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Penduduri

Dari Kami

Salam Redaksi
Mas i h b e r nua nsa a w a l ta h u n, keg i a t a n m a s i h
berkutat da la m po la pe r e nc a n a a n d a n p er s i a p a n
kerja-kerja untuk me ny o ng so n g d a n m en g i s i h a r i hari pada ta h un 2017 ini. Seb u t s a j a m i s a l n y a
Raker da da n M usy a r a w ar a h Per en c a n a a n
Pembanguna n ( M usr e nba ng ) y a n g s u d a h b er g er a k
pa da le v e l Ke c am a t a n.
Rapat Kerj a Pe me r inta h Ka bu p a t en Pa kp a k Bh a r a t
dilaks ana k a n se la ma 3 h a r i , m u l a i t a n g g a l 2 2
s ampai den g a n 24 Fe br ua r i 20 1 7 , y a n g m a n a p a d a
hari terakh ir, B upa ti Pa k pa k Bh a r a t , Dr. Rem i g o
Yolando B e r utu, M . Fin, M B A , m en y a m p a i ka n
c atatan ak h ir y a ng me r upa k an kes i m p u l a n a kh i r
dan targe t k e r j a pr io r ita s dan ko n s en t r a s i u t a m a
demi c apa ia n- c a pa ia n k e se j a h t er a a n b a g i s el u r u h
mas yaraka t, da n me r upa k a n r eko m en d a s i Ra p a t
Ke r j a .
Bupati Re mig o me ne k a nk a n p a d a p en i n g ka t a n
per tumbuh a n e k o no mi, kh u s u s n y a p a d a
peni ng k a ta n PA D ( Pe nda p a t a n A s l i Da er a h )
Kabupate n Pa k pa k B h a r a t. s er t a m em a n d a n g
pentingya p e ng g a lia n sumbe r- s u m b er PA D t er m a s u k
pengem ba ng a n e k o no mi k rea t i f y a n g b er b a s i s
po te nsi da e r a h .
Pada bulan ini j ug a B upa ti m el a ku ka n t er o b o s a n
penting, y a itu me nde sa k pe r b a i ka n j a l a n n a s i o n a l
di Kabupa te n Pa k pa k B h a r a t s ep a n j a n g l eb i h
kurang 4 0 k ilo me te r y a ng s u d a h h a n c u r l eb u r.
Ti dak hany a me la kuk a n pe r te m u a n d en g a n a n g g o t a
DPR RI y a ng be r kunj ung k e s a n a , Bu p a t i j u g a
melakuka n de sa k a n k e Pe mer i n t a h Pu s a t d en g a n
mendatangi la ng sung Ka nto r Kem en t er i a n Peker j a a n
U mum dan Pe r uma h a n Ra k y a t (P U PR ), s em b a r i
menunjukk a n buk ti- buk ti o ten t i k b er u p a f o t o -f o t o
dan data pe ndukung la inny a Bu p a t i Pa kp a k Bh a r a t
yang s impa tik ini de ng a n h o r m a t m em i n t a a d a n y a
s olus i deng a n se g e r a me ng in g a t f u n g s i u r a t n a d i
yang begitu ur g e nt pa da pr a s a r a n a t r a n p o r t a s i i n i .
Pada bula n Fe br ua r i ini ju g a , Pem er i n t a h
Kabupat e n Pa k pa k B h a r a t m el a ku ka n b er b a g a i
penguata n te r h a da p be r a g a m a p l i ka s i y a n g
di terapkan di ling kung a n Pe m er i n t a h K a b u p a t en
Pakpak B h a r a t, se pe r ti S IM R A L d a n e-K i n er j a .
Semoga s e g a la pe r e nc a na a n y a n g t el a h d i l a ku ka n
dan di s ampa ik a n, a k a n be r j a l a n d en g a n l a n c a r
s e sua i de ng a n y a ng d i h a r a p ka n.
S a la m Re daks i ,
N j ua h - nj uah !
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Liputan Utama

Reimpun Sukuten

RAPAT KERJA PEMKAB PAKPAK BHARAT RESMI DITUTUP

BUPATI REMIGO SAMPAIKAN CATATAN AKHIR
Setelah tiga hari berturut-turut melaksanakan Rapat Kerja di Hotel Grand Mutiara, Berastagi, kegiatan ini resmi
ditutup oleh Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, pada Jumat (24/02). Sebelumnya Bupati
menyampaikan catatan akhir
yang merupakan kesimpulan
akhir dan target kerja
prioritas dan konsentrasi
utama demi capaian-capaian
kesejahteraan bagi seluruh
masyarakat.
Dalam catatan akhirnya
yang merupakan rekomendasi
rapat kerja, Bupati Remigo
menekankan pada peningkatan
pertumbuhan
ekonomi,
khususnya pada peningkatan
PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Kabupaten
Pakpak
Bharat.
“PAD harus seratus persen naik”,
tegasnya, serta memandang
pentingya penggalian sumbersumber
PAD
termasuk
pengembangan ekonomi kreatif
yang berbasis potensi daerah. “Satu hal yang penting adalah menghadirkan brand image Kabupaten Pakpak Bharat, sebagai suatu
unggulan dan potensi daerah yang memiliki daya saing”, sebut beliau lagi.
Dari sisi tata kelola pemerintahan yang semakin prima, modern dan disesuaikan dengan kondisi kekinian, Bupati mengharuskan
percepatan e-Government sebagai wujud dari efektivitas, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan. “Disamping itu, penerapan e-Government adalah implementasi pelayanan publik yang semakin berpihak kepada
masyarakat banyak dengan berbasis teknologi informasi”, tambahnya di hadapan Sekda, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si, para pimpinan OPD
dan para pejabat administrator serta pengawas lingkup Pemkab Pakpak Bharat.
“Untuk itu para ASN harus mengedepankan komitmen, serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam upaya mewujudkan
organisasi perangkat daerah yang berbasis kinerja. Kepada semua juga harus mampu melakukan sinkronisasi sehingga mensukseskan
program kegiatan di tahun 2017, serta melakukan evaluasis secara berkala guna meminimalisir terjadinya penyimpangan, dan itu menjadi
bahan penilaian terhadap kinerja masing-masing OPD”, ujarnya.
Catatan akhir Bupati ini juga merupakan intisari diskusi kelompok para peserta pada hari ke-2 yang terbagi dalam 3 kelompok, yang
masing-masing membahas materi tentang Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat, Pemberdayaan Organisasi
Perangkat Daerah Berbasis Kinerja, dan Percepatan Penerapan e-Government.
Pada hari terakhir Rakerda ini juga diisi dengan materi “Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat” dengan
menghadirkan Ekonom dari Universitas Sumatera Utara, Wahyu Aryo Pratomo, SE, MEC, yang dipandu oleh Ka. Bappeda Jalan Berutu, MM.
Dihari sebelumnya juga dilakukan pemberian materi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang
memberikan materi tentang Organisasi Perangkat Daerah Berbasis Kinerja, serta dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang
memberikan materi Percepatan Penerapan e-Government.
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Pekketna

