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Penduduri

Dari Kami

Salam Redaksi
S e ma ng at b a r u d i Ta h u n Ba r u .
Aw al tahun ta k le pa s da r i se m a r a k d a n kem er i a h a n,
dan s e la lu disa mbut de n g a n s u a s a n a g em b i r a .
Begitu j ug a di Ka bupa te n Pa kp a k Bh a r a t , y a n g
s eper ti tah un- ta h un se be lumn y a s el a l u m en y a m b u t
kedatang a n a w a l ta h un de n g a n s u ka c i t a , s ep er t i
yang terlih a t pa da pe la k sa n a a n O p en Ho u s e Awa l
Tahun Bupa ti Pa k pa k B h a r a t , Dr. Rem i g o Yo l a n d o
Ber u t u , M . Fi n, M BA .
Bupa ti be se r ta Ibu D e wi Rem i g o, s el a ku t u a n
rumah be g itu h a ng a t me n y a p a d a n m en y a m b u t
s er ta ta k se g a n- se g a n be r kel i l i n g m en y a p a p a r a
tamu y a ng h a dir. Ta k se g a n -s eg a n j u g a b el i a u
menu nj uk k a n be r a g a m eks p r es i m en y a n y i d a n
berjo g e t di a ta s pa ng g u n g b er s a m a u n d a n g a n
lai nnya de mi me ng h ibur par a t a m u . I t u l a h s o s o k
beliau yang me ma ng de k a t d en g a n m a s y a r a ka t n y a
d a n me mbua t sua san a l ep a s d a r i b er a g a m
k e pe na ta n pa da ta h u n y a n g t el a h d i l a l u i .
Dari s i si pe me r inta h a n, awa l t a h u n j u g a b er a r t i
d imula iny a k e r j a - k e r j a b a r u b er a n j a k d a r i
perenca na a n y a ng te la h d i l a ku ka n s eb el u m n y a .
Sec a r a r e smi B upa ti da n Wa ki l Bu p a t i , I r. H.
Maju I ly a s Pa da ng me ny e r a h ka n DPA (Do ku m en
Pela k sa na a n A ng g a r a n) 2 0 1 7 d a n d i h a d a p a n
Bupati j ug a pa r a pimpina n O PD m en a n d a t a n g a n i
perjanjia n k ine r j a ny a . S e ca r a r es m i j u g a Bu p a t i
melun c ur k a n Te ma Pe mba n g u n a n Ta h u n 2 0 1 7 ,
yai tu MEM A C U P E M B A N GUNA N I NF R A S T R U K T U R
DAN E KON OM I UN TUK M E NI N G K AT K A N DAYA
S A I N G DA E R A H.
Di aw a l ta h un ini j ug a , b er d a s a r ka n P P n o. 1 8
tahun 2016 te nta ng Pe r a n g ka t Da er a h , Bu p a t i
mela ntik S e k r e ta r is D aer a h y a n g b a r u , S a h a t
Banurea, S. S o s, M . S i, y a ng m er u p a ka n h a s i l p r o s es
lelang ja ba ta n di ta h un la lu b er s a m a 2 8 9 p ej a b a t
tinggi pr a ta ma , a dministr a tor d a n p en g a wa s s er t a
menyer a h k a n S ur a t Ke put u s a n Pel a ks a n a Tu g a s
k e pa d a b eb er a p a p ej a b a t .
Semog a de ng a n se ma ng a t b a r u d i Ta h u n Ba r u
bers a ma pa r a pe j a ba t- p ej a b a t y a n g b a r u a ka n
membaw a sua sa na k e r j a ya n g l eb i h s eg a r u n t u k
c a pa ia n- c a pa ia n k e s u ks es a n d i t a h u n i n i ,
khus us nya me nuj u ma sy a r a k a t Pa kp a k Bh a r a t y a n g
s ej a h t er a . A m i n.
S a l a m Red a ks i ,
N j u a h -n j u 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
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Liputan Utama

