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Ada nya k o m itmen yang ti nggi d ar i Bupati d an
Ja j a ra n , Pem k a b Pak pak B harat kembali merai h
pen gh a rga a n “K abupaten Ped uli HAM” yang
diter im a l a n gs un g d ar i M enter i Huk um d an HAM,
Ya s o n n a H . La o l y,S H, MS c, Ph.D, d i G ed ung Negara
G ra h a di, S ura baya. S ebagai mana k i ta ketahui
ber s a m a , tiga tahun ber turut-turut pad a masa
k epem im pin a n beli au d i per i od e yang lalu juga
m ener i ma penghargaan yang sama.
Ya , Pa k pa k Bharat terus ber pacu mengejar
k eter tin gga l a n d engan d aerah lai n. Penerapan
Apl ik a s i ber ba s is di gi tal untuk pemer i ntahan atau
ya n g l ebih dik e nal d engan e - G over nment juga
dil a k uk a n da l a m rangk a meni ngk atk an k uali tas
pel aya n a n publi k d i K abupaten Pak pak B harat.
S etel a h s ebel um nya melak uk an pelati han e -Surat
s ec a ra s im ul ta n da n menyeluruh bagi para Aparatur
S ipil N ega ra (A SN), k ali i ni sosi ali sasi sek ali gus
pelati han apli k asi e -K i nerja.
Pres ta s i-prestasi seper ti i ni lah yang mampu
m en guk ir n a m a Pak pak B harat d i k ancah nasi onal
s eh in gga m a m pu m empopuler k an nama K abupaten
h in gga k e is ta n a merd ek a. Hal i ni ter bukti d engan
dis ebutnya s a l a m k has Pak pak Bharat “N juah-njuah”
o l eh Pres iden R I J okowi d od o d alam acara “M ata
N a j wa” di M etro T V beberapa waktu yang lalu.
Pa da edis i D es em ber i ni k ami juga mengi si rubr i kr ubr ik den ga n beb erapa pember i taan d i antaranya
P KK m el a k s a n a k a n S osi ali sasi B ahaya Nar koba bagi
pel a j a r S M P, Pelati han Pembuatan H i d roponi k .
Da l a m ra n gk a m enyambut Natal bagi k aum nasrani
j uga dil a k s a n a k an Pesparawi d an masi h banyak
ber ita l a in nya yang layak d i konsumsi . S emoga
pem ba c a tida k a k a n kecewa d engan apa yang k ami
ta m pil k a n . Ak h ir nya k ami mengucapk an S elamat
Natal d an Tahun Baru.

S a l a m R e da ks i ,
N ju a h - n ju a h

Keterangan Foto Cover:
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly,SH, MSc, Ph.D, Menyerahkan penghargaan secara langsung kepada Bupati Pakpak Bharat, Dr.remigo Yolando Berutu, M.B.A di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
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Komitmen Tinggi Bangun Negeri Dengan Peduli Hak Asasi
Puncak Peringatan Hari Hak Asasi
Nasional se-Dunia ke-68 Tahun 2016,
Kabupaten Pakpak Bharat kembali
meraih penghargaan Kabupaten peduli
Hak Asasi Manusia (HAM) tingkat
Nasional oleh Kementerian Hukum dan
HAM RI. Anugerah yang keempat kalinya
diraih Pakpak Bharat tersebut diterima
langsung dari Menteri Hukum dan
HAM, Yasonna H. Laoly,SH, MSc, Ph.D,
di Gedung Negara Grahadi, Surabaya,
Kamis (8/12).

toleransi dan saling menghargai di tengah eskalasi suhu perpolitikan
yang tinggi di Indonesia akhir-akhir ini,” tambahnya yang dalam
kesempatan ini didampingi oleh beberapa pejabat lingkup Pemkab
Pakpak Bharat. Bagi Bupati, ini juga menjadi penyemangat untuk
masa depan Pakpak Bharat yang lebih baik lagi.
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Pakpak Bharat,
Ertho Fischer L. Tobing, SH, mengutarakan bahwa sejak tahun 2013
Kabupaten Pakpak Bharat selalu mendapat penghargaan ini dan
telah memenuhi beberapa kriteria dan melewati angka minimal
atas penilaian kepedulian kepada Hak Asasi Manusia, antara lain
hak hidup, hak mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan, hak
atas rasa aman, termasuk hak bagi perempuan dan anak. “Bahkan
pada tahun ini juga, tepatnya di bulan Maret, Pak Bupati menerima
Anugerah Anubhawa Desa untuk Desa Sadar Hukum dari Pak
Menteri Hukum dan HAM,” jelasnya.
Menteri Yasonna Laoly dalam sambutannya mengharapkan
agar para kepala daerah lebih terdorong lagi untuk menghormati,
memenuhi hak dan melindungi warganya. “Predikat itu haruslah
Setelah pada tiga tahun berturut-turut sebelumnya pada dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat,” katanya.
masa kepemimpinan beliau di periode yang lalu menerima
penghargaan yang sama.
“Ini adalah bentuk komitmen kami di Kabupaten Pakpak
Bharat untuk membangun negeri dari wilayah pinggiran, salah
satunya dengan peduli akan hak asasi manusia,” sebut Bupati
Remigo saat diwawancarai. Beliau sangat mengapresiasi bentuk
pengakuan pemerintah ini atas berbagai upaya dan kerja keras
bersama sebagai bentuk kepedulian pada hak asasi.
“HAM tidak selalu identik dengan pelanggaran ataupun
permasalahan, tapi HAM di sini dalam konteks pemerintah daerah
membangun daerahnya menjadi layak dijadikan sebagai tempat
hidup. Peduli HAM berarti memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar
masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik,” terang Bupati.
Setidaknya terdapat 10 gubernur, 228 bupati dan wali
kota serta 12 Kakanwil Kemenkumham seluruh Indonesia yang
memperoleh penghargaan serupa. Untuk Sumatera Utara, 24 Ia menegaskan bahwa pemenuhan hak asasi manusia bukan sematakabupaten/kota Peduli HAM 2016 adalah Batubara, Humbang mata tanggung jawab pemerintah pusat tapi juga Pemerintah
Hasundutan, Karo, Langkat, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Daerah. Oleh karena itu, Presiden melalui Kementerian Hukum dan
Labuhan Batu Utara, Mandailing Natal, Nias Utara, Nias Barat, Nias HAM mendukung pelaksanaan dan perbanyakan kota/kabupaten
Selatan, Pakpak Bharat, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Serdang yang ramah dan peduli terhadap HAM.
Bedagai, Toba Samosir, Tapanuli Tengah, Kota Binjai, Gunung Sitoli,
“Kalau kita komit, masing masing daerah kabupaten/ kota
Pematang Siantar, Padang Sidempuan, Sibolga, Tanjungbalai dan berusaha memenuhi aspek dan kriteria peduli HAM tentu diharapkan
daerah terus meraih prestasi, sambil terus meningkatkan pelayanan
Tebing Tinggi.
“Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Pakpak Bharat publik,” imbuh Yasonna.
yang konsisten memperhatikan hak-hak sesama, khususnya sikap
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Inspeksi Mendadak
Bupati Pakpak Bharat

