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Salam Redaksi
Orga n is a s i h a dir dengan k arakter d an ci r i masi ngm a s in g den gan beranjak d ar i perspekti f ni lai
da n budaya nya. B er mula d ar i perangk at d an
un s ur-un s ur yang ter k ai t d i d alamnya untuk
m en gh a dir k a n s is tem mak na bersama yang d i anut
o l eh s el ur uh personi lnya d an menjad i pembed a
d engan organi sasi lai nnya.
Ba gi K abupaten i ni , d alam konteks
k epem er inta h a n nya, bud aya d an ni lai organi sasi
buk a n h a l ya n g s e d er hana. Untuk menghad i r k an
s er ta inclu de s ec a ra par i pur na ti d ak semata ter pak u
pa da in s tr uk s i s er ta berangk at d ar i konvensi d ar i
m a s a l a l u, ter masuk meni ru d ar i bud aya lai n.
Pa k pa k Bh a rat mengeksplorasi secara tersend i r i
den ga n pen uh k es er iusan d an bersungguh-sungguh
untuk m en da patk a n mak na sebenar nya. Penggali an
dil a k uk a n den ga n p end ek atan A ppreciat ive I nquir y
(A I) ya n g m e nd obrak parad i gma pemecahan
m a s a l a h (pro ble m s olving), yang melak uk an proses
m en ggen era l isasi si k ap d an pola pi k i r posi ti f
ya n g k em udi an d i olah menjad i energi untuk
m el a k uk a n per uba han. Potensi -potensi yang d i gali
m en ges a m pin gk a n emosi negati f d an konf li k yang
ti mbul d ar i suatu masalah.
Da r i s in il a h m un c ul beragam key word yai tu B ud aya
H OC (H ati, O ta k , da n Cepat) d engan 7 ni lai nya, yai tu
M el aya n i, Tul us I k hlas, Tanggung J awab, S ali ng
M en gh a rga i, B e rsyuk ur, Posi ti f d an K erja S ama.
S em ua in i m en uju satu muara yai tu PEL AYANAN
PRIMA MASYAR AK AT MADANI.
M el a l ui Budaya HO C sangat d i harapk an seluruh
el em en m en j a di Role M o dels bagi masyarak at d an
tel a da n ba gi l a in nya, walaupun harapan tersebut
tida k s em uda h membali k k an telapak tangan.
Budaya in i h a r us mend arah d agi ng, meresap ke
da l a m h ati s er ta ter patr i pad a sel-sel otak k i ta,
da n diya k in i da pat membawa kegemi langan bagi
K a bupaten Pa k pa k Bharat ke d epannya. O pti mi sme
k a ren a a pa ya n g dil ak uk an i ni merupak an kebai k an
di m ata s em ua . S uasana d an per i lak u penuh eti k a
a k a n h a dir di ten g ah-tengah k i ta. Keyak i nan d an
o ptim is m e a k a n s uatu perubahan yang bai k ak an
diduk un g o l eh semua. Ti d ak pad a masanya lagi
ter us -m en er us ber k utat d i zona nyaman d an ti d ak
a da wa k tu l a gi untuk ber pangk u tangan. K arena ji k a
tida k ber uba h , n is c aya ak an keti nggalan kereta api
sejarah.
S a l a m R e da ks i ,
N ju a h - n ju a h

Keterangan Foto Cover:
Budaya dan Nilai Organisasi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
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Pemkab Pakpak Bharat Launching Inovasi,
NILAI DAN BUDAYA ORGANISASI HOC
MEREVOLUSI KULTUR DEMI PELAYANAN PRIMA
Sebuah perubahan, apalagi terlihat fundamental dan berlangsung
dalam waktu relatif singkat atau yang dikenal dengan revolusi, dapat
diduga menimbulkan sikap pesimistis atau bahkan antipati pada sebagian
orang yang merasa terganggu comfort zone-nya. Tapi yakinlah hal tersebut
tidak mengendurkan semangat kita yang ingin melakukan perubahan
mental yang mendasar yang bertujuan untuk menghadirkan pelayanan
prima bagi masyarakat di Pakpak Bharat, dan ini seiring agenda besar
pemerintah pusat, yaitu Revolusi Mental, di mana kita mencermatinya
dari sisi budaya dan nilai organisasi. Demikian diutarakan Bupati Pakpak
Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, saat berbincang-bincang
menjelang Launching Inovasi, Nilai dan Budaya Organisasi HOC (Hati,
Otak, Cepat) di Aula Pemkab Pakpak Bharat, Selasa (11/10).
Pelayanan masyarakat yang prima memang menjadi kata kunci
bagi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, dan itu tidak sebatas pada
cara-cara yang statis. “Harus dinamis, selalu bergerak mencari sesuatu
yang baru, yang mampu menghadirkan benefit tidak hanya dari
efisiensi dan efektivitas, melainkan juga harus secara komprehensif dan
berkesinambungan sehingga inovasi yang dihadirkan tidak hanya bersifat
insidentil dan sementara”, terangnya lagi.
Sekaitan dengan acara tersebut, Bupati Remigo dalam
sambutannya juga menegaskan bahwa tuntutan kepada daerah untuk
semakin kreatif dalam menghadirkan beragam pelayanan yang berangkat
dari perasaan (hati), pemikiran (otak) dan kecepatan dalam pergerakan
menjadikan hadirnya beragam cara dan metode yang baru demi kepuasan
masyarakat.
“Saat ini kita telah melakukan launching atas 48 buah karya inovasi
yang telah disusun sebelumnya serta melakukan penandatanganan
kontrak kinerja atas inovasi yang akan kita laksanakan sebagai wujud
komitmen kita untuk tetap berinovasi”, tuturnya dalam launching ini yang
juga dihadiri Deputi Bidang Administrasi Negara LAN Dr. Tri Widodo W.
Utomo SH, MA, Wakil Bupati H. Maju Ilyas Padang, Dandim 0206 Dairi
Letkol (Arm) Jonny Marpaung, Kapolres Pakpak Bharat AKBP Jansen
Sitohang, SIK, Ketua PN Sidikalang Jon Sarman Saragih, SH, M.Hum, Ka.
Kejari Dairi Johnny William Pardede, SH , pimpinan SKPD dan UPT, serta
para pejabat eselon III dan IV Pemkab. Pakpak Bharat.
“Demi mempercepat pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat
dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kita harus melakukan
inovasi, jika tidak maka kita akan tertinggal dari daerah lainnya. Untuk
itu saya harapkan seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
untuk berinovasi dan mendukung inovasi yang telah disepakati. Saya
juga meminta pimpinan SKPD untuk menumbuhkembangkan semangat
berinovasi di SKPD masing-masing, agar paling tidak menghadirkan
minimal 1 inovasi setiap tahunnya dari SKPD-nya”, tambah beliau lagi.
Bupati juga menyampaikan penataan birokrasi yang dilakukan
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada bulan Oktober 2016 ini
merupakan penataan terhadap organisasi perangkat daerah sesuai
dengan amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang
ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dengan menerapkan prinsip tepat fungsi dan tepat
ukuran juga memuat perubahan mindset dan cultureset Aparatur Sipil
Negara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
“Mindset dan cultureset Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
adalah HOC, yaitu bekerja dengan profesional dengan menggunakan
Hati, Otak dan Cepat, yang terdiri dari 7 nilai budaya organisasi, yaitu
kerjasama, tulus ikhlas, tanggung jawab, saling menghargai, bersyukur,
berpikir positip, dan melayani. Saya berharap ASN Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat mampu mengimplementasikan budaya HOC dalam
melaksanakan tugas sehari-hari dengan cara menjadikan 7 nilai budaya
organisasi menjadi habit dalam organisasi”, jelas Bupati.
Tak lupa Bupati mengapresiasi pihak LAN yang dalam hal ini
diwakili DR. Tri Widodo W. Utomo dan tim dari LAN yang selama ini
mendampingi dan membimbing ASN Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat dalam melaksanakan Laboratorium Inovasi Administrasi Negara.
Acara ini juga merupakan
tindak lanjut dari program
Laboratorium Inovasi yang berhasil mendapat penghargaan INAGARA
(Inovasi Administrasi Negara) Award 2016. Dr. Tri Widodo W. Utomo pada
sambutannya menyatakan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat yang mampu dan berani me-launching inovasi untuk
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kepentingan masyarakat, dimana di Provinsi Sumatera Utara merupakan
Pemerintah Kabupaten yang pertama, yang kedua di Pulau Sumatera dan
hanya 8 pemerintah daerah di Indonesia yang berani melaksanakannya.
Pakpak Bharat yang baru 13 tahun mandiri sebagai daerah otonom
mampu membuktikan melakukan sesuatu yang beda dari wilayah lain.
Lebih lanjut Dr. Tri Widodo W. Utomo mengatakan Inovasi
bukanlah suatu kegiatan/peristiwa yang sekali terjadi tetapi inovasi adalah
sesuatu yang terus menerus terjadi, berkelanjutan dan harus meningkat
dari waktu ke waktu. “Saya harapkan akhir 2016 ini Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat melakukan Festival/ Pameran Inovasi yang mengundang
pemerintah daerah disekitar Kab. Pakpak Bharat dan provinsi Sumatera
Utara. Saya yakin Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat bersama Bupati
Remigo Yolando Berutu, inovasi akan terus bergulir dan bergema untuk
membangun Indonesia dari Pakpak Bharat. Saya ingin pastikan semua
ASN Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat memiliki motivasi untuk

