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Hujan. Hujan mer u p a k a n ra h mat Tu h a n ya n g t i da k b i s a
d ip ungk ir i, k arena h u ja n ya n g n o t a b e n e a da l a h a i r ya n g
t ur un d ar i at as jug a me mb e r i ke h i du p a n b a gi ma n u s i a ,
h e wa n da n t u mb u h a n .
Tet ap i ket ik a huja n dat a n g de n g a n vo l u me ya n g l u a r
b iasa, ter nyat a d ap at me mb awa b e n c a n a . Ba gi ko t a - ko t a
b esar, hujan d ap at me nye b a b k a n b a n ji r ya n g me re p o t k a n
akt ivit as kesehar ia n . U nt u k K a b u p ate n Pa k p a k Bh a rat,
musim p enghujan ser i n g me n g a k i b at k a n b e n c a n a l o n g s o r,
ter masuk t anah yang am b l a s s e p e r t i ya n g te r ja di b a r u - b a r u
ini d i lint as Jalan Provi n s i , ja l a n K a b u p ate n , da n b a h k a n
mener p a r umah ya n g me n g a k i b at k a n ke r u gi a n mate r i ,
ter masuk ad anya kor b a n ya n g ce de ra . Fa kto r ko nt u r t a n a h
yang b er b uk it d an jurang s e r t a s t r u kt u r t a n a h ya n g l e mp u n g
b er p asir semak in memp e rce p at te r ja di nya l o n g s o r di s i n i .
Unt ungnya gerak ce p at p e n a n g a n a n b e n c a n a , b e ra n ja k
d ar i sinergit as ant ar i n s t a n s i di b awa h ko ma n do Bu p at i
Pak p ak Bharat, Dr. R e mi g o Yo l a n do B e r u t u, M.Fi n , MBA,
m am p u meminimalisir re s i ko ya n g di t i mb u l k a n . H a nya da l a m
hit ungan b eb erap a ja m, s i t u a s i da p at di t a n g g u l a n gi .
Bagaimanap un h a l i n i t i da k me l e ma h k a n s e ma n g at
b erakt ivit as d i K ab u p ate n i n i . Akt i vi t a s s e p e r t i ra p atrap at DPRD unt uk me n g e ja r p e n e t a p a n APBD 2 0 1 7 t i da k
mengalam i gangguan b e ra r t i . Pe me r i nt a h b e r s a ma p i h a k
legislat if ak hir nya b er ha s i l me n e p at i wa kt u s e s u a i ke te nt u a n
p emer int ah at asa n , b a h k a n te r ma s u k ya n g te rce p at di
Sumatera U t ara. I ni me n ja di ko n di s i ya n g me mb a n g g a k a n .
Hal yang memb angga k a n ju g a p a da N ove mb e r i n i , ya i t u
Bup at i d iund ang seb aga i p e mb i c a ra p a da S e mi n a r R e gi o n a l
d engan t ajuk ‘M em b a n g u n Su mate ra U t a ra D a r i Pi n g gi ra n’
d i Aula Fak ult as Ekono mi da n Bi s n i s U n i ve r s i t a s Su mate ra
U t ara, yang mam p u me mu k a u l e b i h k u ra n g 3 0 0 - a n p e s e r t a
yang seb agian b esar me r u p a k a n o ra n g - o ra n g mu da . B e l i a u
juga menular k an b a g a i ma n a me n g h a di r k a n i k l i m k i n e r ja
unt uk p enc ap aian p elaya n a n p r i ma b a nya k me l a l u i ko n s e p
Bud aya Organisasi H OC s e r t a 7 n i l a i nya , da n je l a s je l a s
memb er i insp irasi. S em u a me nya mp a i k a n ko me nt a r p o s i t i f,
ter m asuk S ek ret ar is MWA U SU, Fa h mi N at i g o r N a s u t i o n , ya n g
m engak ui Bup at i R e mi g o s e b a g a i s o s o k ya n g l u a r b i a s a .
K it a memang di da e ra h ma r ji n , te t a p i k i t a t i da k
ter mar jinalk an. K it a ma mp u b e r b u at l e b i h u nt u k n e g e r i i n i .
M a ju te r u s Pa k p a k Bh a rat !

S a l a m R e da ks i ,
N ju a h - n ju a h
Redaksi menerima tulisan dalam bentuk artikel,
kritik dan saran. Tulisan yang dimuat menjadi hak
milik redaksi melalui proses editing tanpa merubah
makna tulisan. Tulisan dapat dikirim langsung
ke Bagian Humas Setda Kab.Pakpak Bharat atau
melalui
email : bulletin@pakpakbharatkab.go.id
facebook: bulletin pakpak bharat

Keterangan Foto Cover:
Budaya dan Nilai Organisasi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
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SEMINAR REGIONAL MEMBANGUN SUMATERA UTARA DARI PINGGIRAN

“THIS IS TIME FOR YOUTH”