Liputan Khusus

BUPATI REMIGO
DAMPINGI
ANGGOTA
DPR-RI,
SAHAT SILABAN,
TINJAU
JALAN NEGARA
YANG RUSAK

“P

rihatin...”, demikian disampaikan Sahat Silaban, anggota DPR-RI dari Komisi V yang membidangi Infrastruktur dan
Perhubungan, saat berdiskusi dengan Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, di sebuah warung
di Dusun Petal, Sukaramai, Senin siang (13/02), melihat kenyataan parahnya kondisi Jalan Negara ruas Pakpak Bharat
mulai dari batas Aceh, Lae Ikan di Kecamatan STTU Jehe, sampai batas Dairi, bersama Ka. Dinas PU dan Tata Ruang,
Ir. Parlaungan Lumbantoruan, MSi. Ratusan titik dengan beragam kerusakan seperti amblas sebagian, lubang-lubang yang menganga,
retakan-retakan, bahkan gerusan air yang terus menerus menghempang sehingga semakin menghancurkan badan jalan.
“Bahkan seperti ada kolam di tengah jalan dan akan menjadi danau ketika curah hujan tinggi”, sebut Bupati Remigo sambil
menunjukkan foto kerusakan di ruas Nantimbo, Kecamatan STTU Jehe. Menurut beliau, kerusakan ini telah terjadi semenjak bertahuntahun yang lalu. Jika ada perbaikan, hanya seperti tambal sulam saja. “Kondisi ini sudah beberapa kali di laporkan ke Pemerintah Pusat,
utamanya Kementerian dan Dirjen terkait. Tapi mungkin kita belum dianggap prioritas”, sebut Bupati. Walaupun begitu, menurut Bupati
sudah ada laporan bahwa pengerjakan perbaikan jalan akan dilakukan tahun ini karena telah terjadi proses awal pengukuran pada bulan
yang lalu. “Kita tunggu saja realisasinya”, tandasnya.
Apalagi, sambung Bupati, kondisi vital ini mempengaruhi wilayah Provinsi lain. “Dari Aceh, beberapa Kabupaten/Kota seperti
Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Barat dan Aceh Jaya, mengandalkan jalur ini sebagai
lintasan”, paparnya. Untuk itu, menurut Bupati Remigo, perlu juga dihadirkan alternatif karena sering terjadi bencana longsor dan amblas
pada Jalan Negara ini. “Satu sisi, jika dikaitkan dengan Danau Toba sebagai destinasi wisata nasional, maka lintasan ini dapat menjadi
KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional)”, tambahnya.
Di akhir pembicaraan, anggota DPR dari Fraksi Nasdem, yang didampingi staf ahli Ir. Ida Herawati, MM, ini berjanji akan berupaya
sekuat tenaga untuk memperjuangkan perbaikan ini. “Pakpak Bharat bukan Dapil dan konstituen saya, tetapi sesungguhnya saya membawa
nama Sumatera Utara. Tak perlu ragu-ragu demi kemajuan wilayah kita”, tegasnya. Beliau juga mengutarakan bahwa dalam waktu dekat
ini akan ada pertemuan terkait jalan-jalan negara di pusat dan akan membawa agenda tentang jalan di sini. “Tidak hanya Pakpak Bharat
saja yang rusak parah, beberapa Kabupaten dan Kota yang sejalur seperti Dairi dan Tanah Karo juga mengalami kerusakan walaupun
kenyataannya Pakpak Bharat yang paling gawat”, ujarnya yang atas kepeduliannya terhadap jalan negara diapresiasi oleh Bupati Remigo.
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Kilas Balik

Tumulih Mi Podi

Bupati Uji Coba Aplikasi E-Planning Pemkab Pakpak Bharat

BERUBAH UNTUK TIDAK MERUBAH

“D

engan
adanya
aplikasi
e-Planning ini kita semua harus
berkomitmen harus melakukan
perubahan bahwa tidak akan
merubah apa-apa yang sudah disepakati dan
telah direncanakan dalam pekerjaan kita untuk
membangun Kabupaten ini. Jadi jangan lagi
ada kebutuhan yang muncul di tengah jalan”,
tegas Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando
Berutu, M.Fin, MBA, saat melakukan ujicoba
aplikasi e-Planning Pemkab Pakpak Bharat
atau yang dikenal dengan sebutan SIMRAL
(Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran
dan Pelaporan), di Aula Bappeda Kabupaten
Pakpak Bharat, Selasa pagi (21/02) bersama
Sekretaris Daerah, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si
dan para Kabag Setda.