memberikan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat, Pakpak Bharat, dan
untuk Indonesia”, ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Kabag Organisasi Setda, Marumbol
Simanjuntak mengatakan bahwa tujuan pelaksaan kegiatan Launching
Inovasi, yang dirangkai dengan pencanangan Nilai dan Budaya Organisasi
HOC adalah untuk melaksanakan inovasi secara fokus dan konsisten,
penandatanganan komitmen pelaksanaan inovasi atas ide inovasi yang
telah disusun SKPD, dan menjadikan ASN Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat bekerja Profesional dengan menggunakan Hati, Otak dan Cepat
(HOC). “Ini menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah”, pungkasnya.
FILOSOFI BUDAYA DAN NILAI ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Budaya HOC
Budaya organisasi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah HOC (Hati, Otak, dan Cepat), yang secara filosofis
unsur ‘Hati’ dan ‘Otak’ ada pada motto Kabupaten Pakpak Bharat ‘Bage Ate Rejeki Bage Tennah Sodip’, yang berarti dalam melakukan
pekerjaan harus selaras antara hati, jiwa, pikiran dan perbuatan. Budaya Hati dan Otak diintegrasikan kepada kondisi kekinian dalam
trend dunia yaitu ‘Cepat’, seiring arus persaingan global dengan arus informasi serta perubahan teknologi sebagai garda terdepannya,
dan menggunakan kecepatan gerak pada berbagai bidang sebagai kunci utama.
Pelayanan prima harus beranjak dari kecerdasan manusia yang terhubung dengan mental dan menjadi kausalitas
dalam abstraksi berfikir, serta bertindak verbal dan visual untuk memahami sesuatu, plus kecepatan sebagai barometernya. Mobilitas
yang tinggi menjadi aspek penting dalam kehidupan manusia modern, yang tidak bisa lepas dari disiplin akan waktu. Agresivitas
dalam bekerja adalah implementasi dari kecepatan, yang semua bisa dikontrol dengan hati atau ketenangan emosi yang menjadi
ukuran kedewasaan kita untuk kemampuan mengontrol diri, berangkat dari kejernihan fikiran dalam kondisi di bawah tekanan
sekalipun. Kekuatan dalam kontrol emosi ini juga yang membuat kita mampu cepat dalam mengambil keputusan karena berawal
dari pemikiran yang tidak gegabah.
7 Nilai
(1) Melayani: hakekatnya untuk seorang ASN merupakan abdi yang menjadi pelayan publik bagi masyarakat serta memberi arti dan
manfaat bagi orang lain, sejalan dengan visi Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu “Terdepan Dalam Pelayanan Publik”.
(2) Kerjasama: akan mendorong persaingan konstruktif serta meningkatkan produktivitas. Anggota organisasi akan semakin efektif
dan efisien dalam bekerja. Sinergitas yang lahir dari kerjasama akan menekan operasionalisasi dan memunculkan harmonisasi
organisasi.
(3) Tulus Ikhlas: berarti bertindak tanpa pamrih. ASN secara legal formal telah mendapat ‘pamrih’ berupa upah atau gaji. Akan tetapi
pamrih yang diterima bukan berarti mengabaikan sikap-sikap ketulusan dalam pelayanan yang berpijak pada budaya ‘hati’ untuk
melayani masyarakat sebaik-baiknya.
(4)Tanggung Jawab: tertuang dalam job description. Nilai tanggung jawab memberi keteladanan akan keteguhan prinsip berbuat
sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban dengan tidak pernah melemparkan tanggung jawab. Ini akan menjadikan seseorang
bermartabat serta memiliki harga diri yang lebih dari pada yang lainnya.
(5) Saling Menghargai: menghadirkan sikap toleransi antar sesama dengan menerima perbedaan sebagai sesuatu yang wajar
dan tidak melanggar hak azasi manusia. Sikap ini menimbulkan kedamaian dengan menganggap orang lain sebagai bagian dari
lingkungan. Dengan saling menghargai dan menghormati akan meredam permusuhan.
(6) Bersyukur: tidak hanya menghadirkan nuansa religius dalam menyokong pekerjaan, tetapi dengan bersyukur kebahagiaan
datang dengan sendirinya. Kegagalan seseorang dalam hal apapun bisa terjadi karena tidak bersyukur yang menurunkan
produktivitas karena sikap-sikap destruktif yang lebih memprioritaskan keluhan dari pada menikmati pekerjaan.
(7) Positif: menjadi nilai penting untuk mendukung nilai ‘melayani’. Positif tidak hanya dalam berfikir, tetapi juga dalam bertindak.
Budaya dan nilai-nilai yang digali tersebut akan bermuara pada pelayanan prima untuk menuju masyarakat madani,
dengan intisari utama Hati, Otak dan Cepat. Melalui hati dilahirkan ketulusikhlasan, rasa bersyukur dan pemikiran serta perilaku
positif. Melalui otak perlambang kecerdasan dan keunggulan, menghasilkan nilai-nilai tanggung jawab dan saling menghargai,
yang diyakini memunculkan karya berkualitas. Terakhir adalah Cepat, merupakan buah dari kerjasama.Selain menyasar kepada
aparatur, melalui budaya HOC diharapkan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat akan menjadi role models bagi masyarakat dan
wilayah-wilayah lain serta menjadi karakteristik membanggakan dalam membawa nama baik dan mengharumkan Kabupaten ini ke
depannya Beranjak dari optimisme, budaya yang baik ini akan dapat diterapkan dimana saja, pada suasana bagaimana pun juga dan
serta memunculkan atmosfir perilaku penuh etika. Inilah wujud reformasi birokrasi dan revolusi mental yang bukan mustahil dapat
sukses melalui sistematika yang agak berbeda karena dimulai dari budaya yang akan melekat erat pada setiap insan yang ada.
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DEKLARASI DAMAI PILKADES SERENTAK
SE-KABUPATEN PAKPAK BHARAT
6 CALON KEPALA DESA PEREMPUAN WARNAI PILKADES DI PAKPAK BHARAT