G

elak tawa pecah berulang kali saat Bupati
Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu,
M.Fin, MBA, dengan gaya kocak khas Medan
menyampaikan materi tentang strategi
membangun daerah tertinggal di Aula Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Sumatera Utara pada acara Seminar
Regional Membangun Sumatera Utara Dari Pinggiran, Selasa
pagi (29/11). Beberapa kali terlontar ungkapan unik ‘macam
betol aja’ atau ‘enggak jelas klen’ yang begitu akrab di telinga
sebagian besar audiens dari kalangan mahasiswa S-1 dan S-2.
Walaupun begitu, Bupati Remigo yang didampingi Ibu Dewi
Remigo mampu memukau lebih kurang 300-an peserta dengan
beragam kiat pencapaian kesejahteraan yang salah satunya dikenal
sebagai konsep dua jari. “Saya tidak bisa secara cepat membangun
kemandirian ekonomi masyarakat. Cara yang paling efektif adalah
meminimalisir pengeluaran tiap keluarga menyangkut aspek
pendidikan, kesehatan, kemudahan berusaha dan pinjaman
tanpa bunga, serta beragam layanan publik lainnya agar beban
masyarakat semakin berkurang. Inilah yang saya sebut dengan
konsep 2 jari”, sembari memperagakan jemari kelingking dan ibu
jari yang semakin merapat untuk ilustrasi menekan pengeluaran
masyarakat Pakpak Bharat di hadapan Rektor USU, Prof. Dr. Runtung
Sitepu yang diwakili oleh Sekretaris Majelis Wali Amanat USU,
Fahmi Natigor Nasution, SE, MSc, Ketua Departemen Ekonomi
Pembangunan, Wahyu Ario Pratomo, SE Mec beserta para Dosen,
narasumber Kepala Cabang BTN Medan, Slamet Purwadi beserta
jajarannya, dan undangan lainnya.
Tak lupa beliau menularkan kepada sebagian besar peserta
seminar yang merupakan calon-calon pemimpin bangsa bagaimana
menghadirkan iklim kinerja untuk pencapaian pelayanan prima
banyak melalui konsep Budaya Organisasi HOC (Hati, Otak dan
Cepat) serta 7 nilainya yaitu, melayani, kerja sama, bersyukur,
positif, saling menghargai, tanggung jawab dan tulus ikhlas.”Ini
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semua berawal dari mimpi dan kalian adalah para penerus yang
bisa menghadirkan kenyataan sebenarnya. This is time for youth (Ini
saatnya buat para pemuda)”, tegasnya.
Kehadiran Bupati Remigo sebagai pembicara di USU jelas
memberi inspirasi, sebagaimana diungkapkan Cut Mutia Fahira,
mahasiswi angkatan 2016 Departemen Ekonomi dan Pembangunan

USU. “Fikiran kami menjadi terbuka dan Bupati Pakpak Bharat
dengan segala inovasinya memberi pencerahan bahwa masih
banyak orang pintar dan baik yang peduli dengan masyarakat
banyak”, ungkapnya.
Senada dengan beliau, Ketua HMD Ekonomi dan
Pembangunan USU, Saydillah Isya Akbar, mengutarakan bahwa
mereka alasan menghadirkan Bupati Remigo sebagai pembicara
karena memang mampu membawa Kabupaten Pakpak Bharat lepas
dari ketertinggalannya. “Sangat puas dengan gaya penyampaiannya
yang begitu membumi dan memudahkan kami untuk mencerna
segala uraiannya. Beliaulah sosok leader dan bukan boss, yang jelas
bergerak bersama untuk kemajuan”, tuturnya. Mahasiswa angkatan
2013 ini. Tak lupa beliau menyampaikan harapan untuk dapat
melihat langsung kondisi Pakpak Bharat seperti yang diungkapan
Bupati.
Ungkapan penuh apresiasi juga disampaikan Sekretaris
MWA USU. “Sosok yang luar biasa. Seandainya 33 Kabupaten dan
Kota di Sumatera Utara seperti beliau, niscaya Sumut akan segera
bangkit”, ujar Fahmi Natigor Nasution. Menanggapi usulan BCG
(Business, Campus, and Government) atau kerjasama triparit antara
kalangan Bisnis, Kampus dan Pemerintah untuk memecahkan
masalah peningkatan kesejahteraan, khususnya dari aspek
perekonomian, sangat didukung sekali. “USU telah membuat MoU
dengan kalangan Pemkab dan Pemko se-Sumatera Utara. Saya
juga mengagumi ide beliau untuk pengembangan kampus negeri
di Kabupaten Pakpak Bharat, dan akan disampaikan ke Rektor.
Karena bagaimanapun kebijakan ini tidak sederhana mengingat
PTN langsung di bawah komando Kementerian Riset Teknologi dan
Pendidikan Tinggi”, pungkasnya.
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PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR
DI LINGKUNGAN PEMKAB PAKPAK BHARAT

B

upati Pakpak Bharat, Dr. Remigo
Yolando Berutu, M.Fin, MBA,
menyambut baik pelaksanaan
Pembinaan Fisik dan Mental
Aparatur di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat.
“Ini tidak hanya meningkatkan
kapasitas serta mengasah keterampilan sebagai
sebuah teamwork yang baik. Tapi juga sebagai sarana
membangun kedekatan, karena bagi sebagian orang
kegiatan seperti ini mungkin masih terasa baru. Dengan
demikian teamwork yang baik akan terbentuk sebagai
salah satu unsur nilai dalam budaya organisasi kita yaitu
HOC (Hati, Otak dan Cepat)”, sebutnya kepada seluruh
peserta di Hotel Grand Mutiara Berastagi, Kamis (01/12).
Tampak hadir juga Wakil Bupati, Ir. H. Maju Ilyas Padang.
Seluruh peserta tampak serius mengikuti seluruh pelaksanaan kegiatan, termasuk
Plt. Sekda, Mester Padang, SPd, MM. Mulai dari pre test yang mengawali kegiatan,
serta beragam game dan materi, tampak dijalani dengan baik oleh sekitar 100
peserta. Suasana penuh keakraban juga tak pernah lepas karena penyajian yang
memang tidak kaku demi menjalin sisi emosional sesama Aparatur Sipil Negara.
Kepala BKD dan Diklat, Sahat Banurea,S.Sos, M.Si dengan didampingi Ketua Panitia,
Atur Sayang Berasa, SH, menjelaskan bahwa kegiatan ini disasar kepada para
pimpinan SKPD beserta pejabat di bawahnya. “Pelaksanaan dilakukan selama 3 hari,
mulai tanggal
30 November
sampai
2
Desember
2016 dengan mengambil tempat di Berastagi untuk menghadirkan
suasana yang kondusif dan berbeda, sehingga peserta diharapkan
lebih termotivasi serta berkonsentrasi dalam setiap rangkaian
kegiatan, baik itu berupa kegiatan indoor ataupun outdoor”,
terangnya. Disampaikan juga oleh beliau bahwa peserta ditargetkan
akan mampu menghadirkan gagasan serta ide dalam memecahkan
beragam persoalan, termasuk dalam keseharian ASN saat
melaksanakan pekerjaan.
Dalam kesempatan ini panitia menghadirkan narasumber antara lain Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si dari Universitas Sumatera
Utara dan psikolog Rahmi Lubis, M.Psi. Para peserta juga diberikan pengenalan olahraga khusus yaitu Rappelling (turun tebing dengan
menggunakan tali) termasuk dengan peralatan keselamatannya.
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PILKADES SERENTAK

KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2016
BUPATI REMIGO SAMPAIKAN ASPIRASI DI DESA SALAK II

		
Semarak Pilkades (Pemilihan Kepala Desa)
Serentak Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2016 yang
dilaksanakan pada Rabu (09/11), begitu antusias
diikuti masyarakat. Tak ketinggalan Bupati Pakpak
Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, yang
menyampaikan aspirasinya sebagai penduduk Desa
Salak II yang juga melaksanakan pesta demokrasi
tingkat Desa kali ini. Bupati hadir di TPS 5 Dusun
yang dipusatkan di Gedung Serbaguna, Jl. Sulang
Silima, Salak.
		
Hadir sekira jam 9 pagi, Bupati langsung menuju ke
meja panitia untuk menyerahkan undangan pendaftaran serta
mengambil surat suara untuk dicoblos di bilik yang disediakan.
“Ini bukan sekedar menunjukkan sebagai warga negara yang baik dengan menyalurkan aspirasi pada tempatnya melalui Pilkades ini. Tetapi juga
sebagai penyampaian harapan agar pembangunan yang sesuai program Nasional yaitu dimulai dari Desa, benar-benar terwujud”, sebut Bupati
Remigo usai melakukan pencoblosan.
Bersama Ketua DPRD, Sonni P. Berutu, STh, Kapolres, AKBP Jansen Sitohang, SIK, dan Kasdim, Mayor. Hasanuddin Batubara, Bupati juga
melakukan pemantauan di beberapa lokasi pemungutan suara, termasuk TPS Pilkades Desa Salak I, tempat Ketua DPRD memilih. Kepada para P2KD
(Panitia Pemilihan Kepala Desa), Bupati mengingatkan agar berlaku independen dan adil kepada seluruh pihak. “Andalah kunci pelaksanaan Pilkades
ini berjalan sukses atau tidak. Netralitas sangat diperlukan demi lancarnya proses yang kita rencanakan”, tegasnya.
Adapun Desa-desa yang melaksanakan Pilkades pada tahun ini ada 11 Desa di 5 Kecamatan dengan 30 calon, yaitu 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). Sebelumnya telah dilakukan Deklarasi Damai para Calon Kepala Desa pada tanggal 28 Oktober, Kampanye Calon Kepala Desa dilaksanakan
selama 3 hari, mulai tanggal 2 sampai 4 November, yang dilanjutkan dengan minggu tenang dan puncaknya pada hari ini sampai dengan selesainya
penghitungan suara.

Apel Kebangsaan dan
Pergeseran Pasukan
Dalam Rangka Pilkades Serentak Tahun 2016
Di Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat
Beranjak dari perintah Presiden RI pada
tanggal 24 Oktober 2016, agar dilaksanakan
secara nasional Apel Kebangsaan di seluruh
wilayah guna mengantisipasi naiknya ekskalasi
politik nasional akhir-akhir ini, sekaligus untuk
menguatkan soliditas dan sinergitas dalam
mengantisipasi situasi kontijensi yang sewaktuwaktu dapat terjadi.