“Mungkin selama ini kita terlihat reaktif, apalagi keberpihakan kita yang begitu besar kepada masyarakat yang dalam kondisi
kontijensi dan emergency, sehingga proses perencanaan dapat kita rubah pasca tahapan tersebut telah kita lalui. Tetapi ternyata regulasi
dari kacamata akuntabilitas menyatakan itu tidak tepat karena semua perencanaan harus dikunci dari awal, termasuk jika ada usulanusulan yang muncul dari pihak legislatif manakala dilakukan agenda pertemuan dengan konstituennya yang kita sebut dengan Masa
Reses”, urai Bupati. Begitu pun menurut beliau, tetap akan dibuka peluang dalam aplikasi ini untuk menampung aspirasi pembangunan
dari masyarakat. “Yang penting tidak ada tindakan di dalamnya yang melanggar aturan”, tambah Bupati lagi.
Dalam eksebisi e-Planning ini antusiasme jelas terlihat. “E-Planning ini bukan ikut-ikutan untuk gaya-gaya-gayaan di era teknologi
informasi sekarang ini. Pada dasarnya sangat banyak keuntungan yang kita dapatkan karena mengurangi beban kerja kita. Memang
banyak yang harus dilakukan dalam tahap awal, tetapi akan semakin ringan pada akhirnya. Perencanaan juga akan lebih sistematis dan
tidak kacau seperti sebelum-sebelumnya. Tidak akan ditemukan lagi usulan-usulan ‘siluman’ ataupun yang bakal tercecer di perjalanan”,
terang Bupati Remigo lebih lanjut dihadapan Ka. Bappeda, Jalan Berutu, MM, dan Ka. Dinas Kominfo, Aryanto Tinambunan, M.Si beserta
jajarannya selaku leading sector penerapan aplikasi ini.
Beragam kekurangan yang terlihat dan kelemahan yang dianggap mengganggu kinerja, langsung didiskusikan segera. Tampilan
dari seluruh menu pada aplikasi dieksplorasi satu demi satu. Sampai hal-hal yang cukup detil terus dicek dan periksa sehingga akan
meminimalisir kesalahan. “Semua unsur yang terkait dengan penggunaan e-Planning ini nantinya harus mampu menguasai teknologi
informasi. Saat ini kita telah menerapkan yang terbaik untuk sistem jaringan di Kabupaten ini yaitu teknologi pita lebar dengan
menggunakan infrastruktur serat optik. Dalam tahun ini juga jaringan internet akan menyentuh Desa-desa se-Kabupaten Pakpak Bharat”,
tandas Bupati.
Sebagai penutup, Bupati menekankan agar pihak-pihak terkait terus melakukan literasi pada hardware dan software untuk
penerapan e-Planning. “Samakan pemahaman dan tetap berkomunikasi, baik formal maupun informal sehingga percepatan-percepatan
penggunaan aplikasi ini akan terjadi. Satu hal yang penting juga yaitu melibatkan para Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
dan jajaran pelaksananya karena orang-orang inilah yang menjadi garda terdepan pada pelaksanaan e-Planning di Kabupaten kita”,
pungkas Bupati.
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Gombaren

Potret

BUPATI HADIRI MUSRENBANG
DI KECAMATAN SALAK

Sebagai wadah untuk menjaring usulan-usulan kegiatan prioritas dari masyarakat secara partisipatif maka dilakukanlah
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang saat ini sudah pada level Kecamatan, setelah beberapa hari sebelumnya
dilakukan di Desa-desa. Hasil Musrenbang Kecamatan inilah yang nantinya akan disampaikan pada Musrenbang Kabupaten.
Seperti yang terlihat pada Musrenbang di Kecamatan Salak, Rabu (01/02) di Bale Persinabul (d/h Gedung Serbaguna), jl. Sulang Silima,
Salak merupakan proses musyarawah dengan metode bottom up yang nantinya merupakan rencana usulan untuk tahun 2018, untuk
dibawa pada agenda Musrenbang yang lebih tinggi.
Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, yang turut hadir dalam Musrenbang ini mengingatkan agar para
peserta Musrenbang memahami pengelolaan anggaran. “Patuhi rambu-rambu dan jangan asal dalam merencanakan”, sebutnya kepada
masyarakat yang hadir termasuk Wakil Ketua DPRD, Kadri Tumangger, para pimpinan OPD, pimpinan Muspika, Kepala Puskesmas,
Koordinator PPL, para Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, para ketua dan anggota BPD, pemuka masyarakat dan delegasi
Desa, para Bidan, tenaga ahli dan pendamping Desa, serta undangan lainnnya.
Satu hal yang disoroti oleh beliau dalam perencanaan pembangunan adalah posisi Salak yang merupakan Ibukota Kabupaten. “Perlu
penataan yang sedikit berbeda dan khusus dengan penguatan di sana-sini dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Ini yang
menjadikan sebuah unggulan bagi Kecamatan Salak sekaligus beban. Kompleksitas kebutuhan karena beragamnya elemen yang
terkait dengan sebuah ibukota menjadikan kita agak sedikit berkorban demi percepatan-percepatan perkembangan Salak sebagai
Ibukota Kabupaten. Tapi yakinlah, bahwa perubahan yang terjadi berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat”, jelas Bupati
Remigo.
Dalam kesempatan ini Bupati memberi gambaran tentang tertib penganggaran yang berkaitan dengan segala hal. “Berbagai
hal yang kita usulkan kepada pemerintah atasan juga dipertimbangkan dengan sikap-sikap kita dalam mematuhi beragam regulasi
termasuk pendataan masyarakat melalui perekaman e-KTP”, ucapnya dengan memberikan ilustrasi-ilustrasi kecil sebagai contoh.
Sekaitan dengan hadirnya perwakilan dari Desa Bupati menyegarkan ingatan tentang beragam ketentuan mengenai penggunaan
Dana Desa yang merupakan kucuran dari Pemerintah Pusat, agar kiranya pihak Desa tetap berkoordinasi kepada OPD terkait di Pemkab
Pakpak Bharat. “Tujuannya agar ada tidak ada tumpang tindih dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan”, terang
beliau. Tak lupa beliau mewanti-wanti para pengguna Dana Desa, sebagaimana edaran dari KPK, agar mempedomani Siskeudes (Sistem
Keuangan Desa) sebagai satu-satunya mekanisme pengelolaan penggunaan anggaran di Desa, serta meminta masyarakat berpartisipasi
untuk mengawasi penggunaan Dana Desa.
Senada dengan Bupati, Wakil Ketua DPRD mengharapkan adanya koordinasi yang baik antara pihak Desa dan Pemkab Pakpak
Bharat terkait penggunaan ADD dan DD. “Pilih yang mana menjadi prioritas dan sesuai kesanggupan sehingga dapat dipilah-pilah
cocok atau tidak jika diajukan di dalam Musrenbang atau malah jatuhnya di DD dan ADD. Sebagai catatan, Pemerintah juga banyak
pertimbangan-pertimbangan dalam meloloskan suatu program usulan yang berasal dari Musrenbang”, kata Kadri Tumangger.
Acara kemudian dilanjutkan dengan penjelasan program kegiatan 2017 oleh Bappeda, pembahasan usulan prioritas Kecamatan dan
Desa, pembacaan hasil rumusan, penandatanganan berita acara dan penentuan delegasi untuk pelaksanaan Musrenbang tingkat
Kabupaten.