Disela-sela kesibukannya penyiapan dokumen RKA
(Rencana Kerja dan Anggaran) SKPD untuk penyusunan R.APBD
Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2017, Bupati Pakpak Bharat,
Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, menyempatkan diri
melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada beberapa satuan dan
unit kerja serta beberapa titik pembangunan infrastruktur.

Seperti yang terlihat pada Rabu (02/11) kemarin. Sekira pukul 09.00 WIB,
Bupati dengan ditemani Ka. Dippekade, Benar Baik Sembiring, SE (Ak), MSi dan Ka.
Bagian Humas Setda Kastro Manik, S.Sos, melakukan sidak ke Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil (Disdukcatpil) di Kompleks Perkantoran Panorama Indah
Sindeka, Salak. Secara teliti Bupati memeriksa beragam prosedur pelayanan
Disdukcatpil sembari mengkritisi beberapa hal terkait budaya organisasi HOC (Hati,
Otak dan Cepat) di satuan kerja tersebut.
“Banyak ide-ide praktis yang memudahkan pekerjaan. Seperti saya yang harus menandatangani ribuan SK (Surat Keputusan) dengan
limit waktu terbatas. Beragam cara saya coba dengan try by error, sehingga akhirnya ditemukan metode tercepat untuk menuntaskan
pekerjaan”, sebut Bupati Remigo memberi ilustrasi di hadapan Ka. Disdukcatpil, Petrus Saragih, SE, MM, dan jajarannya.
Beliau juga menyarankan perubahan komposisi ruangan sehingga membuat mobilitas para pegawai yang bertugas pada instansi
terdepan dalam perekaman data kependudukan ini semakin efektif dan efisien. “Tidak usah ragu membuat tata letak yang mungkin tidak
berestetika, tetapi sesungguhnya membantu kinerja kita dalam hal kecepatan bekerja”, tuturnya lebih lanjut.
Tak luput dari pandangan Bupati bagaimana kebersihan dan kerapian ruangan serta sentuhan-sentuhan keindahan dalam
menambah kenyamanan masyarakat saat berurusan ke kantor tersebut. “Jangan ragu untuk berimprovisasi semisal membuat musik-musik
santai yang ditempatkan di ruang tunggu sehingga mengurangi kebosanan saat masyarakat harus menunggu dalam waktu yang lama,
yang bisa saja juga secara tidak langsung menambah gairah bekerja dan produktivitas para jajaran Disdukcatpil. Kalian juga bisa membuat
pengumuman di radio untuk semakin menambah wawasan masyarakat tentang pentingnya berkas administrasi kependudukan”, jelas
Bupati Remigo panjang lebar.
Kepala Dinas bersama para PNS Disdukcatpil berjanji akan membuat suasana yang lebih baik lagi sebagaimana saran dan arahan
Bupati. “Berbagai proses produksi akan kami percepat dan saya memberi kesempatan kepada jajaran Disdukcatpil untuk menginisiasi
bagaimana mempercepat kinerja mereka dalam melayani. Kami juga akan memberikan sentuhan hati untuk memberi kenyamanan bagi
masyarakat yang mengurus kelengkapan administrasi kependudukan dan menggunakan otak bagaimana melakukan peningkatan dan
percepatan pendataan serta perekaman data penduduk, baik melalu KTP-el dan beragam akta yang kami keluarkan”, ungkap Petrus
Saragih.

