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Penduduri

Dari Kami

Salam Redaksi
S e t e la h p a da bu l an l al u Pe me ri ntah Kabupaten Pakpak
Bh a r a t m e n g adak an Rap at Ke rj a, m aka pada bulan ini
gi l i r a n D PRD K abu p ate n Pak p ak Bharat m engadakan
k e gi a t a n yan g sama, de n g an menghadirkan Bupati
Pa k p a k Bh arat, D r. Re mi g o Yolando Berutu, M.Fin,
M BA , s e bag ai s al ah se oran g narasum ber. Kegiatan
t e r s e b ut d i l ak san ak an di H ote l Grand A ntares Medan,
d a n t a m p a k an tu si asme dan re s ponsif dari para peser ta,
k h us us ny a dari k al an g an D PRD , sebagai feedbac k atas
p e ny a mp ai an Bu p ati , yan g se mua dapat ditanggapi
de n g an bai k ol e h Bu pati Rem igo.
H a l y a ng cu ku p me n ari k ju g a pada bulan Maret ini
a d a l a h d i un dan g n ya se cara re sm i Bupati pada gelaran
a c a r a L a un ch i n g C al e n dar of E vent Pariwisata Danau
To b a 2 0 1 7 di l ak s an ak an di Kem enterian Pariwisata,
J a k a r t a b e rs ama 7 Ke p al a D aerah sekawasan Danau
To b a B upati Re mi g o san g at mengapresiasi pihak
Ke m e nt e r i an Pari w i sata yan g m elibatkan Kabupaten
Pa k p a k Bh arat dal am k e g i atan pariwisata di Danau
To b a , t e rk h u su s de n g an me masukkan Pesta Oango a ng d a l a m C al e n dar E ve n t. Bupati Rem igo berharap
d ukunga n te rh adap ak s e si bi l i tas dan am enitas dapat
d i la kuk a n p e rce p atan k are n a p ara wisatawan sebagai
t a r ge t p a s ar je l as -j e l as me n dam bakan lay anan terbaik.
Pa d a b ulan Mare t i n i j u g a di l aksanakan M usrenbang
y a ng s udah p ada l e ve l K abu p aten, diawali dengan
Fo r um O PD Mu s re n ban g di Bappeda dan punc akny a
M us r e nb an g RK PD di G e du n g Balai Diklat Cikaok.
“ Pe r s p e k t if bottom-u p dal am Musrenbang juga harus
k i t a h o r m ati . Te tap i bu k an be rar ti setiap usulan dari
b a wa h p as ti ak an te rl ak s an a karena koridor RPJ MD
s a mp a i d en g an Naw aci ta te tap m enjadi target- target
ut a ma p e me ri n tah . Ap al ag i sekarang Kabupaten
Pa k p a k Bh arat te l ah me n e rapkan e- Planning y ang
d i r a ngk a i de n g an e -Bu dg e tti n g dan dan e- Repor ting
y a ng d i k omp i l asi dan di k e n al dengan nam a SIMRA L
a t a u S i s te m In formas i Man ajem en Perenc anaan,
Pe nga ngg aran dan Pe l ap oran, sehingga m ulai dari
p e r e nc a naan s amp ai de n g an p elaporan dan ev aluasi
p e l a k s a na an p e mban g u n an di Kabupaten kita sem akin
a kunt a b e l, te ru ku r dan tran sp aran. Tidak bakal ada
l a gi p r o gram-p rog ram si l u man untuk kepentingank ep e n ti n g an te r te n tu ”, sebut Bupati.
A p a y a ng di u tarak an Bu p ati ju ga m endapat dukungan
d a r i Pe m e ri n tah Provi n si S u matera U tara. “Konsep
p e mb a ng u n an di K abu p ate n dan Kota juga akan
d i s e l a r a s k a n de n g an p e mban g u nan di Prov insi Sum atera
U t a r a , d en g an k on se n tras i p a da m em ac u inv estasi
d a n i nfr a stru k tu r ”, de mi k i an disam paikan Gubernur
S uma t e r a Utara yan g dal am h al ini diwakili Ka. Dinas
Pe r um a han dan Pe mu k i man, Ida M ariana, M.Si.
S e m o ga s e g al a p e re n can aan yang telah dilakukan
d a n d i s a mp ai k an, ak an be rjal an dengan lanc ar sesuai
de n g an yan g di h arapkan.
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Liputan Utama