P

erempuan-perempuan Pakpak Bharat ternyata cukup peduli untuk terjun
langsung dalam pembangunan di Pedesaan. Hal itu dibuktikan dengan
mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa
(Pilkades) Serentak, yang jatuh tanggal 9 November 2016, agar dapat
berperan aktif secara lebih nyata membangun Desanya, sebagaimana terlihat pada
acara Deklarasi Damai Pilkades Serentak 2016 Kabupaten Pakpak Bharat, di Gedung
Serbaguna Salak, Jumat (28/10).

Bahkan di Desa Perpulungen, Kecamatan Kerajaan, perempuan mendominasi kandidat yang ada. Dari 5 calon terdapat 3
perempuan, yaitu Azriana Boangmanalu, Massariah Berutu dan Nurhayati Habeahan. Selain di Desa Perpulungen, calon Kepala Desa
perempuan lainnya adalah Dine Nurliana Padang (Desa Salak II, Kecamatan Salak), Maima Darmawati Manik (Desa Simerpara, Kecamatan
Pergetteng-getteng Sengkut), dan Ati Solin (Desa Tanjung Meriah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe).
Dalam acara ini para Kepala Desa membacakan secara bersama-sama mengucapkan Deklarasi Damai yang dipandu oleh Abdul
Hairil Berutu, Calon Kepala Desa Tanjung Meriah. Setelah itu, 30 orang calon
Kepala Desa dari 11 Desa di 5 Kecamatan ini secara berturut menandatangani
Deklarasi Damai dihadapan seluruh undangan yang hadir.
Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA,
mengapresiasi kegiatan Deklarasi Damai ini sebagaimana disampaikan oleh Ka.
Bapemas, Pemdes, PP dan KB, Drs. H. Tekki Angkat. “Jadikanlah Deklarasi Damai
ini sebagai pembuktian sikap sportivitas dalam persaingan. Menang ataupun
kalah bukan suatu tujuan akhir. Kebersamaan untuk membangun Desa yang
paling penting. Sudah tidak zamannya lagi melakukan kampanye negatif,
apalagi pembusukan melalui black campaign. Saatnya kita beradu program
untuk memajukan Kabupaten tercinta”, sebutnya.
Ka. Bidang Pemberdayaan Desa, Darliati Ujung, SH, menyampaikan
bahwa pelaksanaan Pilkades yang jatuh tanggal 9 November nanti merupakan
gelombang pertama. “Tahapan sudah dimulai awal September yang lalu dengan terlebih dahulu membentuk P2KD (Panitia Pemilihan
Kepala Desa). Kampanye Calon Kepala Desa dilaksanakan selama 3 hari, mulai tanggal 2 sampai 4 November 2016, yang dilanjutkan
dengan minggu tenang keesokan harinya sampai satu hari sebelum pemungutan suara”, jelasnya.
Selain calon Kepala Desa, acara ini juga turut dihadiri para Camat dan unsur Muspika, Tim Fasilitasi Kabupaten, para Pejabat Kepala
Desa, BPD dan P2KD. Adapun Desa-desa yang melaksanakan Pilkades Gelombang I ini di Kecamatan Salak, yaitu Salak I (2 calon), Salak II
(2), dan Sibongkaras (3). Kecamatan PGGS, yaitu Aornakan II (2), dan Simerpara (3). Kecamatan Kerajaan, yaitu Perpulungen (5), dan Kuta
Meriah (3). Kecamatan STTU Jehe, yaitu Tanjung Meriah (3) dan Perjaga (3). Kecamatan STTU Julu, yaitu Lae Langge Namuseng (2) dan
Cikaok (2).
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Tp Pkk Kab Pakpak Bharat
Peringati Hari Cuci Tangan Sedunia
Tim Penggerak PKK Kabupaten Pakpak Bharat, dibawah kepemimpinan Ibu Dewi Remigo, S.Sos secara unik memperingati Hari Cuci Tangan
Sedunia dengan melaksanakan praktek cuci tangan menggunakan sabun pada para siswa Sekolah Dasar, Rabu (19/10), tepatnya di dua sekolah yaitu
SD Swasta St. Vincensius, Salak, dan SD Negeri Penanggalan Binanga Boang.
Dengan didampingi oleh Wakil Ketua, Ny. Hj. Idahliani MI Padang
beserta jajaran TP PKK, serta Kadis Kesehatan, dr. Tomas dan jajarannya,
Ibu Dewi juga melakukan tanya jawab dengan para pelajar. Untuk semakin
menstimuli keberanian para siswa, beliau memberikan cendera mata bagi
para siswa yang dapat menjawab pertanyaan beliau. Umumnya pertanyaan
terkait persoalan kebersihan dan kesehatan diri.
Ibu Dewi mengutarakan bahwa program cuci tangan sedunia memang
menjadi mainstream, karena sanitasi hal yang kecil seperti ini sering
diabaikan padahal memiliki efek luar biasa. “Terutama hal ini terjadi di rumah
tangga dan sekolah dan korban terbanyak ada pada anak-anak. Untuk itulah
maka diangkat tema ‘Aku Sehat, Sekolahku Sehat, Prestasi Meningkat’, yang
juga seiring Visi dan Misi Kabupaten mengenai Kesehatan Ibu dan Anak”,
tuturnya.
Terlihat para siswa begitu antusias melakukan praktek cuci tangan
yang baik dan benar dengan sesekali diarahkan oleh Ibu Dewi. “Jangan
hanya permukaan tangannya saja, tetapi sela-sela jari juga harus digosok
dengan benar”, ujar Ibu Dewi dengan lembut kepada salah seorang anak.
Salah seorang pelajar SD Penanggalan Binanga Boang, Sabda Tumangger,
mengaku senang sekali bertemu dengan Ibu Dewi. “Ibu yang cantik dan
juga baik. Saya senang diajari cara cuci tangan yang baik. Malah kami diberi
sabun gratis”, ucapnya dengan wajah berseri-seri.