Demikian disampaikan Bupati Pakpak Bharat, Dr.
Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, dalam amanatnya
saat memimpin Apel Kebangsaan dan Pergeseran
Pasukan Dalam Rangka Pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak tahun 2016 di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat, yang digelar di
Lapangan Napasengkut Salak, Senin pagi (07/11).
Bupati juga menyebutkan bahwa di sisi lain diperlukan kebersamaan dalam mengantisipasi pengamanan Pilkades serentak gelombang I di Kabupaten
Pakpak Bharat agar berjalan aman damai dan tanpa konflik. “Kita semua harus bertanggung jawab memelihara situasi kamtibmas yang aman dan
kondusif sesuai dengan bidang tugas dan tupoksi masing-masing”, lanjutnya di hadapan para peserta apel yang terdiri dari unsur TNI, Polri, para
pimpinan SKPD, para Camat dan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD), Babinsa dan Babin Kamtibmas, serta Satpol PP dan unsur
pendukung lainnya.
Dalam apel yang dihadiri oleh Ketua DPRD, Sonni P. Berutu, STh, Kapolres, AKBP Jansen Sitohang, SIK dan Dandim 0206/Dairi, Letkol (Arm)
Jonny Marpaung, dan Plt. Sekda, Mester Padang, SPd, MM serta undangan lainnya, Bupati menekankan akan pentingnya pemahaman dan penguasaan
prosedur dalam rangka Pilkades Serentak 2016. “Galang dan bina seluruh potensi masyarakat agar mau memberikan informasi tentang hal-hal yang
berkaitan dengan gangguan kamtibmas dan turut aktif berpartisipasi menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. Siapkan fisik dan mental yang
prima serta jaga kekompakan antara sesama unsur pengamanan. Serta bertindak jujur, adil dan netral dalam bertugas”, tegas Bupati Remigo. Di akhir
amanatnya Bupati meminta agar bekerja keras dalam melaksanakan tugas, dan tidak lupa berdoa untuk keamanan Kabupaten Pakpak Bharat dalam
pelaksanaan Pilkades Serentak tahun 2016.
Pada apel ini juga dilakukan pemasangan pita operasi yang diwakili oleh unsur yaitu TNI, Polri dan Satpol PP. Selain itu dilaksanakan
pemeriksaan pasukan oleh Bupati dengan didampingi unsur FKPD. Tak segan-segan Bupati saat pemeriksaan pasukan menanyakan secara langsung
kepada peserta apel akan kesiapan mereka dalam Pilkades Serentak tahun 2016. Selesai apel, dengan didampingi Kapolres, Bupati juga langsung
melakukan sharing informasi kepada P2KD yang merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan Pilkades, termasuk menanyakan kendala yang
dihadapi serta perkembangan dan antusiasme masyarakat akan pelaksanaan Pilkades.
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GERAK CEPAT TANGGULANGI BENCANA

BENCANA TANAH LONGSOR DI J
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

K

ondisi alam yang
berbukit-bukit
serta struktur tanah
yang cenderung
lempung berpasir,
membuat Kabupaten Pakpak
Bharat rentan terhadap bahaya
longsor dan hampir tiap tahun
selalu terjadi, terutama saat
musim penghujan.

Seperti yang terjadi pada Senin dini hari (21/11), terjadi
musibah tanah longsor dengan 8 titik longsor besar di 2 Kecamatan,
menutupi Jalan Provinsi (6 titik) dan Jalan Kabupaten (2 titik), yaitu
Titik 1: Jalan Provinsi sebelum Kapea Penter dari arah Salak menuju
Sidikalang; Titik 2: Jalan Provinsi setelah Kapea Penter dari arah
Salak menuju Sidikalang; Titik 3: Jalan Provinsi Desa Buluh Tellang
(Kec. Tinada), 500 meter setelah titik 2; Titik 4: Jalan Provinsi Desa
Pardomuan (Kec. Kerajaan); Titik 5: Jalan Provinsi Desa Pardomuan
(Kerajaan), 1 kilometer setelah titik 4 dari arah Salak menuju
Sidikalang; Titik 6: Jalan Provinsi Desa Kuta Saga (Kec. Kerajaan), 50
meter sebelum persimpangan ke SMA Negeri 1 Kerajaan, dari arah
Salak menuju Sidikalang; Titik 7: Jalan Kabupaten Desa Perpulungen
(Kec. Kerajaan); Titik 8: Jalan Kabupaten penghubung Desa Buluh
Tellang (Kec. Tinada) dengan Natam, Desa Majanggut I (Kec.
Kerajaan).
Longsor ini berdampak putusnya arus lalu lintas karena kedua
arah jalan yang memang bersisian dengan perbukitan dan jurang
tidak bisa dilalui sama sekali. Berdasarkan laporan pengguna jalan
yang terhambat akibat longsor, longsor terjadi pada waktu yang
berbeda antara pukul 01.00 WIB sampai dengan 04.00 WIB. Bahkan
ada longsor terjadi 2 kali yaitu di titik 5 yang terjadi pukul 02.00 WIB,
dibersihkan pada pukul 03.00 WIB oleh BPBD dan kembali longsor

6

lanjutan pada pukul 04.00 WIB.
Sikap tanggap dan gerak cepat untuk tanggulangi bencana
langsung terjadi, karena ini bukan yang pertama di Kabupaten
Pakpak Bharat dan koordinasi yang baik sudah terbangun sejak
lama. Hanya dalam hitungan waktu yang begitu singkat setelah
mendapat laporan, Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando
Berutu, M.Fin, MBA, mengkomandokan kepada SKPD terkait yang
memang siap siaga kala hujan turun, termasuk dengan keterlibatan
pihak TNI bersama Polri.
“Ini bukan persoalan status jalan, apakah ditanggungjawabi
Provinsi atau Kabupaten. Ini persoalan kemanusiaan, di mana
aktivitas kita otomatis terganggu. Apalagi jalan merupakan urat
nadi dan berperan sangat penting dalam segala urusan kita”, sebut
Bupati Remigo saat dikonfirmasi. Setiap beberapa jam Bupati
juga menerima progress penanggulangan bencana langsung dari
lapangan.
Alat berat milik BPBD dan Dinas PU dikerahkan, termasuk
dengan mendatangkan beberapa mobil pemadam kebakaran
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JALAN PROVINSI

