrik. Pengadaan tiang
beton PLN, kabel jaringan, travo, lampu jalan dan peralatan
di luar infrastruktur meteran di rumah-rumah warga calon
pelanggan, menjadi tanggung jawab Pemkab Pakpak Bharat
untuk pengadaannya.
Ibaratnya, PLN tinggal tekan tombol agar aliran listrik
mereka masuk ke rumah-rumah warga. Sejatinya pengadaan
seluruh sarana dan prasarana itu merupakan kewajiban PT.PLN.
Soalnya, sekalipun PLN adalah badan usaha, namun karena ia
badan usaha negara, maka ada kewajiban konstitusional untuk
melayani pemenuhan kepentingan publik, kendati hal itu
mengharuskan mereka memberi subsidi.
Jika ditelisik, sebenarnya musabab PT. PLN tak memenuhi
kewajiban menerangi warga di pedesaan Pakpak Bharat, lebih
karena kalkulasi untung rugi. Jumlah rumah tangga yang tak
mencapai 100 KK, syarat minimal sebuah desa atau dusun untuk
mendapatkan aliran listrik PLN adalah satu musababnya.
Namun sekalipun syarat itu terpenuhi, tidak otomatis juga PLN
mengabulkan permintaan warga. Jarak antar dusun dan desa dan
kecamatan yang jauh bisa menjadi musabab lain, terlebih lagi jika
jarak antara tiang dengan dusun atau desa yang hendak dialiri
listrik mencapai puluhan kilometer.
Tak dipungkiri juga, masih ada sarana jalan di beberapa
kecamatan yang belum di aspal ke dusun atau desa dan kecamatan
sehingga mempersulit proses pengangkutan material (tiang
beton).
Dengan karut marut seperti itu, tak heran jika program
LISDES belum mampu menjangkau seluruh wilayah dusun atau
54
MoU pertama antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan PT. PLN
(Persero) Ranting Pakpak Bharat ditandatangani tanggal 8 Februari Tahun 2011,
dan MoU kedua antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan PT. PLN
(Persero) Ranting Pakpak Bharat Nomor : 20/160/SDK/2013 ditandatangani
tanggal 28 April Tahun 2013.
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desa untuk dialiri listrik PLN. Artinya implementasi program
LISDES dilakukan secara bertahap. Hal ini juga mengingat
ketersediaan anggaran yang ada dalam APBD.
Besaran biaya untuk mengalirkan listrik ke sebuah dusun
atau desa sekitar Rp 1 miliar. Itu pun dengan perhitungan jarak
tiang atau gardu listrik terakhir berjarak paling jauh 1 kilometer
dengan dusun atau desa yang hendak mendapat aliran listrik
baru.55
Pada Tahun 2011 misalnya diperuntukkan bagi 30 KK
Desa Lae Langge Namuseng. Pada tahun 2012 giliran 100 KK
dari Dusun Kuta Pinang Desa Kuta Saga Kecamatan Kerajaan,
Dusun Sosor Desa Cikaok Kecamatan STTU Julu, Dusun Sumbul
Uruk Desa Silima Kuta Kecamatan Tinada, yang mendapat aliran
listrik. Pada tahun 2013 giliran sekitar 100 KK warga Dusun
Gorat Desa Siempat Rube IV Kecamatan Siempat Rube, Dusun
Napa Tumbuk Desa Kuta Tinggi dan Dusun Lae Ncilum Desa
Salak I Kecamatan Salak.
Pada tahun 2014 giliran warga dari Dusun Aran Desa
Binanga Boang Kecamatan Salak, Dusun Sipede-Bungus Desa
Maholida Kecamtan STTU Julu, Desa Buluh Tellang Kecamatan
Tinada, Dusun Sitio-tio Desa Kuta Dame Kecamatan Kerajaan
dan fasilitas perkantoran dan pendidikan yakni : Gedung Diklat
Rube Haji Kecamatan Siempat Rube, Santar Jehe Kecamatan
Tinada, SMPN 1 Kecamatan PGGS, SMPN 4 Kerajaan/
Panjaratan dan Sosor (Pasar Klohi – Pasar Induk Kabupaten).

55
Tak heran jika Dusun Simarpara misalnya sampai saat ini warganya belum
menikmati aliran listrik PLN karena jarak antara tiang atau gardu terakhir ke dusun
tersebut berjarak sekitar 9 kilometer. Itu artinya akan dibutuhkan anggaran berkisar
Rp 6 miliar jika dipaksakan untuk membangun jaringan baru ke lokasi tersebut.
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Pertumbuhan Pelanggan PT. PLN (Persero) per
Kecamatan Tahun 2011 - 2013
Nama
Kecamatan

Tahun
2011

Tahun
2012

Tahun
2013

Jumlah
Total

1

Salak

980

1122

1335

3437

2

Sittelu Tali Urang
Jehe

727

837

1554

3118

3

Pagindar

0

0

0

0

4

Sittelu Tali Urang
Julu

315

546

736

1597

5

PergettengGetteng Sengkut

520

621

616

1757

No

6

Kerajaan

878

1002

1100

2980

7

Tinada

380

479

455

1314

8

Siempat Rube

372

561

606

1539

Sampai Desember 2014, dari 10.000 KK yang ada di
Pakpak Bharat, baru sekitar 6.000 KK yang mendapat aliran
listrik dari perusahaan setrum listrik negara (PLN). Itu artinya
masih separuh lagi penduduk Pakpak Bharat yang memakai
penerangan lampu teplok atau lampu semprong.
Grafik Jumlah Rumah Tangga Teraliri Listrik Terhadap
Total Rumah Tangga di Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2011 – 2013