Reimpun Sukuten

Perjanjian Kinerja & Peluncuran Tema Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat
“MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH”
Gerak langkah perlahan dan khidmat para purna IPDN menjadi pembuka acara untuk membacakan Komitmen Perjanjian
Kinerja Tahun 2017 di hadapan Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, Wakil Bupati, Ir. H. Maju Ilyas Padang,
Ketua DPRD, Sonni P. Berutu, STh, beserta anggota DPRD, Mansehat Manik, MPd, Elson Angkat, SS, Mhd Said Darwis Boangmanalu,
Kapolres, AKBP Jansen Sitohang, SIK, Dandim 0206/Dairi yang diwakili Kasdim, Mayor Hasanuddin Batubara, Sekretaris Daerah,
Sahat Banurea, S.Sos, M.Si beserta para pimpinan SKPD, para Kepala Desa, para pimpinan BUMN dan BUMD, pimpinan instansi
vertikal, para pemuka masyarakat dan undangan lainnya serta ratusan ASN pejabat administrator dan pengawas yang berdiri tegak
saat Sanggup CF Manik, S.STP (purna IPDN angkatan XXII) membacakan komitmen dengan didampingi Hendro P Capah, S.STP
(Angkatan XXI) sebagai pembawa bendera Merah Putih serta Radumen F Bancin, S.STP (Angkatan XX) sebagai pembawa pataka
Kabupaten Pakpak Bharat, di Gedung Diklat BKD, Cikaok, Selasa (24/01).
Seluruh ASN berdasarkan komitmen tersebut akan bertanggung jawab untuk melaksanakan program serta kegiatan, dan mewujudkan target kinerja
sesuai DPA 2017 serta menyatakan bertanggung jawab untuk keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target tersebut.
Di hadapan Bupati juga para pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menandatangani Perjanjian Kinerja serta Pakta Integritas yang diawali oleh
Sekretaris Daerah. Selanjutnya para pejabat ini menerima DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang diserahkan oleh Wakil Bupati.
Puncak acara adalah peluncuran tema pembangunan tahun 2017, yaitu Memacu
Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah, yang
ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati dengan didampingi oleh Wakil Bupati
dan pimpinan FKPD. Dalam pemaparannya, Bupati mengutarakan bahwa perubahan
paradigma telah dilakukan beranjak dari kepemimpinan beliau yang kedua di Kabupaten
ini. “Jika pada RPJMD sebelumnya konteks utama adalah mengurangi beban pengeluaran
masyarakat, maka dalam tahun-tahun sekarang ini yang merujuk dari visi dan misi adalah
bagaimana melakukan stimuli untuk masyarakat lebih berdaya, utamanya infrastruktur
dan ekonomi dan berkorelasi positif dengan peningkatan daya saing daerah”, jelasnya.
Bupati juga menyatakan apresiasi yang tinggi atas program Nawacita Presiden
Joko Widodo, khususnya penekanan pada pembangunan dari Desa yang salah satu
implementasinya berupa kucuran Dana Desa yang demikian besar. “Seiring dengan
hal tersebut, para Kepala Desa dan perangkat Desa yang bertanggung jawab dengan
Dana Desa juga harus ada harus ada kesamaan gerak dengan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, sehingga pembangunan dapat berlangsung lebih baik,
terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan mampu diselesaikan menuju kesempurnaan demi masyarakat tercinta”, tegas Bupati.
Kepada para pejabat dan ASN, Bupati mengingatkan untuk menyamakan derap langkah, memegang teguh Pakta Integritas yang telah ditandatangani,
serta melaksanakan aturan yang harus didukung penuh jajarannya. “Saya juga berharap kepada unsur Forkopimda serta unsur masyarakat lainnya, termasuk
para ulama, memberi sumbangsih pada Kabupaten ini sehingga peran serta kita bersama akan mewujudkan masyarakat yang sejahtera selaras dengan
tema pembangunan yang telah diluncurkan”, ujar Bupati. “Dengan bergerak seirama, layaknya sebuah orkestra untuk mencurahkan fikiran, tenaga, dan
kepeduliannya yang berisi energi positif sehingga tahun 2017 dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada lagi yang memikirkan kita selain kita
sendiri. Tidak ada yang dapat merubahnya selain daya, upaya, dan kesadaran kita demi Pakpak Bharat tercinta”, tandas Bupati Remigo.
Sikap mengenai kebersamaan ini juga diamini oleh Ketua DPRD, yang menyoroti situasi dan kondisi negara sedang diwarnai intrik dan derasnya
beragam hasutan serta ungkapan kebencian terutama di media sosial. “Semoga kondisi ini tidak berdampak pada Kabupaten Pakpak Bharat. Kebersamaan
kita sedang diuji dan marilah bersama kita bergandengan tangan sehingga pembangunan demi kininduma (masyarakat yang sejahtera; red) dengan cepat
terwujud”, tukas Sonni P. Berutu.
PEMBEKALAN BAGI ASN
Seusai jeda tengah hari, acara dilanjutkan dengan pembekalan bagi para ASN yang diawali oleh dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, yang
disampaikan langsung oleh Kepala BPK, Dra. Vincentia Moli Ambar Wahyuni, MM Ak, yang dimoderatori Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu,
M.Fin, MBA.
Kepala BPK menyampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan pemeriksaan interim oleh BPK, termasuk di Kabupaten Pakpak Bharat. Pihak BPK juga
melakukan roadshow ke Kabupaten/Kota dan Kabupaten Pakpak Bharat adalah yang ke-14 dikunjungi. Tujuannya agar proses pemeriksaan dan pelaporan
tiap daerah terlaksana dengan baik. Disebutkan juga oleh beliau bahwa Kabupaten Pakpak Bharat termasuk berprestasi karena tindak lanjut temuan oleh
Inspektorat meraih poin 84,1.
Pembekalan dilanjutkan oleh Ka. BPKAD, Benar Baik Sembiring, SE (Ak), M.Si, dengan materi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Dalam
Pengelolaan Pemerintahan (Keuangan) Yang Baik,kemudian oleh Inspektur Kabupaten, Budianta Pinem, SE (Ak), M.Si, dengan materi Percepatan Peningkatan
Kualitas Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa, lalu oleh Plt. Ka. Dinas Kominfo, Aryanto Tinambunan, SP, M.Si, tentang Rencana Umum Pengadaan, dan
pembekalan dari Sekretaris Daerah, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si, yang mengangkat tema Bagaimana Menumbuhkan Etos Clean and Good Governance.
Finalisasi pembekalan dilakukan oleh Bupati, dengan menekankan beberapa poin seperti agar ASN, terutama para pejabat memahami RPJMD,
Renstra SKPD, Renja dan DPA. “Saya juga menegaskan agar PA (Pengguna Anggaran) yang notabene pimpinan SKPD tidak menjabat sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen, sehingga jajaran dibawahnya menguasai tentang program dan kegiatan”, sebut Bupati.
“OPD juga harus mampu meraih capaian PAD yang maksimal sehingga target-target kita dari sisi pendapatan akan meningkat, dan kalau bisa melebihi
dari target”, tambah beliau sembari mengingatkan agar seluruh ASN bertempat tinggal di Kabupaten ini sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin
baik lagi. Dari aspek
korps, Bupati menyoroti
pentingnya
kepatuhan
dan
kepedulian
jajaran ASN dengan
pimpinannya. “Sah-sah
saja pimpinan merangkul
bawahan, tetapi yang lebih
penting adalah bagaimana
bawahan
memahami
pimpinannya.
Menjaga
pimpinan senada dengan
menjaga nama baik korps.
Sebagai catatan adalah keyword untuk ini adalah satu derap langkah, satu nafas, dan satu jiwa dalam organisasi, serta hilangkan nilai-nilai individualistis. Jangan
ragu untuk memperbaiki diri dan berkemauan keras untuk belajar, serta berkomitmen untuk mempersembahkan yang terbaik”, tegas Bupati lebih lanjut.
Sebagai penutup, Bupati melakukan refresh akan Budaya serta Nilai Organisasi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. “Itu adalah pedoman kita
untuk hidup dan berkehidupan. Jangan ragu dan jangan takut. Tuhan bersama kita”, pungkasnya.