Reimpun Sukuten

MUSRENBANG RKPD KABUPATEN PAKPAK BHARAT

P

asca pelaksanaan Musrenbang Forum OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pada awal Maret
lalu, jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat
selanjutnya memasuki tahap Musrenbang RKPD (Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang melibatkan hampir seluruh elemen di Kabupaten Pakpak
Bharat. Tidak hanya unsur pemerintah mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten sampai kepada
pihak legislatif, tetapi juga unsur pemuka masyarakaat lainnya seperti tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh
pemuda, pemerhati pembangunan dan beragam pemangku kepentingan di sini.

Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M. Fin, MBA yang secara resmi membuka pelaksanaan Musrenbang RKPD
dengan ditandai pemukulan gong dan didampingi Wakil Bupati, Ir. H. Maju Ilyas Padang, Ketua DPRD, Sonni P. Berutu, S.Th, Ketua PN
Sidikalang, Mangapul, SH, MH, perwakilan Pemprov. Sumatera Utara, Sekda, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si, dan perwakilan FKPD, di Gedung
Diklat, Cikaok, Rabu (15/03) mengutarakan bahwa pelaksanaan Musrenbang tahun ini yang merupakan perencanaan untuk tahun 2018,
jangan dianggap sebagai sebuah rutinitas belaka. “Ini bagian sangat penting dan paling utama dalam perencanaan pembangunan di
Kabupaten ini karena di sini juga dilibatkan pemangku kepentingan dan menjadikan forum musrenbang sebagai media utama konsultasi
publik. Selain itu keselarasan perencanaan pembangunan mulai dari tingkat Desa sampai Kabupaten sehingga akan didapati prioritas
dan sasaran pembangunan yang sesungguhnya serta tetap berpatron pada RPJMD Kabupaten yang telah ditetapkan”, jelas beliau.
“Perspektif bottom-up dalam Musrenbang juga harus kita hormati. Tetapi bukan berarti setiap usulan dari bawah pasti akan
terlaksana karena koridor RPJMD sampai dengan Nawacita tetap menjadi target-target utama pemerintah. Apalagi sekarang Kabupaten
Pakpak Bharat telah menerapkan e-Planning yang dirangkai dengan e-Budgetting dan dan e-Reporting yang dikompilasi dan dikenal
dengan nama SIMRAL atau Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan, sehingga mulai dari perencanaan
sampai dengan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten kita semakin akuntabel, terukur dan transparan. Tidak
bakal ada lagi program-program siluman untuk kepentingan-kepentingan tertentu”, urainya lebih lanjut dihadapan seluruh peserta dan
utusan Musrenbang, termasuk undangan perwakilan dari Kabupaten tetangga seperti dari Dairi, Humbang Hasundutan, Samosir dan
Kota Subulussalam, serta para anggota DPRD Kabupaten Pakpak Bharat.
Selain memberi arahan, Bupati Remigo juga memberikan presentasi tentang perkembangan pembangunan di Kabupaten Pakpak
Bharat. Komponen-komponen yang menjadi perhatian utama adalah sektor pertumbuhan ekonomi, sosial kemasyarakatan dan kualitas
sumber daya manusia yang dibarengi dengan perubahan tata kelola pemerintahan sebagai bentuk reformasi birokrasi dalam rangka
pencapaian kesejahteraan. “Seluruh aspek ini juga harus didukung dengan kekinian yaitu perkembangan teknologi informasi yang
tidak sekedar tuntutan zaman, tetapi juga hal yang paling urgent, karena jelas bahwa teknologi informasi sangat mempercepat proses
pembangunan di segala lini”, papar Bupati Remigo sembari menjelaskan tentang berbagai aplikasi teknologi informasi yang telah dan
sedang dalam proses penerapan di Kabupaten Pakpak Bharat, seperti e-Surat, e-Kinerja, SIMRAL, e-SSH, Absensi Online, e-Try Out, Smart
Kampung, dan SIM AKTA.
Apa yang diutarakan Bupati juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. “Konsep pembangunan di
Kabupaten dan Kota juga akan diselaraskan dengan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara, dengan konsentrasi pada memacu investasi
dan infrastruktur”, demikian disampaikan Gubernur Sumatera Utara yang dalam hal ini diwakili Ka. Dinas Perumahan dan Pemukiman, Ida
Mariana, M.Si.
Kepala Bappeda, Jalan Berutu, MM, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD dilaksanakan selama
2 hari berturut-turut sampai dengan Kamis, 16 Maret 2017. “Dalam rangkaian prosesnya terdiri dari tiga kali sidang pleno yang masingmasing kelompok membahas agenda-agenda yang telah ditetapkan oleh panitia. Hasil pleno ini akan dipaparkan sebagai sebuah
kesepakatan dan tercatat dalam berita acara Musrenbang untuk nanti ditetapkan dan akan dibawa juga pada Musrenbang tingkat Provinsi
Sumatera Utara”, terangnya.
Selain musyawarah, agenda Musrenbang ini juga diisi beragam pemaparan untuk menambah muatan dan sebagai masukan
bagi para peserta. Panitia menghadirkan pembicara dari Kementerian PPN/Bappenas, Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda)
Kementerian Dalam Negeri, Bappeda Prov. Sumut dan beberapa OPD Pemprov. Sumut terkait seperti Dinas Bina Marga, Dinas Pertanian
dan Holtikultura, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang, serta OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat.
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Pekketna