Kecamatan Pagindar merupakan satu-satunya kecamatan
di Pakpak Bharat yang sampai saat ini belum memiliki akses jalan
langsung ke ibukota kabupaten. Untuk mencapai kecamatan
tersebut, harus melalui Aceh Singkil. Namun sebelum konflik
muncul di Aceh, Kecamatan Pagindar sebenarnya telah
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menikmati aliran listrik PLN. Tetapi selama muncul konflik,
terjadi pencurian kabel dan tiang listrik oleh OTK. PLN
sampai saat ini belum melakukan pengadaan listrik ke Pagindar
walaupun Pemkab Pakpak Bharat sudah berupaya mengajukan
permohonan. Program LISDES belum mampu menjangkau
Pagindar mengingat besaran biaya yang harus dikeluarkan.
Untuk mengatasi masalah listrik di Pagindar, Pemkab
Pakpak Bharat telah membangun PLTM (Pembangkit Listrik
Tenaga Mikro Hydro) walau belum mampu melayani seluruh
wilayah di Pagindar. Sampai saat ini misalnya baru sebanyak 76
KK warga Desa Napatalun Perlambuken, 56 KK warga Desa
Pagindar, 53 KK warga Lae Mbentar dan 91 KK warga Desa
Sibagindar yang mendapat aliran listrik PLTM.
Selain itu, listrik dari PLTM ini juga mengalir ke sekolah
dan Kantor Kecamatan Pagindar. Namun besaran watt yang
masuk masih terbatas. Berkisar antara 110 – 225 watt per KK.
Tentu saja ada banyak dampak positif setelah aliran
listrik menerangi rumah-rumah warga di dusun atau desa. Siswa
sekolah adalah yang paling merasakan. Kini mereka dapat belajar
dengan nyaman karena mendapat penerangan yang cukup di
malam hari. Beberapa warga pun tak sedikit yang memiliki
peralatan elektronik seperti rice cooker untuk menanak nasi.
Sejumlah kedai pun beroperasi sampai malam hari. Usaha les
privat juga bermunculan sekalipun dilakukan secara perorangan.
Yang paling menyolok tentu saja hadirnya hiburan di malam hari,
yaitu siaran televisi di rumah-rumah warga. Termasuk lancarnya
sarana komunikasi dengan menggunakan piranti handphone!
Namun menghadirkan aliran listrik ke rumah-rumah
warga di Pakpak Bharat, bukan tanpa tantangan. Jika sampai
tahun 2015 masih ada separuh lagi warga Pakpak Bharat yang
masih belum terjangkau aliran listrik, hal itu lebih disebabkan
adanya tiga tantangan utama yang dihadapi Pemkab Pakpak
Bharat dalam program LISDES.
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Pertama keterbatasan anggaran daerah untuk memenuhi
ketersediaan listrik di tiap-tiap dusun maupun desa yang
belum dialiri listrik. Kedua masih ada sebagian warga yang
tidak memberikan ijin melewati lahan/rumah serta melakukan
penebangan pohon di sekitar jalur jaringan listrik yang
direncanakan akan dibangun. Ketiga sulitnya akses jalan dalam
pengangkutan material jaringan listrik ke tiap-tiap lokasi yang
direncanakan akan dibangun dan sebagainya.
Program Dana Bergulir Kredit Nduma
Tak berbeda dengan yang terjadi di daerah lain, salah
satu masalah dasar yang menghambat perkembangan kelompok
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah rendahnya akses
permodalan terhadap lembaga perbankan atau lembaga keuangan
formal. Penyebabnya tak lain karena mayoritas UMKM tidak
punya jaminan yang dapat dijadikan agunan.
Di sisi lain, pelaku UMKM juga tergolong lentur dalam
mengelola usahanya. Dalam arti, jika di tengah jalan, usaha yang
dirintis macet, mereka cepat beralih ke bidang usaha lain. Hal ini
kerap berdampak pada soal legalitas.
Setali tiga uang dengan yang dihadapi sektor usaha
pertanian. Umumnya petani di Pakpak Bharat juga kesulitan
mengakses sumber permodalan dari lembaga keuangan formal.
Selain terbentur soal agunan, mereka juga umumnya mengelola
hasil pertanian secara konvensional. Dalam hal penerapan
teknologi pertanian seperti penggunaan bibit, pupuk dan saprodi
lainnya, juga masih dilakukan secara manual akibat cekak modal.
Akibatnya hasil produksi usaha tani rendah, apalagi bicara
peningkatan produktifitas.
Kondisi seperti itu, mendorong inisiatif kebijakan dari
Pemkab Pakpak Bharat menggulirkan program jaminan kredit
bagi perkembangan UMKM dan petani melalui Kredit Nduma
Pakpak Bharat (KNPB) sejak tahun 2008. KNPB merupakan
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kredit tanpa bunga yang diberikan kepada petani dan UMKM
dengan pagu Rp 5.000.000 - Rp 10.000.0000. Ada pun masa
angsuran maksimum 2 (dua) tahun. Sumber dana berasal dari
APBD Kabupaten Pakpak Bharat. Penyaluran kredit secara
bergulir bekerjasama dengan Bank Sumut Capem Salak.
Tujuan utama dari KNPB adalah: 1) mengembangkan
kegiatan usaha sektor pertanian, sektor industri kecil, sektor
kerajinan rakyat, sektor perdagangan dan koperasi; 2)
meningkatkan kegiatan pemberdayaan terutama kelurga pra
sejahtera dan keluarga sejahtera di bidang ekonomi agar mereka
mampu dan dapat berperan mendorong pembangunan ekonomi
rakyat; 3) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga;
dan 4) memudahkan masyarakat usaha sektor pertanian, sektor
industri kecil, sektor kerajinan rakyat, sektor perdagangan dan
koperasi dalam memperoleh permodalan untuk membiayai
usahanya.
Persyaratan untuk mendapat kredit tersebut, tergolong
cukup mudah. 56
Adapun jumlah kredit yang disalurkan via Bank Sumut
pada 2008 adalah sebesar Rp. 3.400.000.000 (tiga miliar empat
ratus juta rupiah). Tahun 2009 jumlah kredit ditambah lagi
sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
Dari 2008 – 2010, KNPB telah disalurkan kepada 996
UMKM dan 7 koperasi.
Namun pada 2011 muncul kebijakan untuk menghentikan
56
Adapun persyaratan untuk mendapat kredit Nduma adalah sbb: 1) Mengisi Surat
Permohonan Kredit Nduma Pakpak Bharat, 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
(KTP) suami isteri yang masih berlaku, 3) Fotokopi kartu keluarga yang masih
berlaku; 4) Surat keterangan domisili dari kepala desa; 4) Jaminan/agunan berupa
sertifikat tanah dan/atau surat keterangan hak kepemilikan atas tanah atau surat
keterangan/penyerahan kepemilikan tanah ditandatangani oleh kepala desa
diketahui camat dilampiri surat hak atas tanah dan surat silang sengketa; 5) Surat
pernyataan bersedia melaporkan perkembangan usaha dan penggunaan dana KNPB
yang diterima maksimal per 6 (enam) bulan sekali kepada Tim Pokjanis KNPB;
6) Surat rekomendasi kelayakan usaha tani dari kordinator PPL (dilampiri RUK/
Rencana Usaha Kerja/analisa usaha tani yang diketahui oleh PPL; 7) Fotokopi
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 3 (tiga) tahun terakhir atau surat keterangan
pajak dari kepala desa, 8) Tidak memiliki pinjaman di perbankan.
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sementara penyaluran KNPB. Di tengah masyarakat berkembang
rumor dan opini seolah KNPB merupakan dana hibah, alias
dana bantuan yang diberikan secara cuma-cuma dari pemerintah
kepada masyarakat. Akibatnya tak sedikit debitur yang menunggak
angsuran mereka.
Untuk membantah rumor dan opini yang menyesatkan
tersebut, masa jeda penyaluran KNPB dimanfaatkan jajaran
Disperindagkop dan UMKM melakukan sosialisasi secara lebih
tuntas kepada masyarakat penerima KNPB.
Setelah sosialisasi dirasa cukup, tahun 2012 penyaluran
KNPB kembali dibuka. Sampai Oktober 2014, sudah ada
sebanyak 233 UMKM dengan plafon pinjaman maksimal Rp.
10.000.000.
Dampak dari program KNPB secara makro dapat dilihat
dari laju pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2008 sampai 2013
yang telah mencapai 10,34 % (lihat tabel), dan dari sisi jumlah
KK yang memanfaatan dana KNPB sebesar 10,27 % atau 1.239
KK dari jumlah KK Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 12.058.
Pertumbuhan Ekonomi Makro
Kabupaten Pakpak Bharat 2008 - 2013
No

Indikator

Satuan

Tahun
2008

2013

1.

PDRB ADHB

Miliar Rp

258,92

486,03

2.

PDRB ADHK 2000

Miliar Rp

145,92

197,43

3.

PDRB Perkapita ADHB

Juta Rp

6,30

11,60

4.

PDRB Perkapita ADHK 2000

Juta Rp

3,55

4,48

5.

Pertumbuhan Ekonomi

Persen

5,8

6,4

Dari sisi ekonomi mikro, pemanfaatan dana bergulir
KNPB telah menambah jenis usaha baru di tengah masyarakat,
misalnya usaha tukang jahit, pedagang sembako, usaha warung
kopi, penganan seperti lemang, usaha fotokopi dan sebagainya.
57
58

PDRB ADHB : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
PDRB ADHK : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
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Jalan Mandiri, “Jalan Baru” untuk Petani
Impian setiap petani, di luar faktor modal usaha seperti
telah diurai pada bagian sebelumnya, sebenarnya sederhana saja.
Mereka ingin agar hasil usaha tani mereka dapat mudah dan
cepat sampai ke tempat yang mereka tuju. Entah itu diangkut ke
pasar, diangkut ke gudang atau tempat penyimpanan yang ada di
rumah, atau disetor ke tempat para pedagang pengumpul. Alasan
petani sederhana, namun juga rasional. Hasil usaha tani seperti
jeruk, buah-buahan dan sayur mayur atau hasil bumi lainnya,
mudah cepat busuk dan layu jika terhambat pengirimannya ke
sentra-sentra ekonomi.
Petani juga ingin pengangkutan sarana produksi pertanian
seperti pupuk, bibit atau peralatan tani dengan mudah keluar
masuk ke ladang-ladang mereka. Jika saprodi susah atau butuh
waktu lama diangkut ke ladang mereka, maka imbasnya dapat
membuat harga pupuk dan sarana pertanian lainnya menjadi
lebih mahal. Atau ada biaya ekstra yang harus ditanggung petani
akibat proses pengangkutan yang tersendat tersebut.
Cerita seperti ini, kerap sampai ketelinga Bupati dan
Pimpinan SKPD Pakpak Bharat saat melakukan kunjungan dan
dialog dengan petani di desa-desa.
Tak bisa dipungkiri letak ladang-ladang pertanian warga
di Pakpak Bharat umumnya cukup jauh dari jalan kecamatan atau
desa. Hal ini sering menimbulkan kerepotan tersendiri bagi petani.
Sebagai contohnya, saat petani membeli pupuk, maka pihak
koperasi atau pedagang hanya akan mendrop pupuk tersebut
sampai di pinggir jalan kecamatan atau desa yang berdekatan
dengan letak ladang petani.
Urusan membawa pupuk sampai ke ladang jadi
tanggungjawab petani. Kerepotan petani makin bertambahtambah jika ladang mereka memiliki kemiringan sampai 30
derajat. Bayangkan betapa terkurasnya tenaga petani untuk
memanggul pupuk itu.
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Mengetahui masalah yang dihadapi para petani dan
mengingat infrastruktur dasar jalan harus dipenuhi oleh
Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pelayanan publik untuk
mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan
pertumbuhan ekonomi, maka digulirkanlah Program Jalan
Mandiri.
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat desa diharapkan
akan memberi dampak peningkatan perekonomian dan
kesejahteraan warga. Mengingat pembangunan jalan mandiri
membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dalam implementasinya
pemerintah daerah mensyaratkan adanya partisipasi warga.
Semisal saat pengerjaan pembuatan jalan, warga yang
tanahnya dijadikan jalan harus ikut hadir dan menyaksikan
langsung proses pengerjaan jalan. Sebelumnya warga juga
sudah terlebih dulu membuat surat Permohonan yang ditujukan
kepada Bupati Pakpak Bharat melalui Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pakpak Bharat. Pemohon juga harus menyertakan
surat Penyerahan Lahan dan pernyataan tidak akan menuntut
ganti rugi apabila usulan yang dimaksud dilaksanakan dan surat
permohonan pembukaan jalan dan pernyataan tidak menuntut
ganti rugi ditandatangani bersama mulai Badan Permusyawaratan
Desa (BPD), Kepala Desa yang diketahui oleh Camat bahwa jalan
tersebut telah dibebaskan dengan lebar minimal 10 (sepuluh)
meter.
Kebijakan tersebut ditempuh agar dikemudian hari tidak
muncul konflik mengingat pembangunan jalan berkaitan dengan
aset kepemilikan tanah warga. Sedangkan syarat lebar jalan
minimal 10 meter untuk antispasi agar jalan tersebut suatu saat
dapat dilalui mobil.
Program pembangunan jalan mandiri yang bersumber
dari APBD Pakpak Bharat hanya sampai pada pengerasan jalan,
atau jalan batu. Untuk sampai pengaspalan, umumnya dicarikan
sumber pendanaan lain, semisal dari bantuan pemerintah pusat.
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Semenjak program pembangunan jalan mandiri dilakukan pada
2011-2014, telah berhasil dibangun jalan mandiri sepanjang 41,7
kilometer. Biaya untuk membangun 1 kilometer jalan adalah Rp
177 juta.
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Penyerahan bantuan beasiswa secara simbolis kepada siswa-siswi yang
lulus ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Terdapat 178 siswa yang lulus
ke PTN pada tahun 2014.