KUNJUNGI PUSKESMAS TINADA DAN PEMBANGUNAN PASAR KLOHI
		
Pada hari berikutnya, Jumat (04/11), Bupati bersama Ka. Dinas Kesehatan,
dr. Tomas dan Ka. Dinas PU, Ir. Parlaungan, MSi, melakukan sidak ke Puskesmas
Tinada yang disambut Ka. Puskesmas, Sulastri Berutu, SKM, beserta jajarannya.
“Wah, bau karbol. Saya suka ini. Inilah ciri khas faskes (fasilitas kesehatan) yang
sebenarnya. Dengan begini terasa suasana higienitas dan mendukung kerjakerja medis di sini”, seru Bupati saat baru saja tiba di depan Puskesmas. Tak lupa
Bupati mengingatkan agar terus menjaga peralatan tetap steril dan kebersihan
ruangan, termasuk paramedis yang bertugas di Puskesmas. “Saya yakin dan
percaya akan kualitas kalian sebagai tenaga kesehatan. Walaupun begitu,
meminimalisir
t e r j a d i n y a
infeksi
dan
perkembangbiakan
kuman serta bakteri itu penting dengan cara menjamin media kerja tetap
steril serta tenaga kesehatan selalu memakai antiseptik, utamanya yang
bersentuhan dengan pasien”, jelasnya.
Sambil berkeliling dan mengamati ruangan-ruangan serta fasilitas
di Puskesmas, Bupati mengutarakan akan melakukan perbaikan-perbaikan
fundamental terhadap faskes ini. “Sudah tidak saatnya lagi Puskesmas
berkesan kaku seperti ini. Akan kita rubah agar orang termasuk anak-anak
tidak takut dan merasa nyaman di Puskesmas. Ke depan akan kita hadirkan
inovasi infrastruktur fasilitas kesehatan di Kabupaten ini secara menyeluruh
sehingga urusan kesehatan tetap menjadi andalan kita”, tegas Bupati Remigo.
Diakhir pertemuan, Bupati berpesan agar tetap bersabar karena segala kebutuhan di Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya
di Kabupaten Pakpak Bharat akan dilengkapi serta dimodernisasi. “Yang penting tetap semangat bekerja dan pastikan budaya organisasi
kita, yaitu HOC (Hati, Otak dan Cepat) serta tujuh nilai penyangganya selalu diterapkan”, pungkasnya.
Bupati dan rombongan kemudian melanjutkan peninjauan kesiapan Pasar Klohi yang direncanakan digunakan pada akhir tahun
ini. Sambil menyaksikan proses pembangunan pasar serta prasarana infrastrukturnya, Bupati menekankan agar pekerjaan semakin
dimaksimalkan mengingat saat ini sudah musim hujan dan hal tersebut merupakan kendala utama dalam pembangunan fisik.
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Siswa SMP Dibekali Pemahaman Bahaya Narkoba Sejak Dini
PKK Kabupaten Pakpak Bharat menyampaikan Sosialisasi
Bahaya Narkoba kepada 160 pelajar perwakilan dari Sekolah
Menengah Pertama Negeri (SMPN) Salak, Kerajaan, Sitellu Tali
Urang Julu dan Sitellu Tali Urang Jehe dengan mengundang
narasumber dari Yayasan I Love Darling Evodia Sembiring dan
Ita Sembiring, Selasa (6/12) di Aula Pemkab Pakpak Bharat.
Langkah PKK Kabupaten Pakpak Bharat yang di Ketuai Ny.
Dewi Remigo Yolando Berutu, S.Sos melakukan sosialisasi Bahaya
Narkoba sejak dini sangat tepat untuk menyelamatkan generasi
emas karena penyalahgunaan peredaran gelap narkoba sudah mulai
menggerogoti pelajar. “Kegiatan ini bertujuan agar siswa dan siswi
menyadari akan bahaya narkoba,” demikian disampaikan Ibu Dewi
dalam sambutannya yang dibacakan Ny. Laura Parlaungan.
Bahaya narkotik dan obat-obat terlarang (narkoba) sangat
merugikan bagi perseorangan, masyarakat khususnya generasi muda.
“Peredaran narkoba juga dapat mengakibatkan bahaya yang lebih
besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya dapat
melemahkan ketahanan Nasional,”jelasnya. Untuk itu, lanjut Laura,
kita harus menyadari bukan hanya polisi saja yang berperan tetapi
kita bersama sebagai orang tua, guru, pemuka agama, pegawai dan
masyarakat seluruhnya bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan
narkoba sehingga generasi emas akan terbebas dari penyalahgunaan
narkoba.
Sosialisasi ini menarik bagi pelajar karena disajikan dalam
bentuk presentasi, pemutaran video dan diskusi interaktif bahkan
sesekali diselingi dengan menyanyikan lagu yang sifatnya memberi
motivasi kepada peserta untuk menjauhi narkoba. Diawal paparannya,
Ibu memilih 18 orang champion yang selanjutnya akan menjadi duta
atau kader anti narkoba yang nantinya pro aktif mensosialisasikan
bahaya narkoba dan berani melaporkan kepada aparat jika menemukan
orang yang memakai ataupun yang menjual Narkoba. Dalam kegiatan

tersebut di tampilkan beberapa jenis narkoba yang umum dijumpai
di masyarakat serta akibat dari penggunaan konsumsi narkoba dan
ancaman hukuman bagi para pelaku sehingga para peserta sadar dan
mawas diri dalam pergaulan.
Bupati Pakpak Bharat DR Remigo Yolando Berutu M.Fin, MBA
yang dikenal dekat dengan pelajar ini juga memberikan motivasi
bagi mereka. Beliau menekankan kepada peserta untuk menolak dan
menjauhi narkoba dengan melakukan kegiatan positif.. “Berkarya dan
berinovasi, jadilah anak-anak yang membanggakan orang tua karena
jika kalian kuat Pakpak Bharat dan Indonesia juga akuat,” kata Bupati.
Acara ini dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten, Ny. Dewi Remigo Berutu,S.
Sos dan Wakil Ketua I Ny. Idahliani Maju Ilyas Padang serta anggota, Plt
Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Mester Padang, S.Pd, MM,
Kepala Bapemmas, Pemdes, P dan KB Drs. Tekki Angkat, guru BP dan
wali kelas masing-masing sekolah.