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

3

Pekketna
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Liputan Khusus

Bupati Remigo Lantik Sekretaris Daerah
dan 289 Pejabat Tinggi Pratama, Administrator,
Pengawas Lingkup Pemkab Pakpak Bharat
Kemegahan Gedung Diklat,
Cikaok Kec. STTU Julu pada Jumat petang
(13/01) menjadi saksi saat Bupati Pakpak
Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin,
MBA melakukan pengambilan sumpah/
janji dan melantik Sahat Banurea,
S.Sos, M.Si menjadi Sekretaris Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat bersama 289
Pejabat Tinggi Pratama (eselon II), Pejabat
Administrator (eselon III) dan Pejabat
Pengawas (eselon IV), lingkup Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat, termasuk 8
Camat yang dikukuhkan dan dilantik.
Komposisi jabatan adalah 10
orang untuk Jabatan Tinggi Pratama,
77 orang pada Jabatan Administrator,
dan 202 orang untuk Jabatan Pengawas.
Turut juga diserahkan SK Pelaksana Tugas
kepada 10 pejabat sebagai pimpinan
SKPD.
Di hadapan Ketua DPRD, Sonni P. Berutu, STh,
Dandim 0206 Dairi, Letkol (Inf ), Jatmiko Aryanto,
SE, Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang, Mangapul
Saragi, SH, MH, Ketua TP PKK Kab. Pakpak Bharat,
Ny. Dewi Remigo Berutu, S.Sos, Ketua Persit KCK
Kodim 0206 Dairi, Ny. Nurhanani Jatmiko Aryanto,
Wakapolres, pejabat yang dilantik dan undangan
lainnya, Bupati Remigo menyampaikan bahwa
sesuai dengan amanat Undang-undang no.
23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
dan Peraturan Pemerintah no. 18 tahun 2016
tentang Perangkat Daerah maka perubahan
struktur organisasi di Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat harus segera dilaksanakan dengan

mengacu pada regulasi tersebut.
“Untuk memenuhi ketentuan yang diatur oleh pemerintah atasan serta Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
yang telah ditetapkan bersama Pemkab Pakpak Bharat dengan DPRD pada tahun lalu, maka hari ini dilantik para pejabat berdasarkan regulasi tersebut
dan tipelogi perangkat daerah di Kabupaten kita. Jadi tidak ada lagi organisasi pemerintah yang seragam pada daerah yang berbeda sebagaimana
yang terjadi sebelumnya. Ini adalah paradigma tepat struktur sesuai amanat dan ketentuan untuk menjadikan daerah kita lebih baik lagi”, jelas beliau.
Bupati juga mengutarakan bahwa pola recruitment dan penempatan para pejabat dilakukan dengan cara yang benar-benar profesional. “Misalnya
pada penentuan Sekretaris Daerah juga menempuh proses lelang jabatan yang selektif serta akurat oleh tim independen dan tidak bisa dicampuri
oleh siapapun”, tambahnya.
Hal yang menjadi perhatian dalam pengisian jabatan selain kecakapan teknis dan akademis adalah sikap dan perilaku kandidat yang akan
menduduki jabatan, termasuk ukuran kepatuhan dan kerajinan serta loyalitas kepada Kabupaten ini. “Sehingga keberpihakan kepada Kabupaten
Pakpak Bharat seperti bertempat tinggal di Kabupaten ini demi perwujudan pembangunan sosial kemasyarakatan dalam kesehariannya, juga akan
menjadi parameter ke depan”, sebut beliau yang disambut tepuk tangan riuh oleh seluruh hadirin.
Tak lupa Bupati mengingatkan untuk tidak euforia bagi pejabat yang telah dilantik. “Segera lakukan kerja-kerja dengan sepenuh hati dan penuh
kecerdasan sesuai budaya organisasi kita yaitu HOC (Hati, Otak dan Cepat) serta 7 nilai yang menjadi penyangganya”, ujar Bupati lebih lanjut. Secara
khusus Bupati Remigo mengucapkan terima kasih kepada Mester Padang, S.Pd, MM, yang telah ikut mengawal kelangsungan jalannya pemerintahan
di Kabupaten Pakpak Bharat selaku Pelaksana Tugas Sekda selama beberapa bulan. “Beliau (Mester Padang), bukan hanya semata-mata rekan kerja
dan jajaran, tetapi juga teman berdiskusi serta mencari solusi terbaik untuk Kabupaten ini kini dan nanti. Saya dengan tulus bersama Wakil Bupati dan
jajaran Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat serta atas nama seluruh masyarakat Kabupaten ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada Bapak”, ucap Bupati yang menghadirkan suasana haru di Gedung ini karena banyak kesan-kesan baik akan sosok Mester Padang.
Bertindak selaku saksi pada pelantikan Sekda adalah Ketua PN Sidikalang, dan Inspektur Kabupaten, Budianta Pinem, SE, MSi. Sementara saksi
pada pelantikan pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas adalah Ketua PN Sidikalang dan Sekda. Perwakilan penerima Pin Jabatan adalah
Mester Padang untuk Pejabat Tinggi Pratama, Jenny Predes, SE untuk Administrator dan Rickardo Putra Bancin, SAP untuk Pengawas.
Dalam rangkaian acara pengukuhan dan pelantikan juga dilakukan pengucapan Pakta Integritas yang dipandu oleh Inspektur Kabupaten dan
diikuti oleh seluruh peserta. Penandatanganan Pakta Integritas diwakili oleh Sekda untuk Pejabat Tinggi Pratama, Jenny Predes, SE untuk Administrator
dan Febriansyah Boangmanalu, SIP untuk Pengawas.
Adapun pejabat yang dilantik dan diserahkan SK Pelaksana Tugas (Plt) antara lain Ka. Dinas PU dan Tata Ruang sekaligus Plt. Ka.Dinas Perumahan
dan Pemukiman, Parlaungan Lumban Toruan, Ka. Bappeda, Jalan Berutu, Ka. Dinas Pendidikan Mester Padang, Ka. BKD Sartono Padang, Ka. Dinas PMD,
PP dan KB Manurung Naiborhu, Ka. Dinas Koperasi, Mordehai Orba Suntuk Manik, Plt. Ka. Dinas Sosial Isak Simon Maibang, Plt. Sekretaris DPRD, Jalil
Angkat, Plt. Ka. Dinas Dukcatpil, Petrus Saragih, Plt. Ka. Dinas Kominfo Aryanto Tinambunan, Plt. Ka. Dinas Pariwisata, Saslian Sinamo, Plt. Ka. Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan, Sunardi, Plt. Ka. BPBD, Jibun Padang, Plt. Ka. Dinas Pelayanan Terpadu dan Satu Pintu, Losmar Berutu, Plt. Ka. Satpol
PP, Morasi J. Berutu, Camat Salak, Sahat Boangmanalu, Camat Siempat Rube, Efendi Berutu, Camat STTU Jehe, Darliati Ujung, Camat Pagindar, Saor
Manik, Camat PGGS, Padang, Ka. Bagian Pemerintahan Setda, Robincem Habeahan, Ka. Bagian Hukum dan HAM Setda, Romian Sitopu, Ka. Bagian
Organisasi Setda, Chairul Pane, Ka. Bagian Humas Setda, Kastro Manik, Ka. Bagian Ekbangkes Setda, David Karosekali, dan Ka. Bagian Umum Setda,
Rayanda Pasi.
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Kilas Balik