(Damkar) yang membantu menggerus tanah bercampur
lumpur. Pada jam-jam pertama, petugas yang
menanggulangi memprioritaskan terbuka pada satu arah.
“Yang penting bisa lewat dulu semua, untuk menghindari
kemacetan yang lebih panjang”, terang Plt. Sekda Pakpak
Bharat, Mester Padang, SPd, MM, yang berada di lokasi
dan turut mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan.
Tampak beberapa pimpinan SKPD seperti Ka. Dinas PU, Ka.
BPBD, Ka. Satpol PP, serta para Camat dibantu jajarannya
turun membantu jalannya proses pemulihan sarana
transportasi tersebut.
Menjelang sore, beberapa titik sudah bisa dilalui
dari dua arah. Sampai dengan Selasa, alat berat masih
dikerahkan untuk membersihkan sisa-sisa longsor
termasuk mobil Damkar yang hilir mudik membersihkan
lumpur yang beresiko membahayakan pengendara
karena jalanan licin. Pada Rabu (23/11) kondisi jalan yang
terkena longsor sudah normal seperti sedia kala.
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PELATIHAN APLIKASI e - SURAT LINGKUP PEMKAB PAKPAK BHARAT

MERUBAH PARADIGMA

“Merubah Paradigma” itulah yang ditekankan Bupati Pakpak
Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, di Aula Pemkab
Pakpak Bharat, Selasa sore (08/11), saat dilaksanakannya Pelatihan
Aplikasi e-Surat oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata
(Dishubkompar) bekerja sama dengan lembaga Greatsoft dari Surabaya
kepada para aparatur lingkup Pemkab Pakpak Bharat.
“Esensinya tidak sekedar profesionalitas serta akuntabilitas dibarengi
efisiensi dan efektivitas, seiring dengan modernisasi di dunia birokrasi
sehingga melahirkan aparatur kelas dunia. Tetapi penerapan lebih kepada
merubah paradigma untuk berfikir lebih menggunakan otak, hati, dan
gerakan cepat sesuai dengan budaya organisasi kita. Inilah bentuk kesadaran
akan reformasi secara sistematis yang sebenarnya, dan bahwa perspektif
dunia saat ini bukan seperti kanak-kanak kita dulu yang bermain kelereng,
lompat tali atau sembunyi-sembunyian. Kini anak-anak pun sudah paham apa itu internet dan dunia digital. Semua harus bisa di era
informasi dan teknologi yang berubah dengan cepat serta terbarukan. Bersiaplah tertinggal bagi kita yang melalaikannya”, jelas Bupati
memberi pemahaman kepada para pimpinan SKPD dan jajarannya yang hadir, termasuk Plt. Sekda, Mester Padang, SPd, MM.
Kepada para PNS Bupati menegaskan bahwa ini bukan sekedar gaya agar terkesan melek teknologi. “Justru saya ingin kita semua
benar-benar bersungguh-sungguh akan perubahan ini. Ini mengapa saya luangkan waktu untuk hadir karena keuntungan yang dirasakan
begitu luar biasa”, ujar Bupati Remigo menunjukkan rasa antusiasnya.
Banyak keunggulan yang diutarakan oleh Manajer Greatsoft, Tri Adi Wijaya dengan penggunaan e-Surat. Proses pengelolaan tata
naskah dinas akan memotong rantai birokrasi yang ada. “Searching dokumen dan surat akan lebih mudah serta dapat segera di cetak
saat dibutuhkan. Selain itu akan menghemat penggunaan kertas, proses dapat dilakukan di mana saja termasuk disposisi, serta informasi
posisi surat dapat diketahui dengan notifikasi yang tersedia melalui aplikasi yang tersedia”, papar beliau yang didampingi 4 orang timnya.
Diskusi yang terjadi juga cukup menarik karena beragam pertanyaan yang muncul beranjak dari persoalan keseharian kedinasan.
Ka. Dishubkompar, Mordehai Orba Suntuk Manik, SH, menyampaikan bahwa proses ini akan diberikan kepada seluruh PNS Pakpak Bharat
secara tuntas. “Jajaran Dishubkompar secara bertahap akan mendatangi SKPD-SKPD mulai besok. Tujuannya agar seluruh PNS dapat
memahami dan mengaplikasikan e-Surat ini secara keseluruhan. Selain itu juga untuk lebih mengeksplorasi beragam kondisi di dalam
proses manual surat-menyurat sehingga dapat disesuaikan dengan aplikasi komputer dan gadget yang ada”, pungkasnya.

Satpol Pp Kabupaten Pakpak Bharat

B

Gelar Operasi Kasih Sayang

eranjak dari laporan masyarakat yang
merasa resah dan sebagai bentuk
penegakan disiplin bagi para pelajar, Satpol
PP Kabupaten Pakpak Bharat menggelar
Operasi Kasih Sayang dengan menurunkan 2 tim
ke seputaran SMK Negeri 1 Pergetteng-getteng
Sengkut, Jumat pagi (25/11).
“Banyak warga yang mengadu ke kami karena
melihat para siswa yang tidak belajar saat jam sekolah.
Sebagai upayanya kami langsung menurunkan
tim yang bergerak dari depan dan belakang SMK,
termasuk lingkungan asrama”, sebut Ka. Satpol PP,
Drs. Morasi Justinus Berutu, MM, didampingi oleh
Ka. Seksi Penegakan Perda, Agus Solin, ST dan Ka.
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sudianto
Simorangkir, S.Sos.
Hasilnya terdapat 13 orang siswa yang terdiri
dari 9 orang siswa SMK PGGS dan 4 orang siswa MTsN
Salak yang langsung diamankan oleh Satpol PP. Beragam aktivitas sia-sia
dilakukan mereka disaat teman-temannya sedang memperingati Hari Guru ke71. Selain berkeliaran serta nongkrong, ada beberapa pelajar yang tertangkap
basah sedang merokok dan bermain judi, dan dikenali identitasnya karena
masih memakai seragam sekolah.
		
Para siswa yang tertangkap tersebut kemudian diboyong ke Kantor
Satpol PP, Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindeka Salak, setelah
sebelumnya dilaporkan ke Kepala Sekolah untuk kemudian dihubungi orang
tua atau walinya masing-masing.
		