MUSRENBANG DI KECAMATAN PERGETTENG-GETTENG SENGKUT

Suasana dinamis dan interaktif tampak terjadi pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan
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Potret

Gombaren

Pergetteng-getteng Sengkut, Kamis (09/02) di Aula Kantor Camat tersebut. “Memang seperti inilah tujuan dilaksanakannya
Musrenbang, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam merancang dan memutuskan perencanaan pembangunan yang kita
inginkan atau kita kenal dengan metode bottom-up”, sebut Kepala Bappeda, Jalan Berutu, SPd, MM, saat melakukan pemaparan
program kegiatan 2017.
Kepala Bappeda juga mengingatkan
persiapan matang dalam kegiatan
Musrenbang ini karena forum ini
merupakan wadah untuk menjaring usulanusulan kegiatan prioritas dari masyarakat
secara partisipatif, setelah beberapa hari
sebelumnya dilakukan di Desa-desa.
“Lengkapi semua unsur agar Musrenbang
ini semakin berkualitas”, pesannya kepada
seluruh peserta dan undangan, termasuk
Wakil Ketua DPRD, Kadri Tumangger,
anggota DPRD dari Dapil I, Sabar Manik,
para pimpinan OPD, Camat PGGS, Hanafi
Padang beserta jajarannya, pimpinan
Muspika, Kepala Puskesmas, Koordinator
PPL, para Kepala Desa, Sekretaris Desa dan
Perangkat Desa, para ketua dan anggota
BPD, pemuka masyarakat dan delegasi
Desa, para Bidan, tenaga ahli dan pendamping Desa, serta undangan lainnya.
Senada dengan Ka. Bappeda, Wakil Ketua DPRD juga menyampaikan pentingnya partisipasi aktif masyarakat. “Masyarakatlah
yang sebenarnya berperan besar di sini. Pemerintah dan DPRD hanya memfasilitasi saja”, ujar Kadri Tumangger sembari mengapresiasi
beberapa usulan dari Desa yang tidak hanya mengedepankan urusan infrastruktur karena tampak beberapa usulan tentang penguatan
dan peningkatan taraf ekonomi.
Acara juga berisi tentang materi pembahasan usulan prioritas Kecamatan dan Desa untuk program di tahun 2018, pembacaan
hasil rumusan, penandatanganan berita acara dan penentuan delegasi untuk pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabupaten. Hasil
Musrenbang Kecamatan inilah yang nantinya akan disampaikan pada Musrenbang Kabupaten.

MUSRENBANG KECAMATAN STTU JULU

Kecamatan STTU (Sitellu Tali Urang) Julu
merupakan Kecamatan ke-5 di Kabupaten
Pakpak Bharat yang melaksanakan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun
2017 untuk perencanaan program tahun 2018, yang
pelaksanaannya mengambil tempat di Aula Kantor
Camat STTU JUlu, Ulu Merah, Jumat (10/02).
Secara resmi Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si, membuka
pelaksanaan Musrenbang atas nama Bupati Pakpak
Bharat, Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, sembari
mengingatkan tentang konsistensi terhadap hasilhasil Musrenbang karena dalam perkembangan
teknologi saat ini Musrenbang sudah terekam secara
elektronik yang dalam bahasa kekinian dikenal
dengan sebutan e-Planning.
“Artinya, tidak ada program atau kegiatan sisipan
ditengah jalan. Apa yang direncanakan dan ditetapkan semenjak awal, itulah yang akan dilaksanakan pada akhirnya”, terang Sekda
dihadapan perwakilan unsur masyarakat STTU Julu, antara lain para Kepala Desa, Sekretaris dan Perangkat Desa, para ketua dan
anggota BPD, pemuka masyarakat dan delegasi Desa, para Bidan, tenaga ahli dan pendamping Desa, serta undangan lainnnya. Tampak
hadir juga para pimpinan OPD, pimpinan Muspika, Kepala Puskesmas, Koordinator PPL, dan tuan rumah Camat, Elhidayat Berutu, SH,
MAP beserta jajarannya.
Sekda juga meminta agar masyarakat responsif dalam menyikapi pembangunan. “Sebut saja ketika dibuat infrastruktur baru,
maka manfaatkanlah sebaik-baiknya. Jangan pembangunan malah menghasilkan kesia-siaan, karena jika dikaji itu kembali ke tanggung
jawab masyarakat semua sebagai yang mengusulkan dan merencanakan dan sesungguhnya pembangunan itu bersinergi serta
berdampak pada peningkatan ekonomi karena merupakan multiplier effect”, jelas Sekda.
Kepada Camat, Sekda berpesan agar urusan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) dapat dibantu prosesnya dan
pertanggungjawabannya. “Bekerja samalah seluruh pihak karena agar dihadirkan pembangunan yang berkualitas di Kabupaten ini”,
tandasnya.
Senada dengan beliau, Ka. Bappeda, Jalan Berutu, S.Pd, MM, juga mengharapkan sinkronisasi yang solid antar pemangku
kepentingan dengan masyarakat. “Pembangunan juga harus mengacu pada beberapa hal, antara lain Visi-Misi Kabupaten, Rencana
Umum Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah. Pastinya juga perencanaan saat ini juga turut diaudit, tidak semata-mata
pertanggung jawaban saja”, papar Ka. Bappeda.
Camat STTU Julu saat dikonfirmasi menyebutkan bahwa proses Musrenbang Kecamatan ini terlebih dahulu di mulai dari tingkat
Dusun, terus ke Desa dan saat ini sedang berlangsung di Kecamatan. “Nantinya akan disambung pada tingkat Kabupaten di mana kami
juga harus menyiapkan perwakilan dari Kecamatan ini”, ucapnya. Camat meminta partisipasi aktif seluruh elemen sehingga apa yang
dihasilkan dalam Musrenbang ini akan membawa kemaslahatan bagi semua.
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Ulan Ta