RAPAT KERJA BULAN BHAKTI SOSIAL PKK-KB/KES
KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2016
“Pelaksanaan Bulan Bhakti Sosial PKK-KB/Kes adalah kepedulian dan
karya nyata PKK dalam membantu peningkatan kesehatan masyarakat
dan keluarga berencana. Bersinergi dengan PKK dalam melaksanakan
penyuluhan KB dan kesehatan pada masyarakat merupakan strategi
yang tepat, mengingat kepengurusan PKK telah terbentuk di setiap
Desa, ditambah bahwa anggota PKK Desa adalah orang pilihan dan telah
dianggap mampu memberikan pencerahan masyarakat di Desanya”,
demikian diutarakan Ketua TP PKK Kabupaten Pakpak Bharat, Ny. Made
Tirta Kusumadewi RY Berutu, S.Sos, atau biasa disapa Ibu Dewi, pada
pelaksanaan Rapat Kerja Bulan Bhakti Sosial PKK-KB/Kes Kabupaten Pakpak
Bharat tahun 2016, di Gedung Serbaguna, Salak, Kamis pagi (20/10).
Beliau juga menghimbau agar pelaksanaan penyuluhan ini dengan
sungguh-sungguh dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2016 dengan membangun sinergitas bersama, serta mengembangkan jaringan
kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak. “Saya juga mengharapkan adanya satu kesepakatan agar ke depan upaya peningkatan program dan
kegiatan KB-Kesehatan dapat memberikan kontribusi yang lebih tinggi sehingga sasaran program KB dan peningkatan keluarga sejahtera dapat
terlaksana”, sebutnya lagi dihadapan jajaran PKK se-Kabupaten Pakpak Bharat, termasuk Wakil Ketua, Ny. Hj. Idahliani MI Padang, para Bidan yang
terdiri dari Bidan Koordinator dan Bidan Pengelola Program KB serta PLKB se-Kabupaten Pakpak Bharat.
Dalam acara ini juga dilakukan penyampaian materi oleh 2 orang narasumber, yaitu Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
yang disampaikan oleh Ketua IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Kabupaten Pakpak Bharat, Varida Frisda Berutu, SKM dan Isu Kontekstual yang Mendukung
Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga, yang disampaikan oleh Ka. Bidang KB, Bapemas Pemdes, PP, dan KB, Drs.
Dirjon Hutasoit.
Dalam acara ini juga dilakukan perencanaan kegiatan tindak lanjut berupa Penyuluhan KB Bagi Generasi Muda, yang akan dilaksanakan di
Desa Kecupak II pada awal November, serta pelayanan KB pada beberapa Desa se-Kabupaten Pakpak Bharat.
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ombongan Komisi B DPRD Sumatera
Utara melakukan kunjungan kerja
ke Kabupaten Pakpak Bharat yang
dipimpin Sopar Siburian, SH, MH,
disambut Bupati, Dr. Remigo Yolando
Berutu, M.Fin, MBA di Balai Benih Ikan
(BBI) Cikaok, Jumat pagi (21/10). Tampak juga
dalam rombongan ini anggota DPRD asal Pakpak
Bharat, Jenny Riany L Berutu, SH.
Bupati memaparkan bahwa BBI Cikaok ini
adalah salah satu kebanggaan Kabupaten Pakpak
Bharat. “Dengan kualitas air terbaik di Indonesia
menurut konsultan kami, inilah andalan kami
untuk meraih PAD sehingga Kabupaten ini akan
semakin mandiri ke depannya”, sebut Bupati Remigo yang membuat para anggota DPRD Sumut terkagumkagum. Apalagi penggunaan teknologi pada BBI tersebut merupakan sebuah inovasi terbarukan sehingga
dapat menghasilkan kualitas benih yang baik.

Sambil mengajak rombongan berkeliling, Bupati menunjukkan bagaimana proses mempertahankan suhu dan kualitas air di BBI serta
kolam-kolam lainnya seperti untuk proses bertelur dan penetasan, anakan, serta pembesaran. “Kami juga sudah melakukan penjajakan
pasar yang lebih luas dan tidak hanya terkonsentrasi pada skala regional. Mudah-mudahan BBI ini dapat menjadi percontohan dan
termasuk yang terbaik pada skala nasional”, tambahnya.
Pasca dari BBI, Bupati mengajak rombongan ke Kantor Bupati, Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindeka, Salak. Presentasi
tentang potensi pertanian dan perternakan di Pakpak Bharat dilakukan sembari disuguhi teh gambir khas Pakpak Bharat. Tak lupa
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KUNJUNGAN KERJA