Tumulih Mi Podi

SEMARAK PERAYAAN NATAL NASIONAL DI DOLOK SANGGUL

K

emeriahan Perayaan Natal Tahun 2016 di Dolok
Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan turut
dihadiri juga oleh Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo
Yolando Berutu, M.Fin, MBA, yang didampingi Ibu Dewi
Remigo, S.Sos, Senin (26/12). Pada perayaan Natal
tingkat nasional bersama Menko Kemaritiman, Luhut
Binsar Panjaitan, Menteri Perdagangan Enggartiasto
Lukita selaku Ketua Umum Panitia, Gubernur Sumatera Utara, Ir. HT Erry Nuradi, M.Si, para
Kepala Daerah dan pimpinan dan anggota DPRD se-Sumatera Utara, serta puluhan ribu umat
Kristiani tampak khidmat mengikuti mulai dari
acara ibadah sampai perayaan.

Bupati Remigo juga mendapat kehormatan dalam pelaksanaan
penyalaan penyalaan lilin saat ibadah bersama beberapa tamu VVIP
lainnya. Tampak hadir juga dalam kesempatan ini Plt. Sekda, Mester
Padang, SPd, MM, para pimpinan SKPD, para Kabag Setda dan ratusan
umat Kristiani asal Kabupaten Pakpak Bharat yang menyemarakkan
perayaan.
Pasca pelaksanaan ibadah, juga dilakukan pemberian beasiswa bagi
pelajar berprestasi yang diwakili oleh 12 orang siswa yang salah satunya
adalah Selfie Amelda Berutu, siswi SMA Negeri 1 STTU Julu.
Beragam acara menarik mengisi perayaan Natal Nasional tahun ini,
antara lain Koor dan Paduan Suara, Drama dan Opera Natal, Lagulagu Natal oleh artis ibukota dan beragam acara lainnya yang dikemas
sedemikian menarik demi menghibur seluruh hadirin dengan MC Rony
Sianturi dan Helen Sinaga.
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Gombaren

Potret

OPEN HOUSE
AWAL TAHUN BUPATI PAKPAK BHARAT

PENYANDANG
KETERBATASAN
MENJADI TAMU
KEHORMATAN
Respect yang tinggi patut diberikan
kepada Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo
Yolando Berutu, M.Fin, MBA bersama Ibu
Dewi Remigo, S.Sos karena dalam setiap
kerianggembiraan yang dilakukannya, tak
melupakan orang-orang yang mungkin
sering diabaikan. Seperti pada Kamis
(26/01) saat acara Open House Awal Tahun
2017 di Bale Iandani (d/h Pendopo Rumah
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Potret