Tanaman Hidroponik

Solusi Sayur Segar & Sehat

P

embinaan Kesejahteraan Keluarga
(PKK) Kabupaten Pakpak Bharat
mengadakan pelatihan pembuatan
Hidroponik. Kegiatan dengan tema

“Budayakan Hidroponik, Pemanfaatan Pekarangan
Murah, Mudah dan Kreatif” diikuti puluhan kaum ibu
yang tergabung dalam PKK mulai dari PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Pelatihan ini dilaksanakan di
Aula Sekolah Luar Biasa (SLB) Salak, Desa Kecupak II Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut, Rabu (7/12)
dengan narasumber M. Hendra Saragih, S.Pd Kepala Sekolah SLB Negeri Salak.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua II TP PKK Kabupaten Ny. Hermin Mester Padang, Camat Pergetteng-getteng Sengkut
Saor Manik. Tampak juga siswa-siswi SLBN Salak yang menyambut Ny. Dewi Remigo Yolando Berutu,S.Sos dengan memberi bingkisan
berupa alas meja yang merupakan hasil karya mereka kepada Ibu Dewi yang dilanjutkan dengan pemberian bingkisan oleh Ibu Dewi
secara simbolik kepada dua perwakilan siswa SLB Negeri Salak.
Ny. Dewi Remigo Yolando Berutu,S.Sos yang akrab disapa Ibu Dewi ini menjelaskan bahwa hidroponik adalah tanaman yang
menggunakan media air dan penerapannya tidak memerlukan lahan luas, perawatannya juga mudah serta mempunyai daya jual yang
tinggi, karena itu beliau berinisiatif menggelar Pelatihan Pembuatan Hidroponik bagi anggota PKK. Dijelaskan juga bahwa pelatihan
bertujuan mengantisipasi kebutuhan sayur mayur sehingga dapat membantu meningkatkan gizi dan penghematan pengeluaran
keluarga.
“ Program ini bisa jadi alternatif memenuhi lauk pauk keluarga karena cara pengerjaannya tidak terlalu sulit dan tidak memerlukan
lahan yang luas serta dapat menghemat pengeluaran. Ini juga merupakan solusi sayur segar dan sehat. ” jelas Ibu Dewi tersenyum.
Dalam kegiatan ini Ibu Dewi yang didampingi Kepala Sekolah SLB beserta para peserta meninjau lahan hidroponik SLB Negeri
Salak. “Ini patut dicontoh dan dikembangkan oleh masyarakat,” katanya. Beliau juga mengapresiasi keberhasilan SLB Negeri Salak yang
berhasil mendapat penampilan terbaik dalam pameran karya-karya SLB se-Sumatera Utara di Medan pada tahun lalu.
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MENGUJI

KERUKUNAN KITA
Sebuah peristiwa sensitif dan menjadi isu nasional terjadi
baru-baru ini. Seorang kandidat Kepala Daerah (kala itu
masih Gubernur) ditengarai menyinggung agama tertentu.
Akibatnya, menjadi kehebohan yang luar biasa. Tidak hanya
berupa viral di dunia maya, tetapi juga menjadi pembicaraan
publik, baik itu dalam situasi resmi ataupun informal.