Kegiatan Pemkab

PEMKAB PAKPAK BHARAT ADAKAN

COACHING CLINIC

PENETAPAN JABATAN PELAKSANA DAN
APLIKASI E-KINERJA
Dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB) nomor 25 tahun 2016
tentang Nomenkelatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melaksanakan Coaching Clinic Penetapan Jabatan Pelaksana sekaligus
Pelatihan Aplikasi E-Kinerja di Bale Sada Arih, Jumat (17/02).
Acara yang secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Pakpak Bharat, Ir. H. Maju Ilyas Padang, ini turut dihadiri oleh para Sekretaris
OPD, Kasubbag Kepegawaian, dan jajaran terkait. Secara khusus Wakil Bupati menegaskan bahwa kunci keberhasilan dari e-Kinerja adalah
disiplin pegawai. “Apapun yang kita kerjakan, jika tidak beranjak dari dalam hati untuk berdisiplin, niscaya akan menemui kegagalan.
Semua harus berubah jika ingin sukses dan berhasil”, ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si yang didampingi Ka. Bagian Organisasi, Chairul Pane, SP,
menyampaikan bahwa e-Kinerja berpatokan pada 3 aspek yaitu, kinerja PNS, tingkat kehadiran dan penyerapan anggaran yang dilakukan.
“Masing-masing telah dibuat persentasenya secara berimbang dan terukur”, ujarnya. Ditambahkan lagi bahwa pelaksanaan coaching
clinic ini untuk mempercepat penerapan e-Kinerja di Pakpak Bharat.
Hal yang menarik dan menjadi stimulus bagi para PNS adalah e-Kinerja ini berbanding lurus dengan penambahan penghasilan.
“Semakin meningkat pekerjaan kita dari sisi kuantitas dan kualitas, maka semakin bertambah juga pendapatan kita dari sisi tunjangan
kinerja”, urainya.
Sebagai narasumber, dihadirkan dari BKN Pusat, Direktorat Kinerja ASN, yaitu Irdian Nova Alexcandra, S.Kom, yang memberi
penjelasan secara spesifik dan mendalam tentang aplikasi e-Kinerja serta penetapan jabatan pelaksana berdasarkan Permen PAN & RB.
Narasumber sangat mengapresiasi pelaksanaan dan penerapan e-Kinerja di Kabupaten ini, khususnya komitmen Bupati Pakpak Bharat,
Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA. “Beberapa wilayah sudah coba menerapkan ini (e-Kinerja), tetapi karena pemimpinnya masih
terkesan setengah hati maka hasilnya sangat tidak maksimal. Malah seperti terjadi pemborosan anggaran. Salut saya untuk Bupati Pakpak
Bharat yang begitu peduli dengan teknologi sebagai penunjang kemajuan”, tandasnya sambil menyebutkan beberapa daerah yang
berhasil dan gagal.
Aplikasi e-Kinerja menggunakan alamat URL ekinerja-asn.id/pakpakbharat. Untuk username dan password telah disampaikan
kepada masing-masing PNS seperti halnya e-Surat yang telah lebih dahulu diaplikasikan. Masing-masing PNS harus memasukkan SKPnya ke dalam aplikasi e-Kinerja dan untuk jabatan pelaksana harus mengacu pada Permen PAN & RB dimaksud.
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Persinabul