Gombaren

Dinas Bupati), Jl. Sulang Silima, Salak, tak hanya mengundang seluruh lapisan
masyarakat dalam beragam strata sosial, beliau selalu mengundang para peyandang
keterbatasan seperti pada tahun-tahun sebelumnya dan menjadikannya tamu
kehormatan dengan menempatkan posisi tempat duduk di depan.
“Eh, ada murid baru, ya?”, sapa Ibu Dewi dengan penuh keramahan saat menyalami satu persatu siswa-siswi SLB Kecupak yang
memang dikenal betul oleh beliau. Sang siswi yang disapa terlihat malu dan mencoba berlindung dibalik gurunya. Berkat keramahan
Ibu Dewi mampu membangkitkan semangat siswi tersebut untuk menatap wajah beliau yang teduh dan keibuan.
Selain para murid-murid penyandang keterbatasan dan seluruh masyarakat termasuk para pelajar, tampak hadir pada
kesempatan ini Wakil Bupati Ir. H. Maju Ilyas Padang beserta Ibu Hj. Idahliani br. Sagala, Ketua DPRD, Sonni P. Berutu, STh, Wakil Ketua
dan Anggota DPRD beserta para istri, Ketua PN, Mangapul Saragi, SH, MH, beserta Ibu, Sekretaris Daerah, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si
dan para pimpinan OPD yang juga didampingi istri masing-masing, Kasdim 0206/Dairi, Mayor Hasanuddin Batubara, perwakilan Kejari
Dairi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Pakpak Bharat, Tamba Tinendung beserta jajarannya, perwakilan instansi vertikal, BUMN dan BUMD,
para ulama dan tokoh agama, pemuka masyarakat,
tokoh pemuda, pemerhati pembangunan, kelompok
perempuan, tokoh masyarakat Pakpak di perantauan,
antara lain Fakhruddin Kudadiri, masyarakat dari
Kabupaten tetangga, antara lain tampak anggota
DPRD Kab. Dairi, Agus Ujung, insan pers dan beragam
komponen masyarakat lainnya.
“Tidak ada yang berat-berat ingin saya
sampaikan sehingga menambah beban pikiran para
undangan yang saya hormati. Kita santai saja dan
bergembira ria hari ini. Saya cuma mengharapkan
kita untuk bersatu, saling melindungi dan saling
menjaga. Saya menjaga dan melindungi kalian.
Begitu juga masyarakat, untuk mampu menjaga saya
sehingga kita mampu membangun Kabupaten ini
ke depannya dengan lebih baik lagi”, sebut Bupati
Remigo saat memberikan sambutannya dengan
didampingi Ibu Dewi.
“Saya sepakat dengan pernyataan dan sikap

yang disampaikan oleh Ketua KNPI tadi, bahwa para pemuda siap dan
bersedia memberikan sumbangsihnya. Tidak hanya sebagai back up, tetapi
juga menjadi motor dan garda terdepan mengisi pembangunan di sini.
Apalagi menghadapi ancaman, dan siapapun yang ingin mengoyak-ngoyak
ketenteraman. Terima kasih para pemuda yang begitu peduli dengan
Kabupaten Pakpak Bharat. This time for youth”, tandas Bupati.
Pernyataan tersebut juga mendapat dukungan dari Ketua DPRD, Sonni
P. Berutu, yang melihat banyaknya kondisi tidak menarik di negeri ini dan
menjadi suatu hal yang dapat mengganggu untuk pelaksanaan pembangunan
di Kabupaten Pakpak Bharat. “Ini patut kita waspadai. Itulah perlunya sikapsikap memperkuat toleransi dan saling menghargai sehingga kedamaian kita
akan berlangsung sampai kapan pun”, terangnya.
Kemeriahan acara diisi beragam hiburan. Bupati beserta ibu terus berkeliling
menyapa seluruh tamu yang hadir dengan penuh kehangatan dan keakraban.
Sesekali terlihat para tamu meminta foto bersama dengan beliau. Acara
berakhir sekira lepas tengah hari.
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Sekretariat Daerah Laksanakan Sertijab

indak lanjut pasca pelantikan
dan serah terima jabatan
(sertijab) pimpinan SKPD lingkup
Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat, maka SKPD Sekretariat
Daerah melakukan Sertijab untuk para
Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di
Bale Sada Arih, Selasa siang (17/01).
Di hadapan Sekretaris Daerah,
Sahat Banurea, S.Sos, M.Si, masing-masing
pejabat menandatangani Berita Acara
Sertijab beserta memorinya, dan serta
menyerahkan secara resmi berkas-berkas
terkait jabatan yang diserahterimakan.
Secara simbolik juga dilakukan penyerahan
aset-aset berupa tanda pengenal dan
handy talky kepada Sekda.
Sekda
dalam
arahannya
mengutarakan bahwa Sekretariat Daerah mempunyai 2 tugas besar yaitu sebagai perumus kebijakan Kepala Daerah dan Pengkoordinir
antar SKPD. “Tugas ini bukan ringan saya meminta komitmen kepada untuk berdisiplin serta bertindak gesit dan cakap seperti yang
sering disampaikan oleh Pak Bupati”, tandas Sekda.
“Target strategis kita adalah penerapan e-Kinerja dalam waktu dekat. Untuk itu peran dan kontribusi dari masing-masing Bagian
sangat diharapkan. Tak perlu ada sekat-sekat di antara kita karena kita sesungguhnya adalah satu kesatuan yaitu Sekretariat Daerah”,
lanjutnya. Acara ditutup dengan ucapan perpisahan antar pejabat yang meninggalkan Sekretariat Daerah dengan para pejabat baru
dan jajarannya.