KOMISI B DPRD SUMUT
KE KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Bupati mengajak para anggota
Komisi B yang didampingi Dinas
Pertanian Provsu mengunjungi
ruangan-ruangan di Sekretariat
Daerah. “Kantornya benar-benar
mantap. Membuat nyaman
bekerja dengan fasilitas yang
modern. Belum pernah ada
kantor seperti ini di Sumatera
Utara”, tandas salah seorang
anggota Dewan saat mengomentari berbagai fasilitas yang
ada,mulai dari security door, meja kerja dengan gaya partisi
futuristik, serta dinding ruangan menggunakan wall paper artistik.
“Semua ini hanya menggunakan hati, menggunakan otak,
dan bertindak cepat”, tukas Bupati dengan tersenyum simpul.
Pesona ini ditutup dengan mengajak para anggota DPRD Sumut
ke anjungan sehingga dapat menyaksikan kompleks perkantoran
ini secara keseluruhan berikut panoramanya. “Kalau cuaca cerah
seperti sekarang, Laut Singkil pun dapat terlihat jelas”,
pungkas Bupati sambil menunjuk ke arah barat, di mana
di ujung mata memandang tampak lautan dengan
kebiruannya.
KELUHKAN JALAN PROVINSI
Saat akan menuju ke Perkantoran sesudah dari
BBI, Bupati yang berada di depan rombongan mendadak
menghentikan mobilnya di atas jembatan sungai Lae
Ordi, Desa Penanggalan Binanga Boang. Rupanya beliau
hendak menunjukkan kualitas Jalan Provinsi yang rusak
dan membahayakan. Terlihat memang jalan tersebut
rusak pada area seluas 100 meter persegi serta beberapa
bagian-bagian besi yang menghubungkan jalan dengan
jembatan menonjol keluar. Bahkan ada besi ‘H’ menonjol
setinggi kurang lebih 20 cem dengan panjang satu
meter. “Ini seperti ranjau. Tidak terlihat saat hujan karena
terendam air dan sangat rawan bagi pengendara”, kata

Media Informasi & Komunikasi Internal Pemkab Pakpak Bharat I www.pakpakbharat.go.id

Bupati sambil menunjuk bagian besi yang menonjol.
Bupati mengutarakan bahwa semenjak di bangun beberapa tahun
yang lalu kondisinya memang seperti ini. “Awalnya ada bagian
jalan yang longsor antara jalan dengan bibir sungai. Ternyata
perbaikan yang dilakukan asal-asalan. Saat saya memimpin di
periode yang lalu, sudah menyampaikan keluhan kepada Dinas
terkait di Provinsi karena ini memang jalan Provinsi. Karena saat ini
hadir anggota Dewan yang terhormat, saya berharap ini menjadi
perhatian. Walaupun mungkin bukan Komisi B yang membidangi
hal ini, semoga aspirasi kami disampaikan”, harap Bupati.
Ketua Komisi B menunjukkan keprihatinannya akan hal ini. “Ini
sesuatu yang urgent, karena ini fasilitas umum yang menjadi
urat nadi. Akan segera kami minta kepada Pemprovsu. Mudahmudahan perbaikan akan cepat dilakukan”, pungkasnya.
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BUPATI REMIGO APRESIASI PENYULUHAN
PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA

upati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, sangat
mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan Penyuluhan Pencegahan
Penggunaan Narkoba, yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik (Kesbangpol) di Aula Pemkab, Rabu pagi (19/10).
“Apalagi kegiatan ini melibatkan semua lini dalam masyarakat. Tidak hanya
terpaku pada generasi muda, tetapi juga melibatkan peran orang tua, ulama dan pemuka
masyarakat, bahkan pengurus partai politik. Artinya pencegahan akan bahaya narkoba
harus dilakukan secara komprehensif, dan tidak bersifat parsial pada sekelompok
masyarakat golongan tertentu saja. Tindakan ini diharapkan lebih meminimalisir bahaya
akan barang haram yang menjadi musuh seluruh dunia”, tandas Bupati Remigo.
Bupati meminta semua pihak dapat mengambil peran untuk menjauhkan setiap
individu, khususnya generasi muda, dari narkoba. “Pihak sekolah juga harus memberikan kepedulian dan perhatian lebih kepada anakanak kita. Tidak cukup terkonsentrasi pada materi pelajaran, tetapi harus ada tanggung jawab dengan memperhatikan tingkah laku para
siswa”, tukas beliau lebih lanjut.
Kepada para siswa Bupati Remigo berpesan agar tidak terpedaya dengan narkoba. “Itu hanya kenikmatan semu, dan bagi pengguna akan
mematikan cita-cita. Tidak hanya mengancam nyawa, tetapi hukuman penjara pun akan menanti kita. Maka, katakan tidak pada narkoba!”,
tegas Bupati.
Plt. Kepala Kantor Kesbangpol, Kastro Manik, S.Sos saat dikonfirmasi mengutarakan bahwa dalam kegiatan yang melibatkan para
siswa SMA dan SMK se-Kabupaten Pakpak Bharat, orang tua siswa, pendeta dan ulama, pemuka masyarakat serta pengurus partai politik
ini bertujuan untuk membangun kepedulian dan kepekaan akan bahaya narkoba yang ada di lingkungan kita. “Pada kesempatan ini
kami menghadirkan pembicara dari Polres Pakpak Bharat, yang diwakili oleh Kasat Narkoba, AKP. SR. Tambunan, dari Dinas Kesehatan,
yang dibawakan oleh dr. Boby RBE Padang, serta dari BNN Sumut, yaitu Bapak Suyoso, SH, MH, Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan
Masyarakat”,.

Kesbangpol Pakpak Bharat

Fasilitasi Pendidikan Politik Kepada Generasi Muda

U

ntuk semakin meningkatkan kesadaran
dalam rangka memenuhi hak dan
kewajiban generasi muda dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara, Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pakpak Bharat
melaksanakan Fasilitasi Pendidikan Politik
Kepada Generasi Muda yang dilaksanakan di
Aula Pemkab Pakpak Bharat, Selasa pagi (18/10).
Bupati Pakpak Bharat Dr. Remigo Yolando
Berutu, M.Fin, MBA, dalam sambutannya yang
dibacakan Plt. Sekda, Mester Padang, SPd,
MM, menyampaikan bahwa disadari potensi
generasi muda memiliki kekuatan yang perlu
dibekali hal positif dalam membangun bangsa
ini, termasuk memberikan pendidikan politik.
“Pendidikan politik adalah proses pembelajaran
dan pemahaman tentang hak, kewajiban
dan tanggung jawab setiap warga negara
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”,
tegasnya.
Ditambahkan oleh beliau pendidikan politik mampu membangkitkan
semangat kebangsaan, memperkuat kesadaran ideologis dan membentuk perilaku
warga yang sesuai dengan ideologi bangsa. “Dengan pendidikan politik yang benar
kepada generasi muda dapat membentuk individu yang menjadi partisipan negara
dan idealnya pendidikan politik tidak semata diberikan pada saat menjelang Pemilu
atau Pilkada saja, tetapi terus dilakukan oleh semua pihak sehingga cerdas dan dewasa
dalam berpolitik”, ujar beliau lebih lanjut. Di akhir sambutannya Bupati berharap
dengan pelaksanaan pendidikan politik akan melahirkan calon-calon pemimpin
bangsa yang jujur, adil dan mampu mensejahterakan bangsa, khususnya Kabupaten
Pakpak Bharat.
Dalam kegiatan yang diikuti oleh para Pengurus OSIS SMA dan SMK seKabupaten Pakpak Bharat, tokoh pemuda tiap kecamatan, dan kader pemuda dari
partai politik diberikan materi dari dua narasumber, yaitu Ketua DPRD Kabupaten
Pakpak Bharat, Sonni P. Berutu, STh, yang membawakan materi “Peran Generasi Muda Dalam Pembangunan Politik”, dan dari Kodim 0206/
Dairi, yang dibawakan oleh Pasi Ter, Kapten (Inf ) Anahar Jusar, yang membawakan materi “Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme”.
Penyampaian materi dipandu oleh moderator Plt. Ka. Kantor Kesbangpol, Kastro Manik, S.Sos.
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RESES DPRD
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