6

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

Potret

B ul l e t i n

Gombaren

Pakpak Bharat
Bage Ate Rejeki Bage Tennah Sodip

Dampaknya, bangsa ini seperti terbelah. Pro dan kontra.
Bahkan orang-orang yang berusaha netral juga digugat akan sikap
‘diam’nya. Ya, inilah bangsa kita yang sedang mengalami ujian
pluralisme. Bangsa yang berangkat dari keberagaman, ternyata
sontak menyatakan tegak pada sisi pilihannya.
Jika dicermati, sepertinya masih ada sisa-sisa perseteruan pada
2014 lalu. Terbukti kubu-kubu yang kecewa dan kubu pembela
hampir dapat dikategorikan dari person yang sama. Aroma friksi
kala itu masih tercium, walaupun dengan beragam argumentasi
apologies.
Orang-orang yang
berseberangan pilihan seperti
mengalami penegasan sikap.
Siap membela atas nama agama
atau demi Bhinneka Tunggal Ika.
Kedamaian seperti mendapat
tantangan walaupun belum dalam
bentuk situasi yang krusial.
Bagi Pakpak Bharat ini juga
menjadi ujian tersendiri.
Keberagaman, khususnya dari latar
belakang agama yang cenderung
seimbang antar penganut
berbeda, sudah sejak dulu
harmonis. Kekerabatan
yang menjunjung
tinggi adat begitu kuat
sehingga walaupun
berbeda keyakinan,
tetap saling menghargai
dan menghormati. ‘Air
dicincang tak akan putus’,
demikian peribahasa
yang menggambarkan
kuatnya tali
persaudaraan dibalur
nuansa adat masyarakat
Pakpak. Akan tetapi
beberapa isu sensitif
akhir-akhir ini seperti
mencoba mengoyak
gambaran keindahan
kerukunan itu, walaupun
di tengah-tengah
kita hadir forum yang
berusaha membangun
kerukunan antar sesama.
Bupati Pakpak Bharat,
Dr. Remigo Yolando
Berutu, M.Fin, MBA,
mengingatkan agar
forum-forum yang ada
tidak dalam situasi yang
semu. “Beberapa forum
kerukunan antar umat
hadir di tengah kita,
tetapi dalam aplikasinya
supaya tidak terlalu
cenderung bersifat
seremonial semata. Saya
berterima kasih kepada
pihak Kepolisian, dalam
hal ini Polres Pakpak
Bharat, yang begitu
reaktif melakukan early
warning untuk melihat
gejala-gejala memancing
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keretakan antar umat beragama serta menyiapkan antisipasinya”,
sebutnya dalam acara Silaturahmi Muspida yang menghadirkan
pemuka-pemuka agama di Kabupaten Pakpak Bharat yang
diinisiasi Polres Pakpak Bharat, bekerja sama dengan Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pakpak Bharat pada awal
November yang lalu.
Bisa jadi kita seperti melalaikan atau menganggap sepele
persoalan kecil. Sebagaimana yang digulirkan dalam acara
Silaturahmi Muspida tersebut, hal yang mengganggu hanya
sebatas posting-an di media sosial. Siapa yang akan menyangka
api kecil bisa menyambar ke mana-mana
jika menyentuh unsur yang mudah terbakar
disertai tiupan angin untuk menyebarkannya,
sehingga kebakaran hebat akan terjadi.
Apalagi dalam perkembangannya sudah mulai
menyentuh aspek etnisitas. Prediksinya adalah
racun-racun kebencian sedang ditabur pada
segala lini.
Kondisi tersebut yang dikhawatirkan. Kita
semua pasti tidak menginginkan Pakpak
Bharat ‘terbakar’ seperti yang pernah terjadi
di beberapa daerah. Tidak hanya ketenangan
umat yang tercabut, melainkan juga
pembangunan akan stagnasi, atau malah
terjun bebas ke arah kemerosotan. Ini bukan
kalimat permisif atau basa-basi. Fakta membuktikan, berdasarkan
pengalaman yang kita dengar dan saksikan.
DEWASA DALAM BERFIKIR, BERTINDAK DAN BERKATA-KATA
Dalam sebuah kegiatan peringatan keagamaan, Bupati
Remigo kembali mengulang dan menekankan pesan-pesan
tentang kerukunan di Kabupaten ini. “Kerukunan kita sedang
diuji. Sebagai umat beragama yang berinteraksi dengan umat
beragama yang berbeda, saat ini merupakan latihan kedewasaan
kita untuk lebih bijak dalam berfikir, bertindak dan berkata-kata.
Jangan kita terlibat memperuncing situasi dengan menyebar
beragam informasi yang justru memancing perseteruan”, tegasnya.
Kata kunci untuk ini adalah toleransi. Beragam terjemahan
yang ada tentang toleransi kembali kepada nurani kita untuk
lebih saling menghargai. Biasanya orang bertoleransi terhadap
perbedaan kebudayaan dan agama. Namun, konsep toleransi
ini juga bisa diaplikasikan untuk perbedaan jenis kelamin, anakanak dengan gangguan fisik maupun intelektual dan perbedaan
lainnya. Toleransi juga berarti menghormati dan belajar dari
orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan
budaya, menolak stereotip yang tidak adil, sehingga tercapai
kesamaan sikap dan toleransi juga adalah istilah dalam konteks
sosial, budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang
melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang
berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu
masyarakat.
Seperti halnya yang diutarakan Bupati, saatnya kita
mencerdaskan diri. Hindari komunikasi yang kontra produktif, baik
di lingkungan pekerjaan atau di masyarakat. Sudah saatnya kita
meninggalkan segala sesuatu yang berbau permusuhan, semisal
grup WhattsApp, BlackBerry Messenger, atau linimasa lainnya yang
hanya berisi pergunjingan. Saat kita terus membicarakan orang
lain, maka waktu akan berhenti untuk kita sampai di situ.
Saatnya kita lebih fokus pada hal-hal yang penting dan
dapat memberikan nilai tambah. Tidak perlu takut berbuat
kesalahan selama hal tersebut membuat kita lebih aktif untuk
belajar. Era ini menuntut kita untuk berkonsentrasi lebih tinggi,
dan think fast dalam mengambil keputusan. Sudah terlalu
banyak ‘manusia pintar’ di sekeliling kita yang suka berkomentar,
menghabiskan waktu yang tidak berguna. Disruptive.

7

B u l l e t in

Ulan Ta

Pakpak Bharat

Kegiatan Pemkab

Bage Ate Rejeki Bage Tennah Sodip

Pesparawi Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016
Genderang “perang” lomba Pesta Paduan Suara Gerejawi
(Pesparawi) Tingkat Kabupaten Pakpak
Bharat akhirnya resmi dimulai. Plt.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Mester Padang, S.Pd, MM
membuka dengan resmi Pesparawi
tersebut.