SERAH TERIMA
JABATAN
PIMPINAN SKPD
LINGKUP PEMKAB
PAKPAK BHARAT

P

asca pelantikan besar-besaran yang dilakukan pada Jumat lalu berdasarkan PP no. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
maka para pimpinan SKPD pun melakukan serah terima jabatan pada Senin sore (16/01) di Ruang Rapat Nusantara Kantor
Bupati Pakpak Bharat, Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindeka, Salak.
Hal tersebut memang merupakan amanat Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, untuk menyegerakan
kerja-kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat termasuk serah terima jabatan. “Ini juga merupakan cerminan budaya
organisasi kita, yaitu HOC (Hati, Otak dan Cepat)”, sebutnya kala melantik para pejabat di Gedung Diklat, Cikaok.
Dengan disaksikan oleh Wakil Bupati, Ir. H. Maju Ilyas Padang, dan pimpinan SKPD serta para pejabat lainnya, berturut-turut pimpinan
SKPD melakukan serah terima jabatan, yang diawali dari Sekretaris Daerah, dari pejabat lama, Mester Padang, SPd, MM, kepada pejabat
baru, Sahat Banurea, S.Sos, MSi.
Wakil Bupati dalam sambutannya menekankan pentingnya bersikap disiplin dalam bekerja. “Sebagai para pemimpin yang baru
melakukan serah terima jabatan dan akan bekerja nantinya di tempat lingkungan yang baru, segeralah menyesuaikan diri dan kunci
utamanya adalah disiplin”, tuturnya. Tak lupa beliau mengucapkan selamat kepada para pejabat yang telah melakukan serah terima
jabatan.
Adapun serah terima jabatan yang dilakukan adalah: Sekretaris Daerah dari Mester Padang kepada Sahat Banurea, Ka. Bappeda
dari Viktor Sinamo kepada Jalan Berutu, Ka. Dinas Pendidikan dari Jalan Berutu kepada Mester Padang, Ka. BKD dari Sahat Banurea kepada
Sartono Padang, Ka. Dinas Sosial dari Manurung Naiborhu kepada Isak Simon Maibang, Ka. Dinas PMD, PP dan KB dari Tekki Angkat kepada
Manurung Naiborhu, Ka. Dinas Koperasi dari Juhari Angkat kepada Mordehai Orba Suntuk Manik, Ka. Dinas Kominfo dari Mordehai Orba
Suntuk Manik kepada Aryanto Tinambunan, Ka. Dinas Pariwisata dari Mordehai Orba Suntuk Manik dan Jalan Berutu kepada Saslian
Sinamo, Ka. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dari Supardi Padang kepada Sunardi, Ka. BPBD dari Sartono Padang kepada Jibun
Padang, Camat Salak dari Isak Simon Maibang kepada Sahat Boangmanalu, Camat Siempat Rube dari Jibun Padang kepada Efendi Berutu,
Camat STTU Jehe dari Sabar Berutu kepada Darliati Ujung, Camat Pagindar dari Hanafi Padang kepada Saor Manik dan Camat PGGS dari
Saor Manik kepada Hanafi Padang. Untuk SKPD yang melebur dan bergabung dengan Sekretariat Daerah dilakukan serah terima dari
mantan Ka. Kantor Kesbangpol, Kastro Manik dan Ka. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, Dame Tumangger kepada Sekretaris
Daerah, Sahat Banurea.
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Ibu Dewi Remigo BERI BANTUAN KORBAN KDRT

K

ekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
jelas-jelas sebuah tindakan tercela yang
sangat rendah, paling tidak bermoral, dan
sesungguhnya tidak pantas untuk diampuni,
karena kecenderungan yang terjadi berupa
proses represif dan penganiayaan terhadap
orang-orang yang lebih lemah.

Wajar rasa marah bercampur kecewa terbersit dari nada
Ibu Dewi Remigo Berutu, S.Sos yang juga Ketua TP PKK Kabupaten
Pakpak Bharat, saat memberikan sepatah dua patah kata pada
acara pemberian bantuan untuk korban KDRT, di Kantor TP PKK,
Napasengkut, Salak, Jumat (27/01).
“Keluarga yang seharusnya dianggap pelindung, ternyata seperti pagar makan tanaman. Ini tidak boleh terjadi lagi dan harus terus
kita waspadai. Kepada pihak keluarga lainnya, anda-anda lah yang merupakan orang terdekat. Jangan abaikan dan jangan lalai jika ada
indikasi atau tindak tanduk yang mencurigakan dari anggota-anggota keluarga kita”, ucap Ibu Dewi yang didampingi jajarannya. Tak lupa
Ibu yang lembut hati ini meminta kepada anggota keluarga lainnya agar terus memberikan kasih sayang, memberikan semangat dan
motivasi, sehingga rasa trauma akibat kekerasan yang pernah ada akan berkurang atau menghilang.
Rasa terenyuh dan iba jugalah yang membuat Ibu Dewi merogoh kocek pribadinya, menambah bantuan sebelumnya berupa
barang dengan uang tunai. “Saya sadar bahwa bantuan tidak menghilangkan luka. Tetapi anggaplah pemberian ini sebagai bentuk
empati kita bersama, sesama kaum perempuan, sesama masyarakat Pakpak Bharat dan sesama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa”,
cetusnya.
Kepada para korban, Ibu Dewi berpesan untuk kembali bersemangat. “Jalan hidup kita masih panjang, jangan sampai terhenti
karena persoalan yang sebenarnya bagi saya juga sangat mengecewakan. Tetaplah ingat pada Sang Pencipta dan yakinlah masih banyak
orang baik di sekitar kita yang siap membantu adik-adikku semua”, ujarnya memberi motivasi.
Plt. Ka. Dinas Sosial, Isak Simon Maibang yang didampingi Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial, Raihana, menyebutkan
bahwa bantuan yang diserahkan kepada para korban merupakan bentuk dukungan psikososial, sehingga para korban yang rata-rata
perempuan di bawah umur ini tidak paranoid terhadap lingkungan sekitarnya. Adapun yang menjadi korban yaitu DE br. B (18 tahun) asal
Desa Kuta Tinggi, Salak, kemudian NU br. B (12 tahun) asal Kuta Tinggi, Salak, dan LK br. B (13 tahun) asal Desa Cikaok, STTU Julu.
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PEMBEKALAN ANGGOTA BANPOL PP KABUPATEN
PAKPAK BHARAT TAHUN 2017