P

ada Masa Sidang II tahun 2016 ini, kembali DPRD Kabupaten Pakpak Bharat melaksanakan reses, sebagaimana
yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat STTU Julu, Rabu (19/10) yang merupakan Tim A Dapil I. Pada reses
yang dihadiri oleh Wakil Bupati, Ir. H. Maju Ilyas Padang ini, dipimpin oleh anggota DPRD, Mhd. Said Darwis
Boangmanalu. Tampak juga dalam kesempatan ini Wakil Ketua II, Kadri Tumangger. Turut mendampingi dari
pihak eksekutif yaitu, Bappeda, BKD dan Diklat, Dinas PU, Dinsosnakertrans, Disperindagkop dan UMKM, Dinas
Pertanian, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Bagian Tapem, Bagian Humas, serta Bagian Pembangunan Setda.
Reses ini meliputi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu dan Pergetteng-getteng Sengkut. Umumnya aspirasi yang
disampaikan masyarakat menyangkut infrastruktur seperti prasarana jalan, bangunan sekolah, sarana air bersih, dan sebagainya. Wakil
Bupati mengingatkan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat adalah menyangkut pembangunan yang ada. “Apabila berupa usulan,
maka sebaiknya disampaikan dalam Musrenbang karena harus dibedakan, mana yang masih berupa kebutuhan dan masih berbentuk
rencana, serta mana yang sudah dilaksanakan, sehingga kita tidak tumpang tindih”, tegasnya.
Beberapa permasalahan yang muncul dapat dijelaskan oleh Tim Reses, dan ditambahi oleh SKPD terkait. Apabila tidak tuntas maka
menjadi catatan tersendiri bagi DPRD untuk di bawa ke dalam rapat di Dewan. Ketua Tim Reses berharap akan apa yang disampaikan
masyarakat agar didukung nanti pada saat pelaksanaannya. “Artinya jangan sampai masyarakat mengusulkan sesuatu, tetapi tidak
bertanggung jawab akan ucapannya. Misalnya meminta pembukaan jalan, tetapi malah tidak mau menyerahkan tanahnya untuk dijadikan
jalan. Itulah diperlukan pemikiran matang dan mendalam ketika mengusulkan sesuatu”, ujarnya.
Selain Tim A, Reses II tahun 2016 ini juga dilakukan oleh Tim B Dapil I di Desa Kuta Tinggi Kecamatan Salak, dan Tim C Dapil II di
Kantor Camat Kerajaan. Finalisasi hasil Reses akan dibawa ke dalam rapat yang akan dilaksanakan pada Jumat, 21 Oktober 2016.

PAKPAK BHARAT LAKSANAKAN LELANG JABATAN UNTUK

S

SEKRETARIS DAERAH

ebagai wujud dari dukungan kepada reformasi birokrasi
untuk menuju pemerintahan yang transparan dan
akuntabel, Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando
Berutu, M.Fin, MBA, menegaskan akan melaksanakan
program ‘lelang jabatan’ sebagai bentuk recruitment dan
seleksi pada pimpinan instansi maupun unit kerja.
“Regulasi melalui Undang-undang nomor 5/2015 tentang
Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah nomor 18/2014 tentang
Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri PAN & RB nomor 13/2014
tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka
di Lingkungan Instansi Pemerintah sudah mengisyaratkan akan
sistem seleksi terbuka dalam pengisian jabatan ini, atau yang kita
kenal dengan nama lelang jabatan. Jadi sebenarnya tidak ada lagi
alasan untuk tidak melaksanakan karena amanat Undang-undang
serta peraturan tersebut”, jelas Bupati Remigo saat ditemui di ruang
kerjanya, Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindeka, Salak, barubaru ini.
Untuk start awal dalam pengaplikasian seleksi terbuka jabatan
lingkup Pemkab Pakpak Bharat adalah adalah jabatan Sekretaris
Daerah yang merupakan Seleksi Pengisian Jabatan Tinggi Pratama.
Kepala BKD dan Diklat, Sahat Banurea, S.Sos, MSi, dengan didampingi
Ka. Bagian Humas Setda, Kastro Manik, S.Sos, saat ditemui Kamis (13/10)
menyebutkan bahwa Pemkab Pakpak Bharat telah melayangkan
pengumuman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera
Utara tentang pendaftaran Seleksi Pengisian Jabatan Tinggi Pratama
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
“Hal ini juga berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB no.
B/3116/M.PAN/09/2016
perihal Pengisian Jabatan Tinggi Di
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Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota”,
jelasnya. Sahat Banurea juga memaparkan ada beberapa kriteria dalam
seleksi ini, antara lain memiliki pangkat/golongan ruang minimal
Pembina Tk.I/IV.b, minimal 2 kali menduduki jabatan eselon IIb,
minimal berpendidikan S.1 dengan pengutamaan lulusan S.2, pernah
mengikuti Diklat PIM II, berusia setinggi-tingginya 58 tahun pada 1
Januari 2017, prestasi kerja PNS minimal bernilai baik, dan melaporkan
SPT, LHKPN/LHKASN tahun terakhir. “Semua ini dibuktikan dengan
berkas-berkas sesuai ketentuan yang berlaku”, ujarnya.
Masih menurut Sahat Banurea, PNS tersebut belum pernah
dijatuhi hukuman tingkat sedang dan berat, bebas dari narkoba, sehat
jasmani dan rohani, menandatangani pakta integritas, mendapat izin
dari atasan langsung, serta memiliki kompetensi manajerial untuk
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. “Bagi pendaftar dilakukan langsung
tanpa perantara ke Sekretariat Panitia Seleksi di Kantor BKD dan Diklat
dengan membawa kelengkapan berkas, termasuk surat lamaran
yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000,-. Pendaftaran berakhir
pada tanggal 24 Oktober 2016 dan hasilnya akan diumumkan sehari
sesudahnya. Setelah itu akan dilanjutkan dengan tahapan seleksi
kompetensi/assesment center, penulisan makalah dan wawancara.
Walaupun demikian, jadwal tidak terlalu kaku untuk memberi
kesempatan yang lebih luas kepada para pendaftar”, urainya lagi.
Diakhir pembicaraan, Ka. BKD menyatakan bahwa tidak ada
pengutipan biaya apapun dalam seleksi ini. “Untuk lebih jelasnya,
dapat menghubungi panitia seleksi atau juga pada website resmi
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat di www.pakpakbharatkab.
go.id”.
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Resep Potato Cheesy Ball
Resep kali ini merupakan camilan lezat dengan berbahan dasar kentang. Memiliki tekstur
yang lembut di dalam dan renyah diluar, ketika digigit maka kelezatan dari keju membuat
anda jatuh hati untuk terus memakannya. Nikmati dengan secangkir teh hangat dan sajian
ini sangat cocok di cocol dengan mayonese, saus sambal maupun saus tomat.
Bahan :
700 gr kentang, rebus dengan garam dan lumatkan
280 gr tepung terigu
3 btr telur, kocok bersama sedikit garam
1 sdt gula
Keju cheddar dipotong dadu
Tepung roti secukupnya
Lada bubuk putih
Cara Membuat :
1. Siapkan wadah, lalu masukkan kentang tumbuk, gula, terigu, dan lada bubuk. Campur
dan aduk sampai rata.
2. Ambil sedikit adonan, pipihkan lalu beri keju di tengahnya.
3. Bentuk adonan menjadi bola dengan keju berada di bagian dalam.
4. Celupkan bulatan kentang ke dalam telur kocok, lalu gulingkan pada tepung roti sampai
rata.
5. Goreng dengan api kecil saja.
6. Cheesy ball kentang sudah selesai dan siap dinikmati.
Sumber : http://resepkoki.co/potato-cheesy-ball/