Para siswa-siswi menaiki bus sekolah
di pagi hari. Satu-satunya moda
transportasi umum antar jemput siswa
ke sekolah yang gratis.
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Bupati Pakpak Bharat bersama Ibu menyerahkan Kartu BPJS secara simbolis
kepada salah seorang peserta.
Bidan Susila br. Sitepu, salah satunya yang
difasilitasi dalam program Sabide Sasemo
(Satu Bidan Satu Sepeda Motor). ‘Kereta’ itu
memudahkannya melakukan tugas ke desa
yang jalannya belum diaspal sekalipun.

Seorang ibu sedang bertanya pada
saat Launching SMS Bunda, yang
diresmikan langasung oleh Bupati
Pakpak Bharat, Remigo Yolando
Berutu.
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Pembukaan jalan baru ke lahan pertanian masyarakat. Topografi Pakpak Bharat
yang berbukit sangat menyulitkan pengangkutan saprodi dan poduk pertanian,
sehingga dengan adanya pembukaan jalan sangat besar manfaatnya bagi petani.

Pengolah lahan pertanian nan murah; traktor milik Pemkab Pakpak Bharat
menjadi pilihan petani.
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Penyuluh sedang mempraktekkan bagaimana cara merawat tanaman jeruk. Satu
penyuluh satu desa sangat besar manfaatnya dirasakan warga.

Pembangunan jaringan listrik di Dusun Aran, Desa Penanggalen Binanga Boang.
Meskipun Indonesia telah merdeka 69 tahun dan Pakpak Bharat telah berdiri 11
tahun, namun masyarakat Dusun Aran baru benar-benar merasakan merdeka dari
kegelapan Tahun 2014.
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Petugas dari Bank SUMUT Capem Salak, sedang melaksanakan survei lapangan ke
warga calon penerima Kredit Nduma Pakpak Bharat (KNPB).

Warga mengerumuni Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, pada saat
pembagian Akte Lahir gratis; pemerintah langsung terjun melayani ke lokasi
masyarakat di Pekan (pasar) Sibande, Kec. STTU Jehe.
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Bab II

Merintis Pelayanan Publik Inklusif
“Kebahagiaan itu juga menjadi hak setiap orang, termasuk
yang memiliki keterbatasan seperti para penyandang cacat dan
kaum lansia.”
Sekilas kata-kata bijak ini seperti sebuah retorika. Tapi
Bupati Pakpak Bharat, bukan tengah melakukan orasi kampanye.
Sebagai pemimpin pemerintahan tertinggi di daerah otonom
baru yang pada 28 Juli 2015 akan berusia 12 tahun, ia telah
mengimplementasikan keberpihakannya terhadap kelompok
masyarakat marginal itu lewat kebijakan Pemberian Asistensi
Sosial Penyandang Disabilitas dan santunan terhadap kaum
lansia.
Pelayanan publik yang berkualitas, demokratis dan tidak
diskriminatif sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat sebagai
warga negara dan tidak ada alasan bagi negara untuk tidak
memenuhinya. Di beberapa negara konsepsi tentang pelayanan
publik telah mengalami perubahan paradigmanya, misalnya
di Hungary yang merupakan salah satu negara yang mampu
mewujudkan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Juga
termasuk Jepang yang dikenal sangat memberi perhatian terhadap
penyandang cacat dan kaum lansia. Semua sektor pelayanan
publik mulai dari transportasi, pendidikan hingga penyediaan
tenaga kerja harus menunjukkan perhatian bagi penyandang
cacat. 59
Tentu saja, Pakpak Bharat tak bisa dibandingkan dengan
Jepang atau Hungary. Di Jepang misalnya hampir seluruh
kebutuhan penyandang cacat dipenuhi negara, mulai dari
tunjangan dana untuk penyediaan alat bantu kursi roda, tongkat,
alat bantu pendengaran, bagian tubuh palsu, bantuan teknis untuk
Hesti Puspitosari dkk., Filosofi Pelayanan Publik, 2012, Malang: Setara Press dan
Jaringan Nasional Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3).

59
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kebutuhan sehari-hari seperti bath-up, fasilitas toilet, tempat
tidur, dan alat komunikasi (komputer, tape recorder untuk orang
buta, sikat gigi elektris, keset khusus, pemantik api otomatis,
kesempatan bekerja, pendidikan, fasilitas khusus perawatan dan
sebagainya).
Harus diakui secara jujur, di sejumlah negara berkembang,
kecacatan kerap disikapi oleh pemerintah dan lembaga-lembaga
pemberi bantuan sebagai sebuah problem yang tidak perlu
diprioritaskan. Perhatian mereka lebih tersedot oleh masalah
pendapatan per kapita, akses terhadap tanah, lapangan kerja,
perawatan kesehatan, penurunan tingkat kematian anak, urusan
sanitasi dan air bersih. Itu semua merupakan masalah-masalah
yang dianggap mendesak, tak dapat ditunda, dan karenanya
penyandang cacat harus antre di belakang.60
Politik pembangunan yang memarjinalkan kaum
penyandang cacat tersebut telah menimbulkan berbagai bentuk
diskriminasi. Misalnya dalam hal perolehan lapangan pekerjaan,
pendidikan, kegiatan-kegiatan budaya, olah raga, seni, transportasi
serta akses terhadap fasilitas publik.
Semua fasilitas atau sarana publik dibangun dengan
menggunakan paradigma orang “normal”. Akibatnya orang
yang mempunyai kecacatan fisik, seperti orang cacat yang
menggunakan kursi roda, seringkali mengalami kesulitan untuk
keluar masuk gedung-gedung perkantoran, plaza, stadion
olahraga, dsb. Soalnya, pintu masuk elevator atau eskalator
dibuat dengan ukuran lebar tubuh manusia “normal”. Dan
jamak pula, para pemilik gedung tidak menyediakan jalur khusus
untuk mereka. Tak heran, jika kaum difable sering menghadapi
kerepotan. Terutama saat mereka keluar dari rumah dan masuk ke
dalam ruang publik yang tidak aksesibel. Naik kendaraan umum
bus, kereta api, kapal laut atau berjalan-jalan di jalur pejalan kaki,
Peter Coleridge, Pembebasan dan Pembangunan, 1997, Yogyakarta: Kerjasama
OXFAM dan LP4C ‘Dria Manunggal” dengan Pustaka Pelajar.
60
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merupakan “siksaan” tersendiri bagi mereka.
Fokus pembangunan rezim Orde Baru Indonesia,
juga lebih berpusat pada pembangunan ekonomi dengan
mengesampingkan perhatian terhadap perbaikan fasilitas publik,
khususnya untuk para penyandang cacat.61 Pemerintah memang
telah berupaya mengatasi masalah kurangnya fasilitas publik
untuk penyandang cacat dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun
1997 tentang Penyandang Cacat. Termasuk Keputusan Menteri
Pekerjaan Umum No. 468/1998 yang menekankan perlunya
perhatian bagi akses untuk penyandang cacat. Namun dalam
implementasinya, tidak banyak pengelola gedung atau perkantoran
yang membangun sarana fisik untuk para penyandang cacat.
Perjuangan kaum penyandang cacat untuk memperoleh
hak aksesibilitas mereka memang masih panjang. Namun apa
yang dilakukan Pemkab Pakpak Bharat dengan memberi atensi
sosial terhadap penyandang cacat dan kaum lansia merupakan
langkah maju dalam kerangka pemenuhan HAM warga di bidang
ekonomi, sosial dan budaya.
Namun siapa kaum disabilitas atau difabel (different ability)
62
itu?
Penyandang disabilitas (cacat) adalah setiap orang
yang mempunyai kekurangan/kelainan fisik dan atau mental,
yang dapat mengganggu atau merupakan hambatan baginya
61
Rini Tambunan, “Aksesibilitas Pelayanan Umum, Hak Penyandang Cacat”,
Buletin SUAR Vol. 2 No. 12 Juli 2001.
62
Dari sisi terminologi, sebenarnya telah terjadi pergeseran istilah yang cukup
signifikan terhadap kaum penyandang cacat. Masyarakat internasional semula
menggunakan istilah disability. Namun istilah tersebut kemudian ditinggalkan
karena dipandang merupakan salah satu sumber diskriminasi atau tidak sesuai
dengan semangat kesetaraan sebagaimana dimaktub dalam Pasal 25 Piagam
PBB dan DUHAM yang menegaskan: “Setiap orang berhak atas taraf hidup yang
memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya.... pada saat
menganggur, menderita sakit, cacat (disability), menjadi janda mencapai usia lanjut
atau keadaan lain yang mengakibatkan kekurangan penghasilan, yang berada di
luar kekuasaanya.” Oleh karena itu penggunaan istilah difabel didasari oleh suatu
pandangan yang berupaya untuk melihat mereka bukan sebagai orang “cacat”.
Namun lebih positif, yaitu sebagai orang dengan kemampuan berbeda, lihat Peter
Coleridge, Pembebasan dan Pembangunan, 1997, Yogyakarta: kerjasama OXFAM
dan LP4C ‘Dria Manunggal” – Pustaka Pelajar.
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untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri
dari: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta
penyandang cacat fisik dan mental (ganda).
Program bantuan sosial terhadap penyandang cacat dan
lansia sudah dimulai sejak 2013. Pendataan yang dilakukan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pakpak Bharat
menemukan pada tahun 2010 terdapat sebanyak 370 difabel, dan
tahun 2014 sebanyak 188 orang.
Jumlah Distribusi Kaum Difabel Tahun 2010
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kecamatan
Salak
Kerajaan
STTU Julu
STTU Jehe
PGGS
Tinada
Siempat Rube
Pagindar
Total