BUPATI REMIGO SAMBUT MAHASISWA
PESERTA PBL DARI FKM USU

Celetukan-celetukan segar khas Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, mampu mencairkan suasana dan
mengakrabkan diri dengan para mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara (FKM USU) di Bale Sada
Arih, Senin sore (20/02), sehingga suasana keceriaan dan memupus kekakuan antara aparatur pemerintah dengan para mahasiswa yang
menjadi tamu di Kabupaten ini. Mahasiswa-mahasiswi tersebut akan melaksanakan PBL (Pengalaman Belajar Lapangan) selama 8 minggu
di Kabupaten Pakpak Bharat.
Bupati Remigo yang didampingi oleh Sekda, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si dan Ka. Dinas Kesehatan dr. Tomas mengapresiasi kehadiran
para mahasiswa yang tidak hanya turun untuk mendarmabaktikan ilmunya, tetapi juga hadir sebagai yang memberi warna baru dan
pencerahan bagi masyarakat. “Bangunlah interaksi yang baik dengan masyarakat, apalagi disini turut hadir para Camat dan Kepala Desa
yang akan membantu kalian sekaligus jalan pembuka untuk lebih mengenal wilayah dan masyarakat yang ada di sini”, tuturnya.
Menurut beliau, bukan hal yang mudah untuk merubah perilaku walaupun itu sesuatu yang baik. “Pola partisipatif dan pendekatan
kultural membantu membuka cakrawala berfikir dari ilmu-ilmu yang kalian dapat diperkuliahan untuk diaplikasikan nantinya di lapangan”,
tambahnya.
Seiring visi dan misi Kabupaten ini yang peduli dengan para ibu dan generasi emasnya serta sejalan dengan disiplin ilmu para
mahasiswa yang akan turun ke lapangan nantinya, Bupati berharap kehadiran mereka dapat memberi pendampingan kepada para ibu
hamil, ibu menyusui, bayi dan balita yang ada di lingkungan sekitar tempat para mahasiswa tersebut bertempat tinggal nantinya. “Saya
titip tugas kepada kalian adik-adik mahasiswa untuk memberi masukan yang bermanfaat kepada para ibu hamil, ibu menyusui serta ibu
yang memiliki bayi dan balita, terkait peningkatan gizi dan asupan bernutrisi, termasuk persoalan kesehatan seperti imunisasi, sanitasi
dan sebagainya”, pinta Bupati lebih lanjut.
“Jangan ragu untuk berinteraksi dengan tenaga kesehatan yang ada di Desa seperti para Bidan, dan tenaga kesehatan yang ada
di Puskesmas. Identifikasi seluruh persoalan terutama menyangkut kesehatan yang ada di Desa. Kalian seperti menjadi kader-kader yang
mengawal persoalan kesehatan di Desa”, terang Bupati lagi. Tak lupa Bupati meminta agar hasil-hasil yang mereka dapatkan di lapangan
dan dilaporkan nantinya agar di-share juga kepada pihak Pemkab Pakpak Bharat.
Dekan FKM USU, Prof. Dr.Dra. Ida Yustina, M.Si, yang hadir secara langsung mendampingi para mahasiswa bersama beberapa
tenaga pengajar, menyambut baik apa yang diutarakan oleh Bupati Remigo. “Mahasiswa bukan hanya menuntut ilmu saja, tetapi juga
harus dapat menjadi agent of change (agen perubahan) di tengah-tengah
masyarakat. Berikanlah kontribusi dan memberi arti kepada masyarakat
walaupun itu sedikit”, tuturnya sembari mengucapkan banyak terima
kasih atas antusiasme Bupati beserta jajarannya dari Pemkab Pakpak
Bharat untuk menyambut dan mempersiapkan ini semua.
Mahasiswa-mahasiswa tersebut selanjutnya dibagi ke dalam beberapa
kelompok kecil dan disebar pada 12 Desa di empat kecamatan, yaitu
Kecamatan Salak (Salak I, Salak II, Penanggalan Binanga Boang dan
Boangmanalu), Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut (Kecupak I,
Aornakan I dan Aornakan II), Kecamatan Siempat Rube (Siempat Rube I,
Siempat Rube II, Traju dan Mungkur), serta Kecamatan Sitellu Tali Urang
Julu (Cikaok). Diakhir acara tampak hampir seluruh mahasiswa termasuk
para dosen mengajak Bupati Remigo selfie dan berfoto bersama.
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Matcam Bage

Serba-Serbi

BUPATI REMIGO KEMBALI DESAK
PENANGANAN JALAN NASIONAL

Dengan mendatangi langsung Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) di Jakarta pada Jumat (17/02), Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu,
M.Fin, MBA, bersama Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara yang diterima oleh Sekjen
Kementerian PUPR, Ibu Dr. Anita Firmanti, untuk mendesak perbaikan menyeluruh pada
Jalan Nasional di Sumatera Utara.
“Apalagi ruas di Kabupaten kami mulai dari batas Provinsi Aceh sampai batas Kabupaten Dairi kondisinya sudah mengkhawatirkan dan
membahayakan. Potensi terjadi longsor, amblas, dan retakan-retakan yang menjebak pengendara dapat terjadi, terutama disebabkan
oleh gerusan air, baik itu hujan ataupun aliran dari atas gunung”, jelas Bupati Remigo.
Sembari menunjukkan bukti-bukti otentik berupa foto-foto dan data pendukung lainnya Bupati Pakpak Bharat yang simpatik ini dengan
hormat meminta adanya solusi dengan segera mengingat fungsi urat nadi yang begitu urgent pada prasarana tranportasi ini. “Harus ada
jalan keluar yang cepat dan tepat. Kepentingan bukan hanya untuk kami, tetapi beberapa Kabupaten dan Kota di Aceh sangat tergantung
akan keberadaan jalan ini, seperti Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Barat dan Aceh Jaya
harus melalui jalan ini untuk kepentingan perekonomian, human relations, sosial dan urusan pemerintahan. Dan ini merupakan sebuah
keniscayaan bagi masyarakat”, paparnya.
Bupati Remigo juga mengkaitkan hal ini sebagai salah satu penunjang destinasi pariwisata nasional yaitu Danau Toba dan dapat menjadi
KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional), sekaligus menekankan agar di tahun 2017 dilakukan penanganan dan di tahun anggaran
2018 dilakukan peningkatan kualitas jalan secara menyeluruh. Tak lupa Bupati melaporkan tentang kondisi badan jalan nasional yang sama
berbahayanya di wilayah Kabupaten Karo yg dikenal dengan lokasi Pintu Angin dimana badan jalannya amblas sedalam 50 cm sepanjang
200 meter yang sangat berbahaya bagi keselamatan pengguna jalan dan apabila amblas total akan melumpuhkan arus lalulintas dari
Medan ke Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat serta Provinsi Aceh.
Dialog berlangsung menarik dan dinamis dengan Sekjen yang didampingi sejumlah pejabat setingkat Direktur di Lingkup Kemen PUPR
dan di hadiri juga oleh Paul Siahaan selaku Kepala Balai Jalan Nasional Sumatera Utara. Pihak kementerian PUPR melalui Kepala Balai Jalan
Nasional Sumut menyampai bahwa di tahun anggaran 2017 dalam waktu dekat dilakukan penanganan guna memperbaik ruas-ruas yang
rusak parah, dan 2018 akan dianggarkan dengan dana yang lebih besar guna menuntaskan permasalahan jalan tersebut.
Atas penjelasan tersebut Bupati menyampaikan apreaiasinya dan berharap rencana teraebut dapat di realisasikan. Balai Jalan Nasional
juga sedang mempelajari secara teknis langkah-langkah yang tepat dalam memperbaikinya.
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BUPATI REMIGO
TINJAU BBI CIKAOK