7 Penyebab Bau Mulut Walau
Sudah Menggosok Gigi
Tidak sedikit orang yang bermasalah dengan bau mulut. Bahkan, walau sudah
menyikat gigi sampai bersih namun bau mulut tetap saja muncul.
Ketika kita tahu bahwa kita mempunyai masalah dengan bau mulut, ini tentu akan sangat
mengganggu rasa percaya diri kita saat harus berbicara dengan orang lain dalam jarang
yang cukup cepat. Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan mulut tetap bau walau sudah
menggosok gigi?
Perlu anda ketahui bahwa ada beberapa penyebab bau mulut tak kunjung hilang
walau setelah sikat gigi. Berikut di antaranya:
1. Masih ada sisa makanan yang terselip di mulut
Inilah alasan kenapa kita harus menyikat gigi dengan benar, karena walau ada sedikit saja
sisa makanan yang masih tertinggal, itu bisa menyebabkan bau mulut
2. Bakteri masih nempel di lidah
Selain menyikat gigi, kita juga disarankan untuk menyikat lidah. Karena bakteri yang ada di
lidah juga bisa menumpuk dan berkembang yang pada akhirnya menyebabkan bau mulut.
3. Air liur dalam mulut kurang
Air liur juga berpengaruh terhadap bau mulut. Itulah kenapa orang yang berpuasa
biasanya lebih bau mulutnya. Karena itu, perbanyak minum air putih atau bisa juga dengan
mengunyah permen karet untuk memicu produksi air liur.
4. Kurang konsumsi karbohidrat
Pada saat tubuh kurang mendapat asupan karbohidrat, proses pembakaran dalam tubuh
untuk menghasilkan energi akan digantikan oleh cadangan lemak yang disebut ketosis.
Akibatnya, tubuh akan mengambil air lebih banyak dari bagian tubuh lainnya, termasuk juga
air liur, dan hal itu akan menyebabkan mulut kering dan bau.

Khasiat dan
Manfaat Minum
Air Garam
Tubuh membutuhkan yodium karena memainkan peran penting dalam
fungsi tiroid. Akibat dari kekurangan mineral yodium dalam tubuh bisa
menyebabkan hipotiroisme atau penyakit gondok. Salah satu sumber
mineal yodium bisa diperoleh dari garam.
Siapa sangka bila salah satu bumbu wajib dalam masakan ini memiliki
khasiat dan manfaat yang sungguh luar biasa. Selain sebagai sumber
yodium, garam ternyata juga bisa membantu tidur lebih nyenyak.
Selain menambahkan garam dalam masakan, manfaat garam juga bisa
diperoleh dari minum air garam murni. Cara membuatnya pun cukup,
yaitu hanya dengan menambahkan satu sendok teh garam, lalu seduh
dengan segelas air hangat.
Berikut adalah beberapa manfaat dan khasiat dari rutin minum air garam
murni setiap pagi terhadap kesehatan tubuh:
Tidur nyenyak
Bila selama ini anda biasa terganggu tidurnya dimana mungkin anda sering
bangun dari tidur di tengah malam, maka kebiasaan minum air garam akan
membantu mengatasi hal tersebut. Ancaman insomnia yang biasa anda
derita akan sirna bila rutin minum air garam setiap pagi. Karena mineral
di dalamnya bisa meringankan sistem saraf dan mengurangi kadar hormon
stres, yang pada akhirnya akan membuat anda bisa tidur nyenyak.
Hidrasi tubuh
Bila anda rajin minum air putih dua liter sehari, ditambah dengan minum
air garam setiap pagi manfaatnya baik untuk tubuh. Salah satunya adalah
berguna untuk menghidrasi tubuh dengan baik dan memperlancar
pembuangan urin setiap hari.
Mencegah kram otot
Menyeruput air garam hangat setiap pagi sangat menguntungkan bagi
kesehatan tubuh. Karena hal itu bisa membantu meningkatkan energi,
menstabilkan gula darah, mencegah kram otot dan kadar gula darah, serta
menurunkan berat badan dengan sendirinya.
Demikian adalah informasi mengenai manfaat dari kebiasaan minum air
garam hangat di pagi hari sebagaimana yang dikutip dari laman Boldsky.
Namun perlu diingat, bagaimanapun besarnya manfaat dari air garam,
mengonsumsinya secara berlebihan tetap saja akan membahayakan tubuh.
Karena konsumsi garam secara berlebihan dapat menyebabkan tekanan
darah tinggi, penyakit jantung hingga stroke.
Sumber : http://kabarimbo.com/khasiat-dan-manfaat-minum-air-garam/