Jumlah (orang)
38
79
13
104
32
34
53
17
370

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menyebutkan bahwa
kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan
material, spiritual dan sosial Warga Negara agar dapat hidup layak
dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan
fungsi sosialnya.
Sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyandang Disabilitas (Cacat), menyebutkan bahwa
setiap penyandang disabilitas (cacat) mempunyai kewajiban yang
sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
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Menyangkut hak sebagai warga negara, mereka juga berhak untuk
memperoleh :
1. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang
pendidikan;
2. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis
dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;
3. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan
dan menikmati hasil-hasilnya;
4. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
5. Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf
kesejahteraan sosial; dan
6. Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat,
kemampuan dan kehidupan sosialnya, terutama bagi
penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan
masyarakat
Dari jumlah sebanyak 370 penyandang cacat, sampai
tahun 2014, baru sebanyak 188 penyandang cacat yang mendapat
santunan berupa alat bantu dengar (65 orang ), kursi roda (40
orang) dan atau bantuan uang (73 orang) sebesar Rp 1,2 juta per
orang per tahun.
Adapun warga yang berhak menerima bantuan sosial
khususnya kepada Penyandang Disabilitas (Cacat) adalah :
1. Penyandang cacat fisik dan mental yang tidak mampu;
2. Penyandang cacat fisik dan mental yang status
kependudukan di Kabupaten Pakpak Bharat;
3. Penyandang cacat fisik dan mental yang terdaftar di database
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Kabupaten Pakpak Bharat.
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“Saya Sudah Bisa Dengar Suara Cucu Saya”
Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat terutama kepada Bapak Bupati dan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta kepada
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang telah
memberikan bantuan yang selama ini saya inginkan yaitu Alat
Bantu Dengar.
Saya sangat bersuka cita menerima bantuan Alat Bantu
Dengar pada tahun ini (2014). Kini saya dapat lebih jelas
mendengar suara cucu-cucu saya bila berbicara kepada saya.
Terima kasih kepada semuanya.
Saya berharap seluruh masyarakat Kabupaten Pakpak
Bharat yang kurang jelas pendengarannya seperti saya ini dapat
menerima bantuan Alat Bantu Dengar di kemudian hari. Saya
juga pasti mendukung program Pemerintah kita seperti ini
dan secara pribadi saya berharap program ini dapat terus
berlanjut karena benar-benar menyentuh pada masyarakat secara
langsung.
- Juli Padang (78), Jambu Buah Rea I,
Siempat Rube
“Saya Sempat 5 Tahun Tak Beraktivitas”
Tidak pernah terlintas di pikiran saya, jika suatu hari saya
akan menerima bantuan kursi roda. Pikiran saya salah. Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat ternyata mau memperhatikan dan
mau memedulikan keberadaan orang-orang seperti kami ini.
Jujur saja, sebelum mendapatkan bantuan kursi roda ini,
saya merasa terkucil dalam kehidupan sehari-hari. Kecacatan
saya, telah membuat saya tidak dapat melakukan aktivitas selama
5 (lima) tahun. Tapi kini semuanya telah berubah.
Karena itu tak terhingga rasa terima kasih saya kepada
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Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, secara khusus buat
Bapak Bupati, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
juga Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan
siapapun yang terlibat untuk menyukseskan program.
Semoga semua kebaikan mereka dibalas Tuhan Yang
Maha Kuasa.Harapan saya hanya satu, ke depan semoga
penyandang cacat seperti saya yang ada di Pakpak Bharat ini
juga memperoleh kursi roda dari Pemerintah seperti saya ini.
Saya sangat mendukung program seperti ini karena langsung
menyentuh hati kaum penyandang cacat.
-Usir Padang (64), Jambu Buah Rea I,
Siempat Rube
“Bantuan Uang Itu Teramat Sangat Saya Syukuri”
Apalagi yang dapat saya ucapkan untuk membuktikan
bila saya sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat, Khususnya kepada Bapak Bupati, Dinas
sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta kepada Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Keterbatasan fisik saya, menuntut saya untuk lebih
banyak bersabar dikarenakan kebutaan yang saya alami. Terus
terang saya juga tidak dapat membantu perekonomian keluarga
saya.
Karena itu, saat saya diberi tahu bahwa nama saya
tercantum sebagai salah seorang penerima bantuan uang tunai
bagi orang cacat (buta), tentu saja saya syukur tiada tara. Bantuan
ini saya terima mulai tahun 2013 sampai dengan 2014.
Bila memang ada bantuan seperti ini, mengapa tidak dari
dulu tidak saya terima? Mengapa setelah Bapak Remigo Yolando
Berutu menjadi Bupati di Kabupaten Pakpak Bharat baru saya
terima?
Namun terlepas dari itu, tentu saya tetap merasa sangat
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bersyukur mendapat bantuan tersebut. Terima kasih bagi
semuanya, semoga Tuhan Yesus memberkati.
Saya berharap bantuan ini terus saya peroleh agar
setidaknya saya dapat meringankan beban orang tua. Program
ini benar-benar sangat saya dukung dan berharap juga bila
program ini terus berlanjut.
- Juna Manik (38), Jambu Buah Rea I,
Siempat Rube
Selain kaum difabel, di Pakpak Bharat juga terdapat
permasalahan sosial yang disandang kaum lanjut usia, yaitu
mereka yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas
dan tidak memiliki penghasilan yang tetap, kurang diurus oleh
keluarga. Mereka juga sering disebut lansia terlantar atau lansia
tidak Potensial. Hidup mereka sepenuhnya bergantung pada
bantuan orang lain.
Fenomena warga lansia terlantar di Pakpak Bharat
umumnya disebabkan faktor kemiskinan, tingkat pendidikan yang
rendah, tidak memiliki jaminan hari tua seperti uang pensiun,
pesangon, asuransi, tidak memilik aset dan tabungan yang cukup,
jaminan kesehatan menurun, dan masih harus bekerja untuk
memenuhi kebutuhan keluarga.
Para lansia terlantar juga sering mengalami tindak
kekerasan sehingga menjadikan hidup mereka tidak mandiri,
alias tergantung pada bantuan orang lain. Bagi lansia yang tidak
memiliki jaminan hari tua, aset dan tabungan yang cukup, maka
pilihan untuk mendapatkan penghasilan menjadi terbatas. Untuk
mengatasi masalah tersebut diperlukan upaya perlindungan sosial
bagi lanjut usia.
Bentuk perlindungan sosial yang dibutuhkan oleh lanjut usia
yaitu perlindungan fisik dan psikis antara lain : rekreasi, pelatihan,
perawatan kesehatan, konseling, pemberian makanan dan
pemakaman. Hal ini dapat memberikan situasi yang kondusif bagi
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lanjut usia untuk berkreasi, rasa aman dari gangguan lingkungan,
perlindungan dari kekerasan dan perlakuan yang salah dari orang
yang tidak bertanggung jawab.
Mengingat banyaknya lanjut usia terlantar yang ada di
Kabupaten Pakpak Bharat, Pemerintah perlu memperhatikan
kesejahteraan lanjut usia terlantar dengan memberikan asistensi
sosial.
Program pemberian bantuan asistensi sosial kepada lanjut
usia terlantar yang telah terlaksana sampai tahun 2014 sudah
membantu 364 orang atau baru mampu menjangkau sebanyak
28,06 persen dari total jumlah lansia terlantar yang ada.
Berikut adalah jumlah lansia terlantar pada tahun 2013
yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat.
Tabel Jumlah warga Lanjut Usia Terlantar
di Pakpak Bharat Tahun 2013