Dengan mengusung tema “Hendaklah kamu selalu hidup berdamai
yang seorang dengan yang lain (Markus 9:50b)” acara diawali dengan prosesi
pemberangkatan Plt. Sekda dan rombongan yang terdiri dari panitia, FKPD, para
Pendeta, Pastor, Diakones, Suster, Biblevrow dan tokoh masyarakat dari rumah
dinas Pendeta GKPPD Resort Salak Kota menuju gedung GKPPD Salak Kota dan
dilanjutkan pengalungan bunga, Jumat (9/12).
Kegiatan ini bertujuan memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus
lewat lagu pujian melalui lomba paduan suara dewasa, vokal grup remaja dan vokal
Solo sekaligus juga pembinaan rohani kemasyarakatan khususnya umat beragama di Kabupaten Pakpak Bharat,” demikian disampaikan
Ketua Umum Panitia Pesparawi Sartono Padang,
S.Sos,MM. dalam laporannya.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Plt.
Sekda mengharapkan pelaksanaan ini diharapkan
mampu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan
kepada Tuhan yang Maha Esa. Pelaksanaan
Pesparawi juga diharapkan dijadikan sebagai sarana
menjalin persaudaraan, kerukunan dan kedamaian
satu sama lain tanpa membedakan suku, agama, ras
dan golongan.
Sekda juga
mengatakan pihaknya sangat
mendukung dan menyambut baik segala macam
bentuk kegiatan kerohanian yang dilaksanakan di
Pakpak Bharat, termasuk Pesparawi. Beliau juga
meminta kepada seluruh peserta pesparawi agar
dapat menerima kekalahan dan kemenangan dengan hati ikhlas serta memberikan yang terbaik. “ Apapun hasilnya nanti, itu adalah yang
terbaik dan semoga dapat menjadi utusan Kabupaten Pakpak Bharat untuk mengikuti Pesparawi tingkat Propinsi,”harapnya.
Tampak hadir dalam acara pembukaan, Pengkhotbah Pdt. J.T Padang, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKUD), Pimpinan
dan Pengurus berbagai denasi gereja se-Kabupaten Pakpak Bharat, Pimpinan SKPD, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.
Hasil akhir Pesparawi yaitu Juara I GKPPD Salak Kota dan Juara II GKPI Salak Kota yang keduanya dari Kecamatan Salak, Juara III
GKPPD Singgabur Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu. Sedangkan juara Harapan I GKPPD Traju Kecamatan Siempat Rube, Juara Harapan II
GKPPD Jambu Kecamatan Siempat Rube dan Juara Harapan III GKPPD Tinada Kecamatan Tinada. Untuk penyerahan hadiah akan dilakukan
pada saat perayaan Natal Oikumene Kabupaten Pakpak Bharat mendatang.

P

enerapan Aplikasi berbasis digital untuk
pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan
e-Government terus dilakukan dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan publik di
Kabupaten Pakpak Bharat. Setelah sebelumnya melakukan
pelatihan e-Surat secara simultan dan menyeluruh bagi para
Aparatur Sipil Negara (ASN), kali ini sosialisasi sekaligus
pelatihan aplikasi e-Kinerja.
E-Kinerja merupakan salah satu aplikasi berbasis WEB untuk mengukur dan melakukan penilaian kinerja PNS dan satuan kerja,
serta monitoring kerja yang dilakukan secara online dan real time. Dengan aplikasi ini pegawai dapat mengisi laporan kinerja pegawai
dengan berbagai gawai yang terhubung dengan internet dan dapat diakses dimana saja dan penggunaan aplikasi juga mengurangi
penggunaan kertas sebagai bahan laporan.
“Dengan menggunakan aplikasi e-Kinerja maka pembayaran tunjangan kinerja ASN Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat akan
diintegrasikan dengan aplikasi e-Kinerja sehingga tunjangan kenerja pegawai yang dibayarkan berdasarkan capaian kinerja pegawi setiap
bulannya,” sebut Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, saat Sosialisasi e-Kinerja, Senin (5/12) di Aula Pemkab
Pakpak Bharat.
ASN wajib membuat laporan kinerja pegawai setiap bulannya. Pembayaran dan pemotongan tunjangan kinerja dilakukan dengan
memperhitungkan laporan kinerja pegawai, ketidakhadiran, dan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
Sosialisasi ini di laksanakan bagi para aparatur lingkup Pemkab Pakpak Bharat di Aula Pemkab Pakpak Bharat selama 3 hari, mulai tanggal
5 sampai 7 Desember 2016 dengan menghadirkan narasumber dari BKN Pusat.

Sosialisasi E-Kinerja
Lingkup Pemkab
Pakpak Bharat
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Penutupan Masa Sidang Iii Dprd Kabupaten Pakpak Bharat
Rangkaian panjang Masa Sidang III DPRD
Kabupaten Pakpak Bharat dengan agenda terbesar
Penetapan Perda APBD 2017 dan 2 Perda lainnya
tuntas sudah. Kamis sore (5/12), Wakil Ketua I, Edison
Manik, SE, selaku pimpinan Sidang Paripurna dengan
didampingi Wakil Ketua II, Kadri Tumangger menutup
secara resmi rangkaian sidang di Gedung DPRD
Kabupaten Pakpak Bharat, Kompleks Perkantoran
Panorama Indah Sindeka Salak.

Sebelumnya pada sidang tersebut dilakukan penyampaian
laporan Reses III DPRD yang telah dilaksanakan minggu kemarin.
Laporan Tim A yang merupakan Dapil II yang terdiri dari Kecamatan
Kerajaan, Siempat Rube, dan Tinada, disampaikan oleh Togatorop
Sinamo. Untuk Tim B, yang merupakan Dapil I pada Kecamatan Salak,
Pagindar dan STTU Jehe, dibacakan oleh Ir. Yandra Berutu dan Tim C, Dapil I pada Kecamatan STTU Julu dan PGGS dibacakan oleh Dosma
Anakampun.
Hasil-hasil reses ini diserahkan secara resmi oleh Pimpinan Sidang kepada pihak pemerintah yang dalam hal ini diterima oleh Plt.
Sekda, Mester Padang, SPd, MM, untuk selanjutnya dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam sidang ini juga dilakukan penetapan Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2017. Sebanyak 18 program legislasi
disiapkan, baik itu merupakan inisiatif DPRD ataupun berasal dari pihak Pemkab Pakpak Bharat.

AMBLASNYA JALAN PROVINSI DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT
BUPATI REMIGO TURUN DAN LANGSUNG PIMPIN RAPAT DARURAT
Curah hujan ekstrim akhir-akhir ini kembali Parlaungan Lumbantoruan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana
menimbulkan bencana di ruas jalan propinsi di Daerah (BPBD) Sartono Padang, Camat, jajaran Dinas Perhubungan,
serta pihak Polres Pakpak Bharat.
Kabupaten Pakpak Bharat. Jalan propinsi lintas
Dalam rapat tersebut diputuskan menutup sementara ruas
Sukaramai-Salak kembali terganggu yaitu amblasnya
badan jalan karena tergerus air deras di bawahnya,
tepatnya di Desa Kuta Saga Kecamatan Kerajaan
pada Selasa pagi (6/12).