S

alah satu alternatif pengembangan ekonomi masyarakat di Pakpak Bharat yang
cukup potensial dan berpeluang besar adalah dari sektor perikanan. “Saat ini
mungkin masih dalam tahap pengembangan, tapi diprediksi mulai tahun ini
dan seterusnya sektor perikanan diharapkan menjadi salah satu unggulan
di Kabupaten ini, dan BBI (Balai Benih Ikan) Cikaok menjadi pilar utamanya”, demikian
diutarakan Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, saat meninjau BBI
Cikaok yang terletak di Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Senin petang (20/02).
Bersama Sekretaris Daerah, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si, Inspektur Kabupaten, Budianta Pinem, SE, M.Si, dan Ka.
Bagian Humas Setda, Kastro Manik, S.Sos, Bupati mengamati perkembangan benih ikan dan terlihat kondisi yang begitu
menggembirakan. “Kami juga sudah menjajaki peluang pasar di luar daerah dan bekerja sama dengan Dinas Koperasi untuk
pemasarannya”, sebut Plt. Ka Dinas Pertanian, Sunardi, SP dengan ditemani jajarannya dan Camat STTU Julu, El Hidayat Berutu,
MAP. Tidak tanggung-tanggung kesiapan Pemkab Pakpak Bharat untuk mengelola balai benih ini. Selain infrastruktur kolam
yang terlihat modern dan menggunakan teknologi inovatif, turut dihadirkan juga tenaga ahli yang direkomendasikan dari
Kementerian terkait sehingga keseriusan dalam pengelolaan BBI Cikaok terlihat begitu optimal.
Pak Taufiq, tenaga ahli dari pusat tersebut memaparkan, dalam tahap awal bibit ikan yang siap jual berjumlah ratusan
ribu ekor perhari. “Jika terus dilakukan pengembangan dan penambahan kolam-kolam baru, BBI Cikaok dapat menghasilkan
jutaan benih ikan setiap harinya dan siap dipasarkan”, jelasnya kepada Bupati Remigo. Menurut beliau juga bahwa hal yang
paling mendukung proses ini adalah kualitas air tawar di BBI Cikaok termasuk salah satu yang terbaik di Indonesia dan sangat
cocok untuk peternakan ikan terutama jenis Ikan Mas dan Ikan Koi.
Optimisme ini juga menjadi salah satu target peningkatan asli daerah. Selain itu Bupati berharap dengan keberadaan
BBI Cikaok yang semakin menunjukkan trend positifnya, akan dapat
menstimuli masyarakat Pakpak Bharat ke depan berwirausaha
dari sektor perikanan. “Dukungan juga telah disiapkan melalui
permodalan yang disediakan Pemkab Pakpak Bharat sehingga
masyarakat semakin terbuka peluangnya untuk meningkatkan
perekonomian dari sektor perikanan. Saya juga telah membuka
inspirasi dan kreativitas dari Desa-desa di Pakpak Bharat untuk
menjadikan hal ini sebagai salah satu peluang berusaha melalui
Badan Usaha Milik Desa”, ujarnya mengakhiri.
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TAMBA TINENDUNG PIMPIN KNPI SAMPAI 2019