5. Kondisi medis
Beberapa kondisi medis seperti gigi rusak, adanya infeksi pernafasan, pencernaan atau
penyakit hormonal bisa menyebabkan bakteri berkembang lebih banyak dalam mulut. Untuk
mengatasi masalah bau mulut tersebut sebaiknya anda konsultasikan dengan ahlinya.
6. Stres
Stres biasanya berhubungan dengan masalah pencernaan dan bisa mengganggu kehigienisan
mulut dan saraf-saraf di sekitarnya. Untuk menghindari stres, anda bisa coba dengan berlatih
mengambil nafas dalam-dalam, jalan-jalan bersama binatang piaraan atau ikutilah kelas yoga
untuk menghilangkannya.
7. Kebiasaan merokok
Kandungan zat kimia yang ada dalam rokok seperti tar dan nikotinbisa membuat nafas tidak
segar. Pada saat merokok, kelembaban dalam mulut juga akan menjadi berkurang dan hal
tersebut adalah gejala awal dari bau mulut. Selama anda masih punya kebiasaan merokok,
maka anda akan tetap mempunyai resiko memiliki bau mulut.
Sumber : http://kabarimbo.com/4-bahan-rumahan-untuk-obat-sakit-gigi-alami/
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D

isela-sela kesibukan
menjelang akhir tahun
yang memang luar
biasa padat, Sonni
P. Berutu, STh, Ketua DPRD
Kabupaten Pakpak Bharat
bersedia meluangkan untuk
diwawancarai, mencuri
waktunya saat sedang rapat
di Gedung DPRD Kabupaten
Pakpak Bharat. “Tidak apaapa. Santai saja”, tuturnya
saat Tim Bulletin meminta
maaf mengganggu
kesibukannya. Memang
beliau sosok yang tidak
repot urusan birokrasi dan
keprotokolan, termasuk
saat diminta beberapa
kali menjadi narasumber
dalam berbagai kegiatan.
“Menjadi seorang wakil rakyat
sesungguhnya juga dapat diartikan
sebagai jalan untuk melayani orang
banyak. Tuhan telah membuat garis kehidupan kita dan ini saya terima sebagai ketentuan-Nya dan
harus kita akui bahwa Yang Maha Kuasa punya maksud tersendiri sehingga saya terjun ke dunia
politik”, sebut bapak tiga orang putra-putri. Jujur, pria kelahiran Aornakan 41 tahun yang lalu ini,
mengakui bahwa sebagai seorang pelayan Tuhan sesungguhnya pekerjaan yang tidak sederhana
dan bukan sesuatu yang ringan.
Semenjak lulus Sonni Berutu langsung terlibat dalam dunia politik dengan menjadi
pengurus Partai. Kini, peraih suara perseorangan tertinggi di Kabupaten Pakpak Bharat (1.386
suara) dan jauh di atas angka BPP, menduduki Ketua DPRD, dan berasal dari fraksi Partai Demokrat.
“Semua saya pelajari secara otodidak”, tandasnya saat ditanya dari mana belajar ilmu politik.
Terkait perolehan suara yang didapat, Sonni Berutu menyatakan itu adalah sebuah amanah.
“Dan menjadi tanggung jawab saya kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan
sedemikian besar”, tegasnya. Sonni menyatakan bahwa dia masih ‘berhutang’ kepada masyarakat,
karena secara ekonomi sebagian besar masyarakat belum mandiri, belum berdaulat secara politik
dengan berlandaskan kearifan lokal, adat dan budaya Pakpak. “Banyak yang perlu dibenahi
dalam rangka pencapaian masyarakat Pakpak yang sejahtera, apalagi saya ikut merumuskan dan
memutuskan kebijakan. Itulah beban hutang yang terus dirasakan sampai sekarang”, ungkap beliau
lagi di ruang kerjanya.
Kepeduliannya terhadap adat dan budaya Pakpak juga sangat tinggi, terbukti rasa care dan
aware dari beliau untuk menghadirkan Perda inisiatif DPRD tentang Lembaga Adat Sulang Silima
Suak Simsim. “Itu kawan-kawan (DPRD) sesungguhnya yang memahami secara lebih mendalam
tentang adat dan budaya termasuk para pemuka adat dan pemuka masyarakat. Saya hanya
semangat, khususnya untuk melestarikan budaya karena pada intinya semua pihak harus berperan”,
kata Sonni dengan nada merendah.
Langkah-langkah perubahan secara gradual telah dilalui dalam agenda melestarikan adat
dan budaya Pakpak. “Saya berkeinginan Pemerintah, dalam hal ini Bupati Pakpak Bharat, dapat
segera menindaklanjuti Perda ini dengan melahirkan aturan teknis berupa Pedoman Pelaksanaan
Tata Cara Adat dan Budaya dalam bentuk Peraturan Bupati”, harapnya. Ke depan, Ketua DPRD
yang ramah ini memprediksikan Perda yang telah dilahirkan oleh Kabupaten Pakpak Bharat, dapat
membangun kekompakan dengan suak Pakpak lainnya, yaitu Pegagan, Keppas, Boang dan Kelasen,

PANCA PRASETYA
KORPS PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA

KAMI ANGGOTA KORPS PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA ADALAH INSAN
YANG BERIMAN DAN BERTAQWA
KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA,
BERJANJI :
1. SETIA DAN TAAT KEPADA NEGARA
KESATUAN DAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA, YANG
BERDASARKAN PANCASILA DAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945.
2. MENJUNJUNG TINGGI
KEHORMATAN BANGSA DAN
NEGARA SERTA MEMEGANG TEGUH
RAHASIAJABATAN DAN RAHASIA
NEGARA.
3. MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN
NEGARA DAN MASYARAKAT,
DIATAS KEPENTINGAN PRIBADI DAN
GOLONGAN.
4. MEMELIHARA PERSATUAN DAN
KESATUAN BANGSA SERTA
KESETIAKAWANAN KORPS PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA
5. MENEGAKKAN KEJUJURAN,
KEADILAN DAN DISIPLIN SERTA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
DAN PROFESIONALISME.

khususnya dalam konteks pelestarian budaya Pakpak Pakpak.
Diakhir wawancara beliau berpesan agar masyarakat dapat bergandengan terus dengan Pemerintah untuk membangun
Kabupaten Pakpak Bharat. “Partisipasi aktif dari seluruh warga sangat dibutuhkan dan letakkanlah pemikiran pada sisi objektivitas
untuk memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Hilangkan ego sektoral serta sudah tidak ada ruang dan waktu untuk berpangku
tangan”, ujarnya mengakhiri.

12

Media Informasi & Komunikasi Internal Pemkab Pakpak Bharat I www.pakpakbharat.go.id