Dikhawatirkan longsoran akan terus bertambah, Bupati Pakpak
Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, bergerak cepat terjun
ke lokasi begitu menerima kabar tentang kondisi jalan yang terjadi.
Sepanjang jalan menuju lokasi beliau memberi instruksi melalui
handy talky kepada jajarannya, termasuk progress tentang kondisi di
lapangan.
“Think fast…!,” serunya sambil terus mencari solusi dalam
kondisi emergency. Bersama Ka. Dinas PU, Ka. BPBD, Camat serta
jajaran Dinas Perhubungan, Bupati menelusuri beragam ruas alternatif
termasuk jalan pedesaan, mengingat titik amblas di jalan Provinsi ini
sangat riskan untuk tetap dilewati karena retakan terus bertambah dan
diprediksi cuaca ekstrim yang menstimuli erosi tanah akan berakhir
sebulan lagi.
Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, yang telah tiba
di lokasi tidak lama setelah kejadian, langsung memimpin rapat darurat
di Kantor Camat Kerajaan, dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU)
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jalan dari arah Salak mulai Rabu (7/12). Bagi pengguna jalan provinsi
dari arah Salak menuju Sukaramai dialihkan ke jalan Kabupaten
di Kecamatan Tinada melewati Kuta Delleng, Natam dan keluar di
Sibande.
Selanjutnya jalan ditutup total pada hari Kamis, (8/12) sampai
batas waktu yang belum ditentukan sampai perbaikan rampung.
Untuk pengguna jalan dari arah Sukaramai menuju Salak, akan
dialihkan melalui jalan pedesaan Kuta Saga melalui belakang Pekan
Sukaramai melewati persimpangan GKPPD Sukaramai dan terus
melewati jalan desa sampai keluar ke jembatan Desa Kuta Saga,
sebelum persimpangan SMA Negeri 1 Kerajaan.
Rambu-rambu juga disiapkan oleh pihak Dinas Perhubungan
dan jajaran Polres Pakpak Bharat juga akan membantu mengarahkan
para pengendara.
Hingga berita ini diturunkan, masih tampak pengerjaan pada
lokasi-lokasi yang dianggap rawan dengan melibatkan beberapa stake
holder. “Tetap berhati-hati bagi para pengguna dan semua pihak agar
lebih concern serta peduli terhadap perkembangan kondisi yang
terjadi,” himbau Bupati Remigo.
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CA RA MENJAGA

Resep Kue Sagu Keju
Kue kering bertekstur lembut ini biasanya menjadi
primadona kue Lebaran, bersama dengan kaastangel dan kue
nastar. Bahan utamanya dari tepung sagu, sehingga ketika
kue ini digigit, ia akan lumer dengan sendirinya di mulut.
Berpadu dengan parutan keju cheddar yang gurih, akan
semakin menambah cita rasa lezat. Cara membuat resep kue
sagu keju pun tidaklah rumit. Bahan-bahannya juga mudah di
dapat di toko bahan kue.
Yang harus diperhatikan saat pembuatan kue sagu
keju, biasanya adonan kue terlalu encer sehingga sulit dicetak
dan bentuknya menjadi tidak cantik saat dipanggang. Untuk
menghindari hal ini terjadi, kocok mentega dalam keadaan
beku, sehingga mentega tidak mengeluarkan minyak saat
dikocok. Tips berikutnya, untuk mencegah kue gosong,
panggang kue sagu keju dengan suhu oven rendah, atau
gunakan loyang dengan alas yang agak tebal (loyang jenis
insulated). Jika tidak mempunyai loyang jenis ini, bias juga
dengan menggunakan 2 lapis loyang aluminium biasa.
Kue sagu keju termasuk jenis kue kering yang mudah
melempem jika terkena angin. Oleh sebab itu, anda bisa
membuatnya ketika sudah mendekati hari Lebaran. Atau
jika sudah terlanjur melempem, bisa juga dipanggang ulang
dengan oven suhu rendah selama 5 menit.
Resep Kue Sagu Keju
Bahan-bahan
•
400 gr tepung sagu, sangrai hingga kekuningan
•
200 gr gula bubuk
•
2 butir telur
•
½ sdt garam
•
200 gr mentega
•
100 gr keju cheddar parut
•
Margarin untuk olesan
Cara membuat :
1.Kocok mentega dan gula bubuk hingga putih dan
mengembang. Masukkan telur, kocok hingga rata.
2.Masukkan keju parut, garam, dan tepung sagu. Aduk
perlahan dengan spatula hingga tercampur rata.
3.Masukkan adonan ke dalam plastik segitiga yang telah
diberi spuit. Semprotkan adonan bentuk bunga ke dalam
loyang datar yang telah diolesi margarin.
4.Panggang dengan suhu 160C selama 25 menit hingga
matang dan kering. Angkat, biarkan dingin.
5.Simpan dalam stoples kedap udara.
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KESEHATAN MATA
1.Riwayat kesehatan mata keluarga
Bicaralah pada anggota keluarga terutama orang tua Anda. Apakah orang
tua Anda di diagnosis mengalami penyakit mata keturunan. Hal ini karena
dapat menentukan Anda, apakah Anda beresiko tinggi terkena penyakit
mata atau tidak.
2.Jaga jarak pandang
Jaga jarak pandang ketika sedang berada dilayar komputer maupun TV.
Jarak pandang yang ideal sekitar 50-100cm. Seperti juga halnya ketika
sedang membaca buku. Jarak yang ideal ketika membaca buku sekitar
30cm. Hal ini dimaksudkan agar dapat terhindar dari miopi atau rabun
dekat.
3.Hindari kebiasaan mengucek mata
Jangan sering mengucek mata ketika mata terasa gatal. Ketika tangan Anda
kotor sehabis memegang suatu benda dapat menginfeksi organ mata yang
dapat berakibat sangat buruk untuk kesehatan mata.
4.Istirahatkan mata
Jangan paksakan mata untuk berlama-lama membaca buku atau berada
di depan layar komputer. Jika Anda terlalu lama, mata akan sakit.
Isitirahatkan mata selama beberapa menit.
5.Makan makanan yang mengandung vitamin A
Makan makanan seperti wortel yang mengandung vitamin A. Hal, ini
dikarenakan wortel mengandung vitamin A dan beta karoten yang berfungsi
untuk menjaga kesehatan mata Anda.
6.Pakai pelindung mata
Cobalah untuk memakai pelindung mata dalam berbagai kegiatan aktivitas
seperti saat berkendara, olahraga, dan sebagainya. Banyak kacamata yang
dirancang khusus untuk olahraga untuk menghindari terjadinya cedera mata
dan terhindar dari debu.
7.Periksa mata
Periksakan mata Anda secara rutin agar dapat terhindar dari penyakit yang
menyerang mata sewaktu-waktu.
8.Berhenti merokok
Bagi orang perokok, usahakan agar menghentikan kebiasaan merokok
mulai sekarang. Ini dikarenakan, dapat berpotensi mengalami sejumlah
penyakit mata seperti katarak dan kerusakan saraf optik pada mata.
Demikianlah tips cara menjaga kesehatan mata. Jagalah kesehatan mata
Anda mulai sekarang, semoga bermanfaat dan terima kasih.
Sumber : http://ayokesehatan.blogspot.co.id/2014/01/8-tips-cara-menjaga-kesehatan-mata.htmlS
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PROFIL Kecamatan Salak