Setelah dilakukan pembinaan dan pemberian peringatan sembari
menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya
sebagai proses BAP oleh Satpol PP, menjelang siang para siswa dikembalikan
kepada orang tuanya yang menjemput dengan terlebih dahulu makan bersama
di Aula Satpol PP.
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PENETAPAN RANPERDA APBD

KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2017 DAN 2 RANPERDA LAINNYA

“Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat saat ini sedang menyusun
panduan yang akan dan harus dipedomani oleh Desa agar nantinya
pembangunan di pedesaan dapat terlaksana dengan baik dan diatur
lebih tegas agar hasilnya lebih baik. Hal itu juga untuk mencegah
agar penempatan anggaran yang tidak menumpuk pada satu jenis
pembangunan saja”, demikian diutarakan Bupati Pakpak Bharat, Dr.
Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA pada Sidang Paripurna Penetapan
Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) APBD Kabupaten Pakpak
Bharat Tahun Anggaran 2017 beserta Ranperda tentang Bangunan
Gedung dan Ranperda tentang Retribusi Pengendalian Menara
Komunikasi, Rabu (30/11) yang secara khusus mengundang para
Kepala Desa se-Kabupaten Pakpak Bharat untuk hadir.
Hal ini dimaksudkan agar sektor-sektor pembangunan di Pedesaan
terkait penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)
yang menjadi program Pemerintah Pusat untuk lebih menyentuh

PNS PAKPAK BHARAT GOTONG ROYONG

“JUMAT BERSIH”

C

uaca terik di pagi hari tampaknya tidak
menghalangi semangat para PNS Pemkab
Pakpak Bharat untuk bergotong royong
membersihkan ruas jalan Provinsi mulai
dari ruas Gerbang Perkantoran Sindeka ,
Kecamatan Salak, sampai Simpang Jambu, Kecamatan
Siempat Rube, pada Jumat (18/11). Bahkan beberapa
pimpinan SKPD juga terlibat aktif membersihkan
sampah-sampah serta rerumputan yang ada di ruas
jalan tersebut.

sektor-sektor lainnya sehingga apa yang dicita-citakan Presiden
Jokowi melalui Nawacita yaitu ‘Membangun Dari Pinggiran’ benarbenar seperti yang diharapkan. “Tujuannya adalah agar pengalokasian
Dana tersebut lebih tepat”, sambung Bupati dihadapan Sidang DPRD,
yang turut dihadiri Wakil Bupati, Ir. H. Maju Ilyas Padang, Plt. Sekda,
Mester Padang, SPd, MM,dan para pimpinan SKPD beserta jajarannya,
perwakilan FKPD, pemuka masyarakat, para pimpinan instansi vertikal,
Direktur PD PAL dan undangan lainnya.
Sebelumnya pada sidang yang dipimpin Ketua DPRD Sonni P.
Berutu, STh, dengan didampingi Wakil Ketua Edison Manik, SE
dan Kadri Tumangger telah mengambil kesepakatan akan ketiga
Ranperda tersebut, setelah terlebih dahulu dilakukan penyampaian
pemandangan akhir oleh Badan Anggaran yang dibacakan oleh Edison
Manik, Komisi A oleh Sauli IP Habeahan, Komisi B oleh Yandra Berutu,
Komisi C oleh Mansehat Manik, Pansus 2 Ranperda oleh Lukman
Padang, Fraksi Partai Demokrat oleh Ronal Lubis, Fraksi Partai Golkar
kembali oleh Lukman Padang, Fraksi Ari Kirana oleh Mhd. Said Darwis
Boangmanalu, dan Fraksi Kupuln Nditak oleh Marido Padang.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan
berita acara Penetapan Ketiga Perda oleh Ketua dan para Wakil
Ketua serta Bupati Pakpak Bharat, yang diawali pembacaan Berita
Acara oleh Sekretaris DPRD, Jalil Angkat, SH. Ketua DPRD dalam
kalimat penutupnya menyatakan bahwa besar kemungkinan bahwa
Kabupaten Pakpak Bharat adalah yang tercepat menyelesaikan dan
menetapkan APBD 2017 dari 33 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.
“Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh pihak dalam
menyelesaikan APBD 2017 serta 2 Perda lainnya. Semoga Tuhan Yang
Maha Kuasa meridhoi, memberikan petunjuk serta kekuatan kepada
kita untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten yang kita cintai
bersama”, tutup beliau.

membahayakan pengguna jalan juga di tebang”, sebut Plt. Sekda,
Mester Padang, SPd, MM, disela-sela memberi instruksi bagianbagian yang dibersihkan di Gerbang Sindeka.
Sekda menjelaskan walaupun ini ruas jalan Provinsi tetapi
Pemkab Pakpak Bharat merasa perlu dihadirkan kepedulian untuk
itu. “Apalagi kita adalah pengguna dalam kesehariannya. Tidak
perlu menunggu pihak Pemprov untuk membersihkan jalan ini.
Selagi masih mampu tidak ada salahnya kita yang membersihkan.
Ini untuk kebaikan semua”, tambahnya.
Wakil Bupati Pakpak Bharat, Ir. H. Maju Ilyas Padang juga
turut memonitor pelaksanaan gerakan kebersihan ini. Mulai dari
daerah Traju, Sosor, Lae Trondi, Pasar Salak, sampai ke Sindeka
beliau pantau sambil sesekali berinteraksi dengan para PNS.
“Budaya baik ini harus kita galakkan, sehingga akan memotivasi
masyarakat untuk peduli akan kebersihan lingkungan”, sebutnya.
Untuk ruas-ruas yang dibersihkan sudah dibagi kepada
25 SKPD, yang membawa peralatan kerja masing-masing, serta
dibantu oleh petugas kebersihan dari Dinas PU. Sekitar tengah
hari, gotong-royong membersihkan ruas jalan Provinsi ini berakhir
dan para PNS kembali ke kantor.