130

No

Kecamatan

1
2
3
4
5
6
7
8

Kerajaan
Tinada
STTU Jehe
Pagindar
Siempat Rube
STTU Julu
Salak
PGGS
Jumlah

Jumlah
(Orang)
204
123
340
53
82
210
153
132
1.297

Persentase
(%)
19,04
9,49
26,21
4,08
6,32
16,19
11,79
10,17
100,00
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Memberdayakan Aladin Pakpak Bharat 63
Di negeri asalnya, Persia Timur Tengah, Aladin itu
sosok anak muda yang bisa terbang menggunakan permadani.
Aladin banyak melakukan perbuatan mulia dibantu sosok Jin
berperawakan subur yang tinggal di dalam sebuah lampu. Nah,
sang Jin gembrot itu baru keluar jika Aladin sudah menggosokgosokkan tangannya ke lampu ajaib tersebut.
Di Pakpak Bharat tentu tak ada Aladin, sekalipun kisah
itu mungkin akrab di sebagian telinga warga. Meski begitu, di
Pakpak Bharat ada juga beberapa warga yang dikategorikan
sebagai Aladin. Tapi Aladin di sini lebih merujuk pada sebuah
kondisi sosial ekonomi si warga.
Soalnya Aladin itu kepanjangan dari Atap, Lantai dan
Dinding. Sebuah akronim yang mengandung nuansa ‘satire’
karena akronim tersebut senantiasa diikuti keterangan tentang
material yang terbuat dari daun nipah atau seng kropos (merujuk
pada kondisi atap rumah), kayu lapuk atau bambu keropos
(merujuk pada dinding rumah), dan tanah atau semen berlobanglobang (merujuk pada keadaan lantai rumah).
Begitulah sebutan Aladin sejatinya merujuk pada kondisi
rumah yang dikategorikan sebagai tidak layak huni.
“Bagaimana dapat disebut layak huni kalau atap rumah
tesebut terbuat dari daun nipah atau seng lapuk dan bocor? Sudah
pasti penghuninya tidak nyaman. Kalau hujan deras mengguyur,
pasti bocor dan bikin menderita. Terlebih lagi kalau lantainya
masih berupa tanah merah, jadi becek dan licin. Kalau seperti ini
keadaannya sudah dikategorikan rumah tidak layak huni.
Memiliki rumah layak, dalam arti dapat menjadi tempat
tinggal yang nyaman dan aman, memiliki kualitas bangunan yang
63
Dikonstruksi dari hasil wawancara dengan Manurung Naiborhu, Kepala
Dinsosnakertrans Pakpak Bharat tanggal 16 Maret 2015 dan dari Buku Kebijakan
Dinsosnakertrans : “Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Rumah
Tidak Layak Huni”.
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baik, lengkap dengan fasilitasnya, serta lingkungan yang bersih
dan sehat, menjadi idaman setiap orang.
Sebuah rumah disebut layak huni jika memiliki lantai,
dinding dan atap yang memenuhi syarat, serta mempunyai luas
lantai yang mencukupi atau sebanding dengan banyaknya orang
yang tinggal di dalamnya. Sebuah rumah juga disebut layak
huni jika memiliki fasilitas penerangan, air minum, dan tempat
pembuangan akhir kotoran rumah tangga.
Namun faktor kemiskinan kerap membuat warga tak bisa
memenuhi keinginan untuk memiliki rumah layak huni. Menurut
pemerintah sendiri sebuah rumah warga digolongkan tidak layak
huni jika memenuhi kriteria atau indikator seperti berikut :
1. Atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk seperti
rumbia/ilalang atau seng yang sudah lapuk;
2. Dinding terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk seperti
papan, ilalang, bambu yang dianyam/tepas dan sebagainya;
3. Lantai tanah papan atau semen yang sudah rusak, rumah
lembab atau pengap;
4. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara;
5. Letak rumah tidak teratur dan atau berdempet;
6. Tidak memiliki pembagian ruangan;
7. Tidak mempunyai akses Mandi Cuci Kakus (MCK);
8. Kondisi lingkungan kumuh, becek dan saluran pembuangan
air tidak ada.
Selain aspek fisik rumah, identifikasi juga menyangkut
aspek pendapatan KK per bulan. Sebuah keluarga dengan
tiga anak yang memiliki pendapatan di bawah Rp 1.000.000,
dikategorikan sebagai miskin. Mereka perlu diintervensi dalam hal
penyediaan rumah yang layak huni. Hal ini mengingat kebutuhan
akan rumah layak huni merupakan kebutuhan dasar manusia
dalam menjaga kelangsungan kehidupan dan penghidupan.
Untuk menunggu warga miskin mampu secara mandiri
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membangun dan memiliki rumah layak huni, tentu membutuhkan
waktu yang tidak pendek. Untuk mempercepat pengentasan warga
miskin, maka pemerintah melakukan program pemberdayaan
dengan memberikan bantuan bahan pembangunan untuk
merehabilitasi rumah warga yang dikategorikan tidak layak huni
tersebut.64
Dengan dasar pemikiran seperti itu, pada tahun 2013
di Pakpak Bharat dijumpai ada sebanyak 2.183 rumah yang
tergolong tidak layak huni. Distribusinya dapat dilihat pada tabel
berikut.65
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni per Kecamatan
di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kecamatan
Salak
Sitellu Tali Urang Jehe
Pagindar
Sitellu Tali Urang Julu
Pergetteng-getteng Sengkut
Kerajaan
Tinada
Siempat Rube
Jumlah

Jumlah (KK)
338
400
56
186
256
516
199
232
2.183

Intevensi program bantuan bahan bangunan rumah itu
sendiri sudah dilakukan sejak 2012. Bantuan bahan bangunan
digunakan sebagai modal untuk melakukan renovasi rumah
penerima bantuan. Sumber dana program tersebut bersumber
Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni adalah program yang
diberikan kepada rumah tangga miskin yang rumahnya tidak memenuhi standar
untuk dihuni, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupan secara
wajar.
65
Namun dalam perhitungan kasar Kepala Dinsosnakertrans Pakpak Bharat
terdapat tidak kurang 3.000 rumah tidak layak huni.
64
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dari APBD dan bantuan dari Pemerintah Sumatera Utara via
Dinas Tarukim Provsu dan pemerintah pusat (Kemenpora).
Dalam implementasinya, terutama saat pengerjaan
renovasi bangunan, warga penerima bantuan juga dituntut
memberikan kontribusi. Namun bukan kontribusi uang atau
material yang diminta dari mereka. Melainkan berupa sumbangan
tenaga kerja.
Semisal membantu mengaduk dan mengolah semen dan
pasir, menyemen lantai atau memasang material lain. Intinya ada
partisipasi dari warga penerima bantuan.
Rata-rata proses renovasi berlangsung kurang lebih
seminggu, terkadang bahkan bisa lebih singkat. Soalnya Pemkab
Pakpak Bharat juga mendapat bantuan para prajurit TNI dari
Kodim 0206 Dairi Pakpak Bharat yang dikaryakan untuk kegiatan
renovasi bangunan.
Sebelum bantuan material bangunan diberikan, calon penerima
bantuan harus memenuhi sejumlah persyaratan seperti berikut :
1. Penerima adalah warga Kabupaten Pakpak Bharat dan
berdomisili di Kabupaten Pakpak Bharat (memiliki KTP/
KK sesuai dengan domisili);
2. Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat
(PMKS) dan rumah tersebut merupakan satu-satunya
tempat tinggal yang dimiliki penerima manfaat;
3. Status kepemilikan rumah dan tanah adalah hak milik
penerima manfaat dibuktikan dengan sertifikat atau Surat
Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa bersangkutan;
4. Akan halnya kepemilikan tanah bukan hak milik penerima
manfaat, maka pemilik tanah harus memberikan ijin
pakai dibuktikan dengan Surat Perjanjian Pinjam-Pakai
Tanah minimal selama 15 Tahun yang diketahui kepala
Desa bersangkutan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk
menghindari penyalahgunaan bantuan. Semisal setelah
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rumah selesai direnovasi kemudian dipindahtangankan
kepemilikannya kepada pihak lain.
Pada tahun 2012 ada sebanyak 170 unit rumah yang
telah direhabilitasi dengan rincian sebanyak 80 unit rumah
menggunakan anggaran dari APBD Pakpak Bharat dan 90 unit
rumah bersumber dari bantuan Dinas Tarukim Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara.
Jumlah Rumah Bantuan RLTH
di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2012
No

Kecamatan

1
2
3
4
5
6
7
8

Salak
Sitellu Tali Urang Jehe
Pagindar
Sitellu Tali Urang Julu
Pergetteng-getteng Sengkut
Kerajaan
Tinada
Siempat Rube
Jumlah

Tahun 2012
APBD
Provsu
10 Unit 20 Unit
10 Unit 20 Unit
10 Unit
10 Unit 10 Unit
10 Unit
10 Unit 20 Unit
10 Unit 20 Unit
10 Unit
80 Unit 90 Unit

Pada tahun 2013, jumlah yang berhasil direhabilitasi
meningkat menjadi 235 unit rumah dengan komposisi sebanyak
80 unit rumah bersumber dari anggaran APBD Pakpak Bharat
dan 155 unit rumah bersumber dari anggaran Kemnpera dan
Kemensos.
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Jumlah Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2013
Tahun 2013
Kemenpera Kemensos
10 Unit
67 Unit
10 Unit

No

Kecamatan

1
2
3
4

10 Unit

-

10 Unit

6
7

Salak
Sitellu Tali Urang Jehe
Pagindar
Sitellu Tali Urang Julu
PergettenggettengSengkut
Kerajaan
Tinada

10 Unit
10 Unit

30 Unit
28 Unit

-

8

Siempat Rube

10 Unit

-

-

Jumlah

80 Unit

125 Unit

30 Unit

5

APBD
10 Unit
10 Unit
10 Unit
10 Unit

Jumlah Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2014
No

Kecamatan

1.
2.
3.
4.