PELANTIKAN DPD KNPI KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Penyerahan pataka dan
pengukuhan yang dilakukan
oleh Ketua DPD KNPI Prov.
Sumatera Utara, Sugiat
Santoso, MSP, kepada Tamba
Tinendung dan jajaran
kepengurusan Dewan
Pimpinan Daerah Komite
Nasional Pemuda Indonesia
(DPD KNPI) Kabupaten
Pakpak Bharat menjadi
tanda resminya susunan
kepengurusan yang dilantik
periode 2016-2019, dan
berakhirnya masa jabatan
Ir. Yandra Berutu beserta jajarannya sebagai pengurus Rabu (15/02) di Bale Persinabul (d/h
Gedung Serbaguna), jl. Sulang Silima, Salak.
Acara yang turut disaksikan oleh Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, yang diwakili
Sekretaris Daerah, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si, Ketua DPRD, Sonni P. Berutu, STh beserta beberapa anggota
DPRD, Kapolres AKBP Jansen Sitohang, SIK, perwakilan FKPD, pimpinan OPD, pimpinan OKP dan OKI beserta
jajarannya, para pemuka masyarakat, wartawan dan undangan lainnya berlangsung dalam suasana khidmat.
Dalam arahan Bupati yang disampaikan oleh Sekda menegaskan peran pemuda yang begitu besar sejak
dahulu sampai sekarang. “Para pemuda yang begitu bersemangat memperjuangkan perubahan, karena
potensi yang paling besar di tangan para pemuda”, sebutnya sembari mengutarakan agar momentum
pelantikan ini menjadi wahana kontemplasi kepemudaan dalam arus perubahan yang menjanjikan harapan
sekaligus tantangan.
Pernyataan tersebut juga diamini oleh Ketua DPD KNPI Prov. Sumut, yang menekankan pentingnya peran
pemuda mengantisipasi beragam tantangan seperti bahaya komunisme, narkoba, MEA, dan kebhinekaan.
“Untuk itu kaum muda harus mampu menjadi garda terdepan menjaga persatuan dan kesatuan serta
menghempang beragam gangguan yang ada. Pemuda juga harus mampu bertarung yang untuk itu harus
diisi dengan berbagai muatan berkualitas sehingga mampu menghadapi beragam tantangan global”, tutur
Sugiat. Sekaiatan itu Sugiat menyatakan bahwa KNPI juga menyiapkan beasiswa bagi para kadernya yang
ingin menempuh pendidikan pada jenjang S-2 di Universitas Sumatera Utara sehingga akan lahir generasigenerasi terbaik nantinya.
“Jangan kecewakan Bupati Pakpak Bharat yang namanya sudah begitu harum di negeri ini, sebagai sosok
yang cerdas, visioner, berpihak pada rakyat dan pembangunan serta merupakan pemberi stimulan dan
motivator dengan kemampuannya yang luar biasa dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Kalian para
PANCA PRASETYA
pemuda di Pakpak Bharat ini harus bisa menyamai ataupun melebihi kemampuan dan kapasitas beliau.
KORPS PEGAWAI
Kalian adalah potensi-potensi unggul dan harus optimis untuk itu”, tambah Sugiat lagi. Ke depan menurut
REPUBLIK INDONESIA
Sugiat, KNPI Pakpak Bharat akan dijadikan pilot project kerukunan organisasi lingkup KNPI.
KAMI ANGGOTA KORPS PEGAWAI
Tamba Tinendung dalam sambutannya juga menyatakan hal yang tak jauh berbeda. “Kesiapan kami sebagai
REPUBLIK INDONESIA ADALAH
pemuda juga perlu keterlibatan berbagai stake holder untuk memberi ruang, sehingga kami akan mampu
INSAN YANG BERIMAN DAN
menunjukkan dharma bakti di Kabupaten ini”, sebutnya. Menurut Tinendung, kininduma (sejahtera) adalah
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG
MAHA ESA, BERJANJI :
cita-cita bersama, dan keberagaman yang ada merupakan satuan yang saling menguatkan untuk mencapai
1.
SETIA
DAN TAAT KEPADA
kemajuan. Apa yang disampaikan tersebut juga didukung oleh Ketua DPRD dan tokoh masyarakat saat
NEGARA KESATUAN DAN
memberikan sambutannya.
PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA, YANG BERDASARKAN
Beragam acara juga mengisi pelantikan ini, antara lain hiburan tarian dan nyanyian, makan siang dan ditutup
PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG
dengan foto bersama. Adapun komposisi pengurus yang dilantik adalah Ketua: Tamba Tinendung, Wakil
DASAR 1945.
Ketua: Pagar Berutu, C. Natal Manik, Iwan Taruna Berutu, Rudiyar Sembiring, Rudi Sinamo, Sekretaris: Rizal
2. MENJUNJUNG TINGGI
Efendi Padang, Wakil Sekretaris: Masler Berutu, Muji Burrahman Manik, Riduansyah Bancin, Bahtera Solin,
KEHORMATAN BANGSA DAN
Ahmad Dani Manik, Bendahara: Budi Rasmianto Berutu, Wakil Bendahara: Sin Adestin Berutu, Surtan Sianturi,
NEGARA SERTA MEMEGANG
TEGUH RAHASIAJABATAN DAN
Sabam Banurea, Sahrun Kudadiri, Bagus Sidiq Pratama, Departemen (Dep) Organisasi: Alimullah Manik, Eben
RAHASIA NEGARA.
Leonardi Cibro, Benni Banurea, Dep. Kaderisasi dan Keanggotaan: Asli Hasugian, Asliaman Berutu, Swardi P.
3. MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN
Berutu, Dep. Hubungan Antar Lembaga: Idul Oberto Barasa, Barmike Manik, Pendra Wiliamsyah Tinendung,
NEGARA DAN MASYARAKAT, DIATAS
Dep. Politik: Desia Caronia Cibro, Warikam Boangmanalu, Piddin Berutu, Dep. Pengabdian Masyarakat dan
KEPENTINGAN PRIBADI DAN
Sosial: Kasril Berutu, Rosfica Padang, Kamidin Kudadiri, Laba Berutu, Dep. Pekerjaan Umum dan Perumahan
GOLONGAN.
4. MEMELIHARA PERSATUAN DAN
Rakyat: Imanuel Boangmanalu, Sahat Maniur Hutagaol, Oppng Marganda L Banurea, Dep. Kesehatan: Bobby
KESATUAN BANGSA SERTA
RBE Padang, Sanata Kabeakan, Putra Rahib Berutu, Dep. Koperasi, UKM dan Perindustrian: Abdul Rahman,
KESETIAKAWANAN KORPS PEGAFreddy Lubis, Eddy Sahputra Tumangger, Dep. Pertanahan, Kehutanan dan Agraria: Togap Nababan, Mike
WAI REPUBLIK INDONESIA
Freddy Banurea, Marudun Boangmanalu, Dep. SDA Energi, Mineral dan Litbang: William S. Sinamo, Benni
5. MENEGAKKAN KEJUJURAN,
A. Boangmanalu, Raja Boingo Banurea, Dep. Hukum dan HAM: Dani Raden M. Padang, Palentino Bangun,
KEADILAN DAN DISIPLIN SERTA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
Julianto Manik, Dep. Agama: Momon Manik, Welly Imron Cibro, Gembira Tumangger, Dep. Pemuda dan
DAN PROFESIONALISME.
Olahraga: Poro Banurea, Lastro P. Banurea, Suyanto Tumangger, Janiver Boangmanalu, Dep. Pendidikan dan
Kebudayaan: Mandiri Berutu, Ramudi Manik, Mardi Boangmanalu, Dep. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:
Ratiman Sitakar, Ranto Tinendung, Ewin Berutu, Dep. Penanggulangan Teroris dan Narkoba: Saprin Manik,
Donal Amudi Boangmanalu, Imron Banurea, Dep. Pertanian dan Ketahanan Pangan: Rudi Berasa, Susantri Anto Padang, Sartono Padang, Dep.
Penanggulangan Bencana Alam: Ali Sahbana Berutu, Indra Sahputra, Suardono Tumangger, Dep. Pemberdayaan Perempuan: Purnama, Elviana
Tinendung,Eppiana Padang, Dep. Penggalangan Opini dan Publikasi: Syawalluddin Solin, Jamalum Berutu, Jandri Manik, Jansen Sianturi.
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