Liputan Khusus

KEMENTERIAN PARIWISATA UNDANG BUPATI REMIGO PADA

R

LAUNCHING CALENDAR EVENT PARIWISATA DANAU TOBA 2017

angkaian pesta adat dan budaya Pakpak Bharat yang dikenal dengan Pesta Oangoang diikutsertakan sebagai salah satu event dalam Kalender Pariwisata Danau
Toba 2017 yang merupakan satu dari 10 Destinasi Wisata Nasional. Peluncuran
secara resmi dalam gelaran acara Launching Calendar Event Pariwisata Danau Toba 2017
dilaksanakan di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata,
Jl. Medan Merdeka Barat no. 17, Jakarta pada Senin malam (20/03) dengan mengundang
Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, dan 7 Kepala Daerah sekawasan
Danau Toba.

		Launching yang ditandai dengan
pemukulan instrumen Tagading dilakukan oleh
Menteri Pariwisata, Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc bersama
Wakil Gubernur Sumut, Brigjen TNI (Purn) Dr. Hj.
Nurhajizah Marpaung, SH, MH, para Kepala Daerah
sekawasan Danau Toba, dan Direktur Utama BODT (Badan Otorita Danau Toba) Arie Prasetyo. Pesta Oang-oang turut diperkenalkan
bersama 16 event lainnya yang dilaksanakan di 8 Kabupaten, yaitu Pakpak Bharat, Dairi, Karo, Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara,
Samosir dan Humbang Hasundutan tersebut mulai bulan Mei sampai dengan Desember 2017. Pesta Oang-oang sendiri direncanakan
pada tanggal 6-7 September 2017.
Saat dikonfirmasi di sela-sela acara, Bupati Remigo sangat mengapresiasi pihak Kementerian Pariwisata yang melibatkan Kabupaten
Pakpak Bharat dalam kegiatan pariwisata di Danau Toba, terkhusus dengan memasukkan Pesta Oang-oang dalam Calendar Event. “Secara
geografis Kabupaten Pakpak Bharat memang tidak bersentuhan langsung dengan Danau Toba, tetapi pihak BODT dan Kementerian
Pariwisata mengakui keberadaan wilayah Pakpak Bharat sebagai sumber penyedia air di Danau Toba serta bagian koridor ekosistem
danau tersebut”, tuturnya.
Bagi Bupati, kemasan Pesta Oang-oang yang merupakan Pesta Rakyat dengan nuansa adat dan budaya Pakpak yang kental, akan
di-upgrade lebih menarik lagi sehingga event ini tidak hanya berkelas nasional tetapi bahkan internasional. “Walaupun nantinya berkelas
internasional, konteks utamanya adalah cultural event menjadi ciri yang tidak bisa diganggu karena itulah value sebenarnya di dalam
industri pariwisata”, jelas beliau lebih lanjut.
Bupati Remigo berharap dukungan terhadap aksesibilitas dan amenitas dapat dilakukan percepatan karena para wisatawan
sebagai target pasar jelas-jelas mendambakan layanan terbaik. “Sebagaimana dipesankan oleh Pak Menteri, koordinasi antar stake holder,
termasuk pihak yang akan berinvestasi untuk capaian Integrated Tourism Master Plan serta KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Pariwisata
dapat segera terimplementasi”, tambahnya.
Dalam acara ini Bupati Remigo juga turut menyerahkan cendera mata Oles Pakpak kepada perwakilan pihak investor, yang diterima
oleh Direktur Utama Hotel Indonesia Natour, Iswandi Said dengan disaksikan oleh Menteri dan Wagubsu. Rangkaian acara juga diisi
beragam hiburan bernuansa Sumatera Utara, termasuk penampilan Vicky Sianipar bersama para pemenang Toba Dream Vocal Contest
Season 9.