Salak
Sitellu Tali Urang Jehe
Pagindar
Sitellu Tali Urang Julu
Pergetteng-getteng
Sengkut
Kerajaan
Tinada
Siempat Rube
Jumlah

5.
6.
7.
8.

Tahun 2014
APBD
25 Unit
50 Unit
20 Unit
25 Unit

Kemenpera
174 unit
-

Tarukim
17 Unit
21 unit
14 unit

25 Unit

-

20 unit

45 Unit
30 unit
30 unit
80 unit

216 unit
390 unit

18 unit
90 unit

Dengan demikian sejak tahun 2012 sampai 2014, total
telah ada sebanyak 965 unit rumah tidak layak huni yang
telah direhabilitasi di Pakpak Bharat. Kemudian pada 2015 ada
sebanyak 150 unit. Total sudah ada 1.115 unit rumah atau sekitar
51,07 persen dari total 2183 rumah tidak layak huni yang ada di
Pakpak Bharat.
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Kebutuhan masyarakat tinggi untuk memiliki rumah
layak huni. Namun di sisi lain ada keterbatasan alokasi anggaran
pemerintah daerah. Hal ini kerap berujung pada munculnya
ketidakpuasan sebagian dari masyarakat. Manusiawi jika ada
warga miskin yang rumahnya tergolong Aladin namun belum
mendapat giliran direhabilitasi menjadi bersungut-sungut atau
bahkan mendatangi Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.
Sekalipun demikian Pemkab Pakpak Bharat senantiasa
mengambil keputusan seobyektif mungkin. Staf dari
Dinsosnakertrans misalnya selalu melakukan observasi ke
lapangan untuk melakukan verifikasi fakta terhadap rumah tidak
layak huni yang hendak direhabilitasi. Dokumentasi visual tentang
kondisi awal rumah juga dibuat. Sedangkan data sosial ekonomi
warga calon penerima bantuan juga dikonfirmasi dengan aparat
desa sekaligus untuk menentukan prioritas rehabilitasi.
Bantuan Uang Duka dan Beras Pihir
Berbagai keluhan, mungkin lebih tepat gugatan,
seringkali muncul saat Bupati Pakpak Bharat atau pimpinan
SKPD “blusukan” ke tengah-tengah warga masyarakat. Keluhan
warga yang disampaikan, umumnya aspirasi seputar kurangnya
perhatian atau kepedulian pemerintah terhadap nasib warga
miskin. Terutama saat beban hidup mereka makin terhimpit
akibat kepala keluarga, sebagai pengais rezeki atau tiang utama
keluarga, meninggal dunia.
Ibaratnya nasib mereka bak pepatah, sudah jatuh tertimpa
tangga lagi. Dihimpit beban ganda seperti itu, mereka akhirnya
mengeluh sembari menggugat minimnya perhatian pemerintah.
Setiap pemimpin daerah, tentu saja tak ingin ada warganya yang
hidup miskin. Sekalipun dalam proses pembangunan, selalu
saja ada orang yang gagal menyesuaikan diri terhadap tuntutan
berbagai perubahan yang ada. Akibat gagal menyesuaikan diri
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dalam proses pembangunan, mereka menjadi marginal, terutama
secara ekonomi.
Memberi perhatian dan mengangkat nasib orang-orang
miskin, tentu saja sudah menjadi kewajiban negara. Lebih-lebih
lagi, warga miskin yang kehilangan sumber utama pendapatan
ekonomi dalam keluarga mereka. Bantuan negara beragam. Ada
yang diberikan dalam bentuk program, fasilitas atau bantuan yang
langsung dapat meringankan penderitaan warga miskin tersebut.
Sejak tahun 2009, dengan tujuan untuk membantu
meringankan beban ekonomi keluarga warga miskin yang
ditinggal mati kepala keluarga mereka, Pemkab Pakpak Bharat
menerbitkan kebijakan Bantuan Uang duka.
Uang Duka adalah bantuan uang yang diberikan oleh Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat kepada ahli waris keluarga miskin
akibat kepala keluarga meninggal dunia. Keluarga miskin adalah
keluarga berpenghasilan rendah yang dibuktikan dengan surat
keterangan keluarga miskin dari Kepala Desa dan dibenarkan
oleh Camat.
Pemberian bantuan uang duka ini dimaksudkan untuk
meringankan beban keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan.
Jumlah bantuan uang duka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah) per kepala keluarga dan bersumber dari APBD Kabupaten
Pakpak Bharat.
Dalam pengurusan Uang Duka diperlukan persyaratan
administrasi seperti surat keterangan kematian, surat keterangan
ahli waris, surat keterangan miskin, fotocopy KTP kepala keluarga
yang meninggal dunia, fotokopi KTP ahli waris, fotokopi Kartu
Keluarga, fotokopi rekening Bank Sumut, materai Rp. 6.000.66
Sejak tahun 2009 – 2013, bantuan diserahkan langsung oleh Bupati atau yang
mewakili. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah pada tahun 2014 adalah
pemberian uang duka dilakukan lewat transfer via Bank. Masyarakat yang pada
umumnya adalah petani mengeluhkan kesulitan ketika harus mengambil santunan
tersebut dari Bank karena mayoritas masyarakat tersebut tidak memiliki rekening di
Bank sehingga harus membuat rekening baru yang tentu saja harus mengeluarkan
uang untuk biaya pembuatan rekening.
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Bantuan sosial juga diberikan kepada warga yang tengah
tertimpa musibah bencana, baik bencana alam maupun bukan.
Pemberian bantuan untuk warga korban bencana termaktub
pada Perbup No. 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2011 Nomor 55).
Pemerintah Daerah dalam memberikan Bantuan Sosial
(Beras Pihir) dan Logistik untuk Korban Bencana kepada
anggota/kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah dan dilakukan dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
Anggota atau warga yang berhak mendapatkan Bantuan Sosial
(Beras Pihir) dan logistik korban bencana meliputi individu,
keluarga dan/atau masyarakat yang berdomisili dalam wilayah
administratif Kabupaten Pakpak Bharat, yang mengalami
keadaan tidak stabil sebagai akibat dari bencana. Bantuan bagi
korban bencana diberikan dalam bentuk uang, disalurkan
lewat nomor rekening korban, sedang bantuan logistik/barang
diberikan langsung kepada korban bencana.
Kebijakan beras pihir, tak terlepas dari wilayah Pakpak
Bharat sebagai daerah rawan bencana karena sebagian besar
berupa dataran tinggi, pegunungan dan perbukitan ditambah
curah hujan yang relatif tinggi. Kabupaten Pakpak Bharat juga
terletak diantara dua patahan tektonik yaitu Aceh Singkil dan Lae
Renun.
Keadaan tersebut telah menyebabkan tingginya frekuensi
bencana tanah longsor, gempa bumi dan juga angin puting
beliung, serta bencana lainnya.
Bencana alam, tak hanya merusak lingkungan, merusak
rumah-rumah warga, menimbulkan korban jiwa, merubuhkan
gedung-gedung pemerintah atau merusak fasilitas publik, tapi
juga menimbulkan penderitaan bagi warga korban bencana.
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Anggota/kelompok
masyarakat
yang
berhak
mendapatkan Bantuan Sosial Beras Pihir dan Logistik Untuk
Korban Bencana meliputi individu, keluarga dan/atau masyarakat
yang berdomisili dalam wilayah administratif Kabupaten Pakpak
Bharat, yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari
bencana.
Kebijakan pemberian “beras pihir” terhadap warga yang
tengah tertimpa musibah sebenarnya diadopsi dari kearifan
budaya masyarakat Pakpak. Di kalangan masyarakat Pakpak,
jika ada seseorang tertimpa kemalangan, maka kerabat atau
tetangga yang mengetahui akan datang menjenguk. Kerabat atau
si tetangga saat menjenguk membawa beras yang disimpan dalam
‘selampis/baka’ atau tempat beras yang terbuat dari anyaman
pandan.
Kepada orang atau yang tertimpa kemalangan, kerabat
atau tetangga yang menjenguk korban atau keluarga korban, lalu
menjimpit beras dari ‘baka’ dan ditabur di atas kepala korban
atau keluarga korban. Pemberian beras pihir adalah simbol untuk
memulihkan “rasa duka” dan mengembalikan semangat hidup
orang yang tertimpa musibah itu.
Pemkab Pakpak Bharat memodifikasi pemberian beras
pihir dalam bentuk bantuan uang tunai. Semata untuk alasan
praktis. Namun demikian saat bantuan diberikan kepada korban
bencana gempa bumi atau korban kebakaran, ritus budaya
menaburkan beras ke atas kepala perwakilan/korban, tetap
dilakukan oleh Bupati Pakpak Bharat dan pimpinan SKPD lain.
Bantuan Sosial (Beras Pihir) Untuk Korban Bencana diberikan
dalam bentuk uang yang disalurkan langsung ke nomor rekening
penerima, sedangkan bantuan logistik diberikan dalam bentuk
barang yang disalurkan langsung kepada masyarakat korban
bencana.
Prinsip dalam pemberian Bantuan Sosial (Beras Pihir)
dan Logistik untuk Korban Bencana :
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a. Cepat dan Tepat. Cepat dan tepat adalah bahwa dalam
pemberian bantuan sosial (beras pihir) dan logistik untuk
korban bencana dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai
tuntutan keadaan.
b. Prioritas. Prioritas adalah bahwa pemberian bantuan sosial
(beras pihir) dan logistik untuk korban bencana harus
diutamakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
c. Koordinasi dan Keterpaduan. Koordinasi adalah bahwa
bantuan sosial beras pihir dan logistik untuk korban bencana
dilaksanakan oleh berbagai sektor secara terpadu yang
didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.
d. Transparansi dan Akuntabilitas. Transparansi adalah
bahwa pemberian bantuan sosial beras pihir dan logistik
untuk korban bencana dilakukan secara terbuka dan dapat
dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas adalah bahwa
pemberian bantuan sosial beras pihir dan logistik untuk
korban bencana dilakukan secara terbuka dan dapat
dipertanggungjawabkan secara etika dan hukum.
e. Kemitraan. Kemitraan adalah bahwa pemberian bantuan
sosial beras pihir dan logistik untuk korban bencana harus
melibatkan berbagai pihak secara seimbang.
f. Non Diskriminatif. Non Diskriminatif adalah bahwa
pemberian bantuan sosial beras pihir dan logistik untuk
korban bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda
terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik
apapun.
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Saat Bupati Pakpak Bharat menyerahkan bantuan kepada para lansia (lanjut usia).