“Hoosss…! Hooosss…!”, suara teriakan seirama
cukup mengejutkan suasana pagi hari di Kompleks
Perkantoran Panorama Indah Sindeka, Salak, Kamis
(05/01). Ternyata puluhan Banpol PP yang berada di
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten
Pakpak Bharat sedang berlatih beladiri.
“Kegiatan pelatihan beladiri pada hari ini merupakan rangkaian dari Pembekalan Anggota Banpol PP Kabupaten Pakpak Bharat
tahun 2017”, jelas Ka. Satpol PP, Drs. Morasi Justinus Berutu, MM, didampingi Kasi Tramtibum, Sudianto Simorangkir, S.Sos sembari ikut
serta memberi pengarahan dalam gerakan-gerakan beladiri di Lapangan Apel Pemkab Pakpak Bharat.
Menurutnya pembekalan ini diberikan kepada 52 orang anggota Banpol PP. “Terkhusus kepada 24 anggota baru Banpol PP serta anggota
Banpol yang tidak sedang melaksanakan piket”, tambahnya. Rangkaian pelatihan ini telah dimulai sejak Selasa, 3 Januari 2017 yang lalu
dan akan berakhir besok, Jumat, 6 Januari 2017.
Untuk keseluruhan materi pembekalan, selain pelatihan dasar-dasar beladiri juga diberikan pelatihan baris-berbaris, uraian tupoksi,
dan etika birokrasi. Untuk pelatihan beladiri pada hari ini, secara khusus Satpol PP mendatangkan peraih medali emas Pencak Silat pada
Pordasu yang lalu, yaitu Gunawan Berutu asal Pakpak Bharat.
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BUPATI REMIGO DIKUKUHKAN
SEBAGAI DEWAN PEMBINA AAIPI
SUMATERA UTARA
Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA secara resmi
dikukuhkan sebagai Dewan Pembina AAIPI (Asosisasi Auditor Intern Pemerintah
Indonesia) Sumatera Utara bersama wakil dari Kota Medan dan Provinsi Sumatera
Utara oleh Gubernur Sumatera Utara, Ir. HT
Erry Nuradi, MSi di Sudirman Room Hotel
Polonia, Medan, Selasa sore (27/12), yang
ditandai dengan pembacaan Keputusan
Pengukuhan disertai pemasangan pin
Dewan Pembina. Turut dikukuhkan juga
dalam kesempatan ini Inspektur Kabupaten,
Budianta Pinem, selaku Ketua Komite Audit
AAIPI Sumatera Utara.
“Amanah dan tanggung jawab yang besar sudah diletakkan
dipundak. Inilah bentuk kepercayaan yang harus dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya. Terima kasih kepada Pimpinan Pusat AAIPI yang telah memberi perhatian dan kepercayaan kepada saya dan kawankawan yang dikukuhkan pada hari ini”, sebut Bupati Remigo seusai acara. Istimewa terasa karena Bupati Remigo merupakan satu-satunya
Bupati dari 25 Kabupaten yang ada di Sumatera Utara.
Acara pengukuhan ini serangkai dengan Rapat Koordinasi Pengawasan
Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara serta launching Simpati
(Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Terintegrasi) Sumut Paten, yang
merupakan aplikasi layanan berbasis online untuk menerima pengaduan
dari masyarakat serta mempermudah kerja-kerja pelayanan pengawasan
bagi Inspektorat Sumatera Utara.
Tampak hadir dalam acara ini juga perwakilan dari KPK, Ombudsman, AAIPI
Pusat, BPK, BPKP, para pimpinan SKPD Prov. Sumatera Utara dan perwakilan
Inspektorat Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.
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SAHAT BANUREA, S.Sos, M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat

Beranjak dari keluarga dengan latar belakang
birokrat murni, membuat Sahat Banurea terinspirasi
untuk berbakti menjadi abdi negara dan abdi
masyarakat. “Orang tua saya adalah seorang
birokrat tulen, yang berkarir dan mengikuti jenjang
kepegawaian dari bawah dan Bapak saya sampai
mencapai jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten
Dairi. Ibu saya adalah seorang guru sekolah negeri.
Bahkan dari 6 kami bersaudara, lima orang menjadi
Apararatur Sipil Negara”, kenang Sahat Banurea
yang lahir dan melalui masa-masa sekolah di
Sidikalang, ibukota Kabupaten Dairi.“Pola pikir
dan sudut pandang seorang PNS ataupun ASN harus
berubah ketika memutuskan menjadi seorang Abdi
Negara. Ya, saya akui skill dan keahlian sang PNS menjadi
dasar penempatannya beranjak dari analisis jabatan
yang ada. Tetapi saat akan ditempatkan, kita harus siap
menghadapi segala tantangan dan hambatan. Setiap
pekerjaan pasti membuat kita lelah dan itu sudah
hakekatnya. Hadapi semua dan cintai, niscaya semua
akan terasa mudah dilalui. Dan yang pasti, berikan yang
terbaik, karena
apa yang kita
ABDI NEGARA SIAP DITEMPATKAN DI MANA SAJA
persembahkan
dalam pekerjaan,
juga akan kembali ke diri kita, baik atau buruknya”, urai beliau dengan memberikan filosofis yang
mendalam.
Sekda mencontohkan saat pertama kali berkarir sebagai PNS, beliau ditempatkan di Kupang
pada tahun 1999, pada Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. “Sebuah
wilayah yang terus terang baru saya ketahui, tanpa memahami karakter masyarakat di sana. Apalagi
pada waktu itu sedang sibuk-sibuknya menangani pengungsi dari Timor Timur (kini negara Timor
Leste) yang sedang bergejolak menjelang Referendum saat provinsi tersebut ingin memisahkan
diri dari NKRI”, ungkap Bapak 2 anak ini yang menceritakan suka-dukanya di wilayah pengungsian,
bahkan sampai sebulan penuh tidak keluar sama sekali dari lokasi.
“Artinya, apa yang saya alami dengan lingkungan pekerjaan yang baru dengan menghadapi
tantangan baru membuat kita akan kaya dengan pengalaman dibarengi dengan masukan dari
PANCA PRASETYA
berbagai sumber. Inilah yang menjadi dasar-dasar kita untuk berbuat di tempat berikutnya.
KORPS PEGAWAI
Karakter rekan sejawat dan pimpinan yang baru hampir diyakini berbeda dengan tempat yang
REPUBLIK INDONESIA
lama. Inilah yang menjadikan kita berkarakter, artinya mampu
BIODATA
KAMI ANGGOTA KORPS PEGAWAI
menyesuaikan diri dan itu harus menjadi jati diri seorang
REPUBLIK INDONESIA ADALAH
Nama : SAHAT BANUREA
aparatur sipil negara. Jangan malah belum apa-apa sudah
INSAN YANG BERIMAN DAN
Tempat/Tanggal Lahir : Sidikalang/22 Desember 1967
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG
mengeluh.
Buktikan,
bahwa
kita
PNS
adalah
sosok
yang
sigap
Alamat : Jl. Sulang Silima, Salak
MAHA ESA, BERJANJI :
dan tangkas serta mampu berbakti di mana pun kita berada”,
Jabatan Saat Ini :
1. SETIA DAN TAAT KEPADA
Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
tambahnya.
NEGARA KESATUAN DAN
Riwayat Kepegawaian :
PEMERINTAH REPUBLIK
Saat disinggung mengenai pilihannya kembali ke daerah asal,
-Kanwil Departemen Sosial Prov. NTT (1999-2001)
INDONESIA,
YANG BERDASARKAN
-Pemerintah Kabupaten Dairi (2001-2007)
pria peraih gelar Master of Science dari Universitas Gadjah Mada
PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG
-Staf pada Bappeda Kab. Pakpak Bharat (2007-2009)
DASAR 1945.
ini berujar bahwa kala itu (tahun 2001) semangat Otonomi
-Kasubbid Perhubungan, Sumber Daya Alam dan
2. MENJUNJUNG TINGGI
Sumber Daya Lain pada Bid. Sarana dan Prasarana
Daerah melingkupi negeri ini. “Tidak hanya di masyarakat, para
Bappeda (2009-2010)
KEHORMATAN BANGSA DAN
PNS yang berasal dari berbagai banyak merasa terpanggil untuk
-Sekretaris Camat Salak (2010)
NEGARA SERTA MEMEGANG
-Camat Salak (2010-2012)
TEGUH RAHASIAJABATAN DAN
membangun daerahnya, termasuk saya. Hal tersebut yang
-Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda
RAHASIA NEGARA.
membuat saya menjatuhkan pilihan kembali ke Dairi”, terangnya.
(2012-2014)
3. MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN
-Asisten Pemerintahan (2014)
Semakin menarik bagi beliau ketika Dairi dimekarkan dengan
NEGARA DAN MASYARAKAT, DIATAS
-Kepala BKD dan Diklat (2014-2017)
KEPENTINGAN PRIBADI DAN
menghadirkan Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2003.
-Sekretaris Daerah (2017-sekarang)
GOLONGAN.
Riwayat Pendidikan:
Selaras dengan konsentrasi keilmuan beliau dari Strata-2, yaitu
4. MEMELIHARA PERSATUAN DAN
-SDN 030306 Sidikalang (tamat tahun 1980)
Politik Lokal dan Otonomi Daerah, maka Sahat Banurea merasa
KESATUAN BANGSA SERTA
-SMPN 1 Sidikalang (tamat tahun 1983)
KESETIAKAWANAN
KORPS PEGA-SMAN 1 Sidikalang (tamat tahun 1986)
harus memberikan sumbangsihnya pada Kabupaten yang
WAI REPUBLIK INDONESIA
-Univ. Sumatera Utara Fakultas ISIP (tamat tahun 1993)
baru ini dan di tahun 2007 beliau secara sah menjadi PNS di
5. MENEGAKKAN KEJUJURAN,
-Strata-2 Univ. Gadjah Mada, Fakultas ISIP (2002-2004)
Kabupaten Pakpak Bharat yang merupakan Daerah Otonomi
KEADILAN DAN DISIPLIN SERTA
Nama Istri : Roslina April Sagala
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
Nama Anak :
Baru.
1.Naomi Gloria Banurea
DAN PROFESIONALISME.
Satu sisi yang patut diteladani dari beliau adalah tidak pernah
2.Farrel Siueen Banurea
neko-neko menghadapi beraneka ragam kondisi lingkungan
penugasan. Menjalani semua dengan tulus ikhlas dan terus
belajar membuatnya mampu mencapai prestasi yang membanggakan.
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