aat memasuki Gapura “Selamat datang di Kabupaten Pakpak
Bharat”, kita disambut dengan bangunan yang tampak berdiri
megah dan modern tapi tidak menghilangkan identitas
nilai budaya pakpak. Ya, sebuah bangunan yang diresmikan
Bupati Pakpak Bharat pada tahun 2015 lalu dan menjadi pusat
pemerintahan di wilayah Kecamatan yaitu Kantor Camat Salak yang
memimpin 6 Desa : Salak I, Salak II, Boangmanalu, Penanggalan
Binanga Boang, Kuta Tinggi dan Sibongkaras.

Kecamatan Salak berada dalam posisi yang serba menguntungkan dan strategis, berada tepat di
jantung Kabupaten Pakpak Bharat dan menjadi Ibukota Kabupaten,
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Kecamatan, Pelimpahan
kewenangan dari Bupati/Walikota kepada Camat bermakna urusan pelayanan masyarakat dan
tugas-tugas umum pemerintahan. Camat sebagai perangkat daerah berbeda dengan perangkat
daerah lainnya. Kekhususan Camat yaitu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosiokultural,
menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya

PRESTASI YANG
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:
1.TAHUN 2014
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KECAMATAN SALAK

“TANGKAS”

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

ketentraman dan ketertiban dengan fungsi utama
Camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga
melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.
Camat Salak, Ishak Simon Maibang, S.Sos menerapkan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
dengan motto “ TANGKAS” (Transparan, Adil, Nyaman,
Gesit, Kompetitif, Akuntable dan Sportif ) kepada 17 orang
jajarannya dan para Kepala Desa untuk meningkatkan
:
3.TAHUN 2016
ARAT
BH
AK
KP
pelayanan
yang efektif, efisien dan transparan sehingga
PA
B.
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kesejahteraan masyarakat Kecamatan
MATAN JUAR
- TP PKK KECA
BERAS
N
NO
AN
AN
Salak sesuai dengan visi Kecamatan Salak yaitu
LOMBA MAK
K
MATAN TERBAI
- JUARA I KECA
“Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan Salak yang
Profesional dan Kreatif Menuju Masyarakat yang Sejahtera.
“ Ini juga merupakan implementasi dari budaya HOC
(Hati, Otak, dan Cepat) yang selalu didengungkan DR
Bupati Remigo Yolando Berutu, M.Fin,MBA untuk semakin
meningkatkan kualitas kinerja dari sisi ketangkasan,” tutur
Maibang kepada Tim Bulletin di ruang kerjanya, Kamis
DAN PROFESIONALISME.
(15/12).
Untuk hasil yang maksimal dalam Pemerintahannya,
Maibang terus mem-push sdmnya untuk mencoba hal-hal baru yang bersifat positif dan terus membina dan
berkoordinasi dengan Kepala Desa beserta perangkatnya untuk menjadi professional dan kreatif berinovasi.
“ Tugas kita bukan untuk berhasil tapi untuk mencoba karena didalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil.”
jelasnya menutup pembicaraan.

:
2.TAHUN 2015
OPINSI
A II TINGKAT PR
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RA
AN NON BE
- LOMBA MAKAN
ATAN TERBAIK
M
CA
KE
I
I,
-JUARA
SI YAITU SALAK
PR
KUM TK OPIN
GI
-DESA SADAR HU
NG
TI
SA KUTA
SALAK II DAN DE
NGKAT
HARI KARTINI TI
“
UP
GR
L
KA
-LOMBA VO
AT
KPAK BHAR
KABUPATEN PA
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