Penyerahan bantuan kursi roda kepada para penyandang cacat.
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Peletakan batu pertama rumah salah satu penerima bansos dari program
Rehabilitasi/Pembangunan RTLH di Desa Kuta Babo Kec. Kerajaan, dilakukan
langsung oleh Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu.

Warga dibantu anggota TNI Kodim 0206 Dairi Pakpak Bharat, bergotong royong
mengerjakan rumah seorang penduduk di Desa Kuta Tinggi Kec. Salak.
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Kepala Dinsosnakertrans Pakpak Bharat menyerahkan bantuan bahan bangunan
disaksikan Bupati.

Bupati Pakpak Bharat bersama unsur Badan Penanggulanagan Bendana Daerah
(BPBD) menyerahkan bantuan kepada warga korban bencana alam.
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Wakil Bupati Pakpak Bharat, H. Maju Ilyas Padang, bersama Wakil Ketua DPRD
Pakpak Bharat, Sauli Habeahan menyerahkan bantuan logistik bencana kepada
korban kebakaran Tahun 2014 di Dusun Natam Desa Majanggut I Kecamatan
Kerajaan.

Warga yang terkena musibah kebakaran di Kecamatan Salak, menerima
bantuan bahan bangunan dan logistik dari pemerintah yang diserahkan Kepala
Dinsosnakertrans, Kepala BPBD, dan Camat Salak.
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Epilog
Pemimpin Daerah dan Imajinasi
Menurut Anies Baswedan,67 Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo 2014
– 2019, seorang pemimpin, siapa pun mereka, harus memiliki
imajinasi.
Bagi seorang penulis fiksi imajinasi punya peran penting.
Berkat imajinasi seorang penulis mampu mengkonstruksi
bangunan cerita, atau menyusun alur plot, menentukan karakter
para tokoh, serta menutup akhir sebuah cerita fiksi yang
diangankan. Bagi pemimpin daerah, imajinasi lebih merupakan
gambaran tentang kondisi atau wajah birokrasi di masa depan.
Suatu tatanan pemerintahan yang dibayangkan di masa depan.
Imajinasi inilah kata Anies Baswedan, yang akan
menuntun seorang pemimpin membuat langkah-langkah
mencapai perubahan yang diinginkan. Tanpa itu, rasanya tidak
mungkin seorang pemimpin akan mampu mendorong dan
menghasilkan perubahan. Ia bahkan akan kehilangan atau
tidak punya arah untuk melakukan perubahan. Dan itu, berarti
kegagalan.
Dalam istilah manajemen, imajinasi itu lebih menyerupai
visi.
Namun itu saja belum cukup. Seorang pemimpin juga
harus mampu menularkan imajinasi itu pada semua orang yang
diharapkan terlibat dalam proses perubahan itu. Imajinasi itu
menjadi mimpi milik bersama yang harus diwujudkan bersamasama.
67
Anies Baswedan, “Pemimpin dan Mantra Perubahan”, dalam Rusﬁ Yunairi dan
Abdul Hakim (Penyunting), Pemimpin dan Reformasi Birokrasi, Catatan inspiratif
dan Alat Ukur dalam Implementasi Reformasi Birokrasi, Cetakan I 2013, Jakarta :
Penerbit Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
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Begitulah, dalam era otonomi daerah, narasi sejarah
di negeri ini telah mencatat lakon kerja dan karya sejumlah
pemimpin daerah yang kaya imajinasi, mampu mewujudkan
mimpinya setahap demi setahap sampai akhirnya mimpi itu
mampu menjadi milik bersama.
“Membangun negeri dari dari daerah tertinggal”, juga
berangkat dari sebuah imajinasi.
Seiring bergulirnya waktu, imajinasi itu telah bertransformasi
diri atau berubah wujud ke dalam beragam kebijakan pelayanan
publik pro poor. Dalam tata kelola pemerintahan yang transparan
dan akuntabel.
Ada bus sekolah gratis, ada beasiswa untuk para calon
sarjana, ada satu sepeda motor satu bidan desa untuk memastikan
agar tak ada warga di pelosok pedesaan yang tak terjangkau
pelayanan kesehatan, terlebih para ibu hamil, ada pelayanan
administrasi kependudukan di tengah “pekan” rakyat (pasar
tradisional), ada penyewaan traktor murah untuk mengurangi
beban petani saat hendak mengolah ladang tani mereka, ada
juga santunan sosial untuk para lansia terlantar dan mereka yang
tengah berduka dihimpit bencana (alam), dan masih banyak lagi
layanan publik yang memiliki watak pro poor.
Seorang pemimpin yang memiliki imajinasi sejatinya
adalah seorang pemimpin yang visioner, kritis, kreatif sekaligus
inovatif. Saat seorang pemimpin daerah memiliki kombinasi
karakter seperti itu, maka otonomi daerah yang dipimpin dan
dikendalikannya, menjadi berkah bagi warganya, bukan “petaka”
sebagaimana sering kita baca dalam pemberitaan media massa.
Sang pemimpin, mampu mengkreasi sekaligus
menghadirkan ragam pelayanan publik yang kontekstual dengan
kebutuhan dan kondisi sosial warganya.
Sebaliknya jika figur pemimpin dari sebuah daerah
otonomi miskin ‘imajinasi”, “kering gagasan-gagasan inovatif ”,
maka mudah ditebak seperti apa wajah reformasi birokrasi dan
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“nasib” pelayanan publik yang diabdikan kepada warganya.
Mungkin orientasi pelayanan publik yang ada tak lagi
pro poor, tapi pro pasar alias banyak menguras pundi-pundi
rakyat. Hasrat sang pemimpin sudah tergadai pada nafsu untuk
menambah pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar
lebih “gemuk”. Ia tak peduli lagi jika kebijakannya sudah tak lagi
bijak.
Seorang pemimpin yang miskin imajinasi dalam
mengelola roda birokrasi dan roda pelayanan publik, ibarat
sopir yang membawa mobil di tanah becek penuh lumpur : roda
mobil berputar terus, namun body mobil beserta seluruh para
penumpang, sebenarnya diam tak bergerak ke mana-mana.
Seorang pemimpin yang imajinatif, kreatif dan inovatif dalam
menjalankan roda birokras pemerintahan dan pelayanan publik,
pada satu fase tertentu juga akan menuai apresiasi atas segala laku
dan lakon hidup yang telah dibuat untuk yang dipimpinnya.
Penghargaan sosial adalah “panen” yang kelak dituai dari
warganya. Namanya menjadi “harum”, lakon hidup dan karyanya
terus-menerus dibicarakan warga di kedai-kedai kopi, media
massa menulis dan memberitakan sepak terjangnya, namanya
dikutip dan dijadikan referensi, sedangkan kata-katanya bak
mantra yang mengandung tuah di kalangan kaum muda.
Penghargaan juga “dipanennya” dari para pemilik otoritas
birokrasi yang lebih tinggi. Baik yang bertengger di tingkat
regional maupun nasional.
Begitulah dari pemberitaan media massa, kita mendengar
kabar itu : program layanan bus sekolah gratis dipilih sebagai
salah satu dari “Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia
Tahun 2014”.
Kementerian Hukum dan HAM juga telah mengganjar daerah
otonom yang dipimpinnya dengan “Predikat Kabupaten Peduli
HAM”. Dan itu apresiasi prestisius itu diberikan dua kali berturut,
pada tahun 2013 dan 2014. Tak heran jika sang pemimpin
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pun diberlakukan bak seorang dalang wayang kulit. Ia kerap
“ditanggap” sekaligus diberi kesempatan untuk men’dalang’ :
menceritakan tentang lakon kebijakan yang dibuatnya dari alpha
sampai omega.
Wajar-wajar saja. Dalam perspektif HAM, apa yang
dilakukannya sebagai pengambil kebijakan publik, dinilai telah
melakukan pemenuhan kewajiban legal etis negara (pemerintah)
terhadap hak-hak warga dalam pembangunan, khususnya
pemenuhan HAM Ekonomi Sosial dan budaya (EKOSOB).
Sudah jadi pengetahuan umum, kewajiban negara
(pemerintah) dalam Hak Asasi Manusia dapat diuji pada tiga
tingkat, yakni menghormati (respect), melindungi (protect) dan
memenuhi (fulfil).
Namun unsur keterpenuhan juga tidak akan berdampak
bagi warga jika tidak disertai unsur keteraksesan (accesability).
Pemenuhan kewajiban pendirian sekolah atau program
pendidikan gratis, memang merupakan wujud keteraksesan
ekonomi warga miskin. Masalahnya, keterpenuhan pendirian
sekolah atau program pendidikan gratis akan berubah sia-sia
atau gagal jika tak diiringi pemenuhan keteraksesan fisik warga
ke lokasi institusi pendidikan seperti sekolah.68
Tanpa keterpenuhan akses fisik, bangku-bangku sekolah
akan “merana” ditinggal pergi para peserta didik. Layanan bus
sekolah gratis adalah wujud pemenuhan “jembatan akses fisik”
yang dibutuhkan warga.
Dari kabar-kabar surat kabar yang faktual lagi akurat,
sebuah penghargaan juga diberikan dari lembaga sertifikasi
internasional yang memiliki kantor cabang di Indonesia. Sebanyak
9 SKPD dan unit layanan teknis dalam waktu bersamaan meraih
sertifikat International Standard Operating (ISO).
68
Naning Mardiniah dkk., Meneropong Hak Atas Pendidikan dan Layanan
Kesehatan, Analisis Situasi di Tiga Kabupaten : Indramayu, Sikka, dan Jayapura,
2005, Jakarta: CESDA-LP3ES.

Kompilasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

149

Rekor prestasi ini merupakan yang pertama, diraih sebuah
intitusi birokrasi di negara ini, dan itu “dipanen” sebuah daerah
otonom yang kecil dan terisolir.
Tak hanya penyelenggaraan pelayanan publik yang menuai panen
“penghargaan sosial” dan birokrasi. Tata kelola pemerintahan
yang dikemudikan pemimpin yang punya imajinasi juga
melahirkan torehan apresiasi. Tiga kali secara berturut, Laporan
Keuangan (LPK) yang dilaporkan dan dipertanggungjawabkan
kepada pemerintahan di atasnya, meraih predikat opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP).
Begitulah lakon seorang pemimpin yang imajinatif selalu
punya strategi untuk mewujudkan imajinasinya. Kala melakukan
reformasi birokrasi misalnya, ia mengantongi dua buah “jimat”
yang dalam praksisnya telah memperoleh pengayaan.
Bagi aparatur yang berhasil membuktikan kinerjanya
secara terukur dan akuntabel, tak segan-segan diganjar tunjangan
kinerja, insentif, dan apresiasi dalam wujud materi. Tak heran
sekalipun masih “yunior” usia kerja dan golongannya seorang
ASN, namun jika orang tersebut moncer kinerjanya, maka
penghasilannya pun bisa lebih “gemuk” dibanding yang lebih
“senior” golongannya.
Sebaliknya, bagi yang melanggar rambu-rambu,
maka sanksi tegas menghadang mereka. Bukan hanya sanksi
administratif, tak segan juga dikirimnya ASN yang melanggar
rambu-rambu itu, ke sebuah ruangan sempit dan pengap berjeruji
besi.
“Narkoba, asusila dan perjudian”. Itulah tiga tabu atau
kotak pandora yang tak boleh disentuh apalagi dibuka.
“Tidak ada maaf dari saya, karena sering sudah saya ‘wantiwanti’ untuk menjauhi tindakan yang memalukan diri maupun
keluarga.”
Namun sebagai pemimpin yang imajinatif, ia tak jarang
meledakkan emosinya secara langsung. Hal itu disebutnya sebagai
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sanksi lisan.
Memarahi seorang yang berbuat keliru, begitu
argumennya, harus dapat juga dimaknai secara positif. Apa yang
diutarakan dalam kemarahan adalah cara untuk memotivasi
ASN, bukan untuk membuat nyali mereka ciut apalagi kecut.
Kemarahan juga tidak dapat disamakan dengan revenge atau balas
dendam. Soalnya setelah magma emosi itu tersalurkan, esok hari
sang pemimpin dan ASN itu sudah berangkulan mesra lagi.
Namun seorang pemimpin yang memiliki imajinasi
berlebihan juga bisa berbahaya. Model pemimpin seperti ini
justru bisa melahirkan kebijakan yang kurang bijak : melanggar
HAM, intoleran dan membebani warga miskin dan sebagainya.
Begitulah, memang tidak selamanya kebijakan berarti
kebajikan. Dan negeri kita saat ini memang hanya membutuhkan
para pemimpin yang imajinatif, kritis, kreatif dan inovatif. Dan
tentu saja pro poor.
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i
Tulisan ini sebagian diambil dan dikembangkan dari tulisan penulis yang dimuat
di rubrik opini harian Analisa, Senin 30 Maret 2015 : “Otonomi Daerah, Berkah
atau Petaka”.
ii
Remigo Yolando Berutu meraih gelar MBA dari La Trobe University, Australia
tahun 2000. Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen diraihnya dari Universitas
Trisakti Jakarta tahun 1995. Ayahnya, Valentin Berutu (alm) pensiunan direktur
PTPN II, semasa hidup merupakan salah satu tokoh masyarakat Pakpak Bharat
yang dikenal ringan tangan mengulurkan bantuan serta memiliki pergaulan
luas di kalangan masyarakat. Remigo sebelum terjun ke dunia birokrat, semula
berkecimpung di dunia swasta dan memiliki bisnis yang cukup mapan di Jakarta.
Kisah Remigo ber-marsipature hutana be ke Pakpak Barat tergolong dramatis.
Igo, begitu panggilan akrabnya, mengistilahkan sebagai “traumatis”. Kisahnya
bermula saat Muger Berutu, abang kandungnya, terpilih sebagai Bupati Pakpak
Bharat pada pilkada 2005. Waktu itu, Muger Berutu berpasangan dengan Makmur
Berasa sebagai wakil. Namun baru satu setengah tahun menjabat, Muger Berutu
meninggal akibat serangan jantung. Makmur Berasa sebagai wakil bupati diangkat
sebagai bupati. Karena terjadi kekosongan jabatan wakil bupati, Makmur Berasa
mengambil inisiatif meminta keluarga Valentin Berutu via isteri almarhum untuk
mengisi jabatan wakil bupati. Semula isteri alm. Valentin Berutu tidak setuju
jika ada anaknya lagi berkarier sebagai birokrat karena masih trauma dengan
meninggalnya Muger Berutu. Igo pun awalnya punya pikiran sama, traumatis saat
ajal menjemput abangnya, Igo waktu itu baru saja satu mobil dengan abangnya.
Pada 27 April 2007 abang beradik itu berangkat bersama dari Medan menuju Pakpak
Bharat. Di Sidikalang, mereka singgah di sebuah restoran untuk makan siang. Usai
makan siang, abang beradik itu berpisah, Igo berpindah mobil karena ada urusan
ke Parongil, sedangkan Muger Berutu melanjutkan perjalanan ke Salak, Pakpak
Bharat. Baru sekitar 30 menit abang - adik itu berpisah, mendadak ajudan Muger
Berutu mengabarkan bahwa abangnya terkena serangan jantung dan telah dilarikan
ke RS Sidikalang. Igo panik dan langsung berbalik arah menuju ke RS Sidikalang.
Namun sesampai di rumah sakit, ia mendapati abangnya telah menghembuskan
napas. Pengalaman “traumatik” seperti itu telah membuat keluarga besar Berutu
mempertimbangkan matang-matang tawaran untuk berkiprah kembali sebagai
birokrat. Namun setelah musyawarah keluarga dilangsungkan dan berbagai
pendapat ditimbang dan diperdebatkan, akhirnya Igo secara bulat diutus keluarga
menjadi Wakil Bupati Pakpak Bharat dan pada 2008 dilantik. Pada pilkada 2010,
berpasangan dengan Maju Ilyas Padang, mereka memenangi pilkada dan sejak itu
Igo menjadi orang nomor satu di Pemkab Pakpak Bharat.
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Kebijakan yang pro rakyat mendatangkan sejumlah penghargaan bagi
Kabupaten Pakpak Bharat. Kabupaten Peduli HAM merupakan salah satu
prestasi yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

Saat Pakpak Bharat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2 tahun
berturut-turut, 2013 & 2014 dari BPK RI atas laporan keuangannya.
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Bupati Pakpak
Bharat, Remigo
Yolando Berutu,
saat menerima
penghargaan
Inovasi Perkebunan,
yang langsung
diserahkan oleh
Menteri Koordinator
Perekonomian,
Hatta Rajasa.

Menteri Komunikasi
dan Informatika,
Tifatul Sembiring,
menyerahkan
pernghargaan ICT Pura
Tahun 2013 kepada
Bupati Pakpak Bharat.

Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat
menerima penghargaan
LAKIP dari Menteri
PAN & RB.
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