“Ini memang gerakan ‘Jumat Bersih’ yang tujuannya tidak
hanya mengurangi sampah, tetapi semak belukar dan rerumputan
yang dianggap mengganggu juga ditata dan dibersihkan agar rapi.
Beberapa pepohonan yang tampak mengganggu dan beresiko
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tips &

Trik

Kiat menghadapi
gempa bumi

NANAS GORENG
Pilih nanas yang akan dibuat Nanas Goreng dengan kriteria sudah matang dan
manis
Bahan-bahan :
300 gr nanas
minyak untuk menggoreng
Bahan Tepung :
125 gr tepung terigu
2 sdm gula
1 btr telur
1/4 sdt garam
150 ml minuman soda
Bahan Taburan :
1/2 sdt kayumanis bubuk
2 sdt gula tepung
(aduk rata bahan taburan)
Cara Membuat :
*. Potong nanas setebal 1/2 cm. Lubangi bagian tengah potongan nanas. Lalu, lap
hingga kering.
*. Aduk rata tepung terigu, gula, telur, dan garam. Tuang minuman bersoda
sambil diaduk rata.
*. Celupkan nanas hingga tertutup adonan tepung.
*. Goreng dalam minyak panas hingga tepung kering dan matang.
*. Angkat dan sajikan dengan bahan taburan.

Sumber : http://resep-masakan-q.blogspot.co.id/2014/11/resep-nanas-goreng-tepungcrispy-renyah.html

Ciri Daerah Rawan Longsor
1. Daerah berbukit dengan kelerengan lebih dari 20 derajat
2. Lapisan tanah tebal di atas lereng
3. Sistem tata air dan tata guna lahan yang kurang baik
4. Lereng terbuka atau gundul
5. Terdapat retakan tapal kuda pada bagian atas tebing
6. Banyaknya mata air/rembesan air pada tebing disertai longsoran-longsoran
kecil
7. Adanya aliran sungai di dasar lereng
8. Pembebanan yang berlebihan pada lereng seperti adanya bangunan rumah
atau saranan lainnya.
9. Pemotongan tebing untuk pembangunan rumah atau jalan
Upaya mengurangi tanah longsor
1. Menutup retakan pada atas tebing dengan material lempung.
2. Menanami lereng dengan tanaman serta memperbaiki tata air dan guna lahan.
3. Waspada terhadap mata air/rembesan air pada lereng.
4. Waspada padsa saat curah hujan yang tinggi pada waktu yang lama
Yang dilakukan pada saat dan setelah longsor
1. Karena longsor terjadi pada saat yang mendadak, evakuasi penduduk segera
setelah diketahui tanda-tanda tebing akan longsor.
2. Segera hubungi pihak terkait dan lakukan pemindahan korban dengan hatihati.
3. Segera lakukan pemindahan penduduk ke tempat yang aman.

Apakah Gempa bumi itu?
Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di
dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan
pada kerak bumi. Akumulasi energi penyebab terjadinya gempabumi
dihasilkan dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Energi yang
dihasilkan dipancarkan kesegala arah berupa gelombang gempa bumi
sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi.

Sesudah Terjadi Gempa Bumi:
•

Jika Anda berada di dalam bangunan

o

Keluar dari bangunan tersebut dengan tertib.

o

Jangan menggunakan tangga berjalan atau lift, gunakan tangga
biasa.

o

Periksa apa ada yang terluka, lakukan P3K.

o

Telepon atau mintalah pertolongan apabila terjadi luka parah 		
pada Anda atau sekitar Anda.

o

Periksa apabila terjadi kebakaran.

o

Periksa apabila terjadi kebocoran gas.

o

Periksa apabila terjadi arus pendek.

o

Periksa aliran dan pipa air.

o

Periksa segala hal yang dapat membahayakan (mematikan listrik,
tidak menyalakan api dll).

•

Jangan masuk ke dalam bangunan yang sudah rusak terkena
gempa, karena kemungkinan sewaktu-waktu dapat runtuh akibat
gempa susulan.

•

Jangan mendekati bangunan yang sudah rusak terkena gempa,
karena kemungkinan sewaktu-waktu dapat runtuh akibat 		
gempa susulan.

•

Menyimak informasi mengenai gempa susulan dari media cetak
maupun media elektronik.

•

Mengisi angket yang diberikan oleh instansi terkait untuk
mengetahui seberapa besar kerusakan yang terjadi

Sumber : Dari berbagai sumber

Sumber : Dari berbagai sumber
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DINAS KESEHATAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Meraih Mimpi,
Mewujudkan Generasi Emas &

Pakpak Bharat Yang Sehat Secara Mandiri
Saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat, di bawah kepemimpinan dr. Tomas selaku
Kepala Dinas bergerak begitu dinamis dan inovatif. “Memang program kami lebih menajam dari
pada tahun-tahun sebelumnya, mengingat secara spesifik poin tentang kesehatan tercantum
dalam Visi-Misi Kabupaten, yaitu kesehatan ibu dan anak dalam mewujudkan generasi emas
Kabupaten Pakpak Bharat ”, jelas Kadis saat ditemui di ruangannya baru-baru ini.
Sambil mempertontonkan video grafik tentang program kesehatan di Pakpak Bharat, Kadis yang
didampingi beberapa jajarannya menjelaskan bahwa beberapa program andalan berhubungan
dengan kesehatan ibu dan anak seperti Gema Kibbla (Gerakan Mandiri Kesehatan Ibu dan Bayi Baru
Lahir), SMS Bunda, dan Sijari Mas (Sistem Jejaring Kegawatdaruratan Ibu dan Bayi Baru Lahir dari
Rumah ke Puskesmas)
“Untuk meningkatkan mobilitas dan mempermudah gerakan dalam rangka bertemu dengan para
ibu hamil, kami juga punya program satu bidan satu sepeda motor, yang saat ini diprioritaskan
pada kondisi tertentu”, lanjut Kadis. Selain itu, program Kesehatan Ibu dan Anak didukung juga
fasilitas sesuai standar pelayanan minimum, ditambah beberapa regulasi berupa Peraturan Bupati,
seperti tentang Jaminan Pelayanan Persalinan Aman, Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI
Eksklusif.
“Bahkan secara bergiliran para tenaga puskesmas beserta rumah sakit melakukan drill (simulasi)
yang mengangkat beragam kasus yang sering terjadi pada ibu hamil, saat persalinan sampai
PANCA PRASETYA
sesudah melahirkan. Dengan demikian pelayanan persalinan dan pasca persalinan akan semakin
KORPS PEGAWAI
profesional serta kompeten, sehingga bayi sehat dan ibu tersenyum”, sebut Kadis yang ramah ini
lagi.
REPUBLIK INDONESIA
KAMI
ANGGOTA KORPS PEGAWAI
Begitupun Dinas Kesehatan tidak mengabaikan program-program kesehatan lainnya. “Ada banyak
REPUBLIK INDONESIA ADALAH INSAN
yang telah kami lakukan dan kami rencanakan. Ada peningkatan kualitas dan pemerataan layanan
YANG BERIMAN DAN BERTAQWA
kesehatan, peningkatan kualitas SDM dan lingkungan, ketersediaan obat yang terjangkau bagi
KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA,
masyarakat, termasuk juga pengawasan obat dan makanan, dan masih banyak lagi”, paparnya.
BERJANJI :
1. SETIA DAN TAAT KEPADA NEGARA
Kadis menegaskan bahwa ini seiring dengan Visi Kabupaten yang menekankan keunggulan dalam
KESATUAN DAN PEMERINTAH
kualitas hidup, dan kesehatan menjadi salah satu kuncinya.
REPUBLIK INDONESIA, YANG
Terlihat memang dalam tahun ini beragam kegiatan yang bertujuan seperti yang disebutkan Kadis
BERDASARKAN PANCASILA DAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945.
telah dilakukan, seperti pelaksanaan kegiatan Pap Smear, Sosialisasi Penggunaan Obat Rasional
2. MENJUNJUNG TINGGI
sesuai Standar Pelayanan Kefarmasian, serta beragam kegiatan rutin lainnya seperti imunisasi
KEHORMATAN BANGSA DAN
dan pemberian izin pada kegiatan yang berhubungan dengan dunia kesehatan. Dinas Kesehatan
NEGARA SERTA MEMEGANG TEGUH
juga beberapa kali melakukan kerja sama dengan TP PKK Kabupaten Pakpak Bharat, serta Dinas
RAHASIAJABATAN DAN RAHASIA
Pendidikan untuk mengimplementasikan beberapa program kesehatan dengan sasaran para
NEGARA.
3. MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN
generasi muda, seperti Program Cuci Tangan Pakai Sabun, UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dan
NEGARA DAN MASYARAKAT,
program sanitasi lingkungan.
DIATAS KEPENTINGAN PRIBADI DAN
Saat ini, dengan kekuatan 45 personil di Dinas, ditambah tenaga pada Unit Pelaksana Teknis yang
GOLONGAN.
ada di Kecamatan seperti Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat bekerja keras
4. MEMELIHARA PERSATUAN DAN
KESATUAN BANGSA SERTA
dengan beragam kecerdasan inovasinya berusaha meraih mimpi untuk mewujudkan generasi
KESETIAKAWANAN KORPS PEGAWAI
emas dan masyarakat yang sehat secara mandiri. “Dukungan juga diberikan oleh Pak Bupati
REPUBLIK INDONESIA
Remigo yang mengawal penuh program dan kegiatan, termasuk menghadirkan sarana dan
5. MENEGAKKAN KEJUJURAN,
prasana yang menunjang, serta beragam perangkat yang disesuaikan dengan kemajuan zaman.
KEADILAN DAN DISIPLIN SERTA
Kebijakan-kebijakan untuk penerapan teknologi yang hadir secara komprehensif di Kabupaten ini,
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
seperti digitalisasi di pemerintahan, sangat menunjang kinerja kami”, ulasnya.
DAN PROFESIONALISME.
Dengan motto SERIUS (Senyum dan Sapa, Efektif dan Efisien, Ramah dan Santun, Ilmu dan
Keterampilan, Unit Pelaksana Teknis, serta Sungguh-sungguh), Dinas Kesehatan menargetkan menjadi institusi yang mewujudkan
masyarakat Pakpak Bharat yang sehat mandiri melalui peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan
kualitas dan pemerataan aparatur, meningkatkan kemandirian melalui peran serta masyarakat, peningkatan kesehatan individu,
keluarga dan masyarakat serta lingkungannya. Dinas Kesehatan juga akan menghadirkan kesehatan gratis bagi masyarakat serta
meningkatkan angka harapan hidup dan indeks pembangunan manusia.
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