PESTA OANG-OANG PAKPAK BHARAT
MASUK EVENT PARIWISATA NASIONAL

4

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

Kilas Balik

Tumulih Mi Podi

RAKER TAHUNAN DPRD KABUPATEN PAKPAK BHARAT
BUPATI PRESENTASIKAN PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT

S

uasana dialogis dan interaktif tampak
muncul saat Bupati Pakpak Bharat, Dr.
Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA
mempresentasikan perkembangan pembangunan
Kabupaten Pakpak Bharat pada acara Rapat Kerja
(Raker) Tahunan DPRD Kabupaten Pakpak Bharat
tahun 2017 di Ruang Saturnus Hotel Grand Antares
Medan, Jumat (03/03). Dengan dimoderatori langsung oleh

Ketua DPRD, Sonni P. Berutu, S.Th, tampak antusiasme dan responsif dari para peserta, khususnya dari kalangan DPRD,
sebagai feedback atas penyampaian Bupati, yang semua dapat ditanggapi dengan baik oleh Bupati Remigo.
Secara detil, melalui bagan dan grafik yang dipresentasikan, Bupati mendeskripsikan termasuk dengan
melakukan perbandingan dengan wilayah lain, apa-apa saja yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan
yang terkonsentrasi pada pendapatan dan belanja daerah, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia,
pendapatan perkapita dan urusan sosial kemasyarakatan seperti pendidikan, angka harapan hidup, kemiskinan,
pengangguran serta infrastruktur.
“Hal yang harus kita cermati bahwa pada tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan telah
terjadi perubahan paradigma, yaitu dari sebelumnya GCG atau Good and Clean Government, menjadi transparansi,
akuntabilitas dan percepatan yang berbasis pada teknologi informasi. Sehingga wajar saja saat ini Pemkab Pakpak
Bharat berupaya semaksimal mungkin mengadopsi dan berinovasi akan beragam aplikasi teknologi informasi untuk
capaian pembangunan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Salah satu contoh, bisa kita saksikan sekarang
bagaimana Pemkab Pakpak Bharat menerapkan SIMRAL (Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan)
yang merupakan kompilasi dari aplikasi e-Planning, e-Budgeting dan e-Monitoring. Belum lagi beberapa aplikasi
pendukung dan sebagai layanan publik serta kepegawaian seperti SIM AKTA, Smart Kampung, e-Try Out, e-Surat,

e-Kinerja, e-SSH, Absensi Online dan sebagainya yang semuanya akan bermuara pada pencapaian Smart Regency”,
urai Bupati panjang lebar yang mendapat perhatian serius dari anggota DPRD dan pimpinan OPD yang hadir.
“Keberhasilan penerapan Teknologi Informasi tidak serta merta. Paling tidak tiga unsur minimal harus terpenuhi
yaitu ketersediaan hardware dan software, kesiapan SDM, serta adanya tata kelola yang baik untuk penerapan ini”,
sambungnya. “Semuanya ini juga membutuhkan dukungan DPRD, dan ini seiring dengan tema Raker tahun ini, yaitu
Penguatan Kapasitas DPRD Dalam Mewujudkan Harmonisasi Kemitraan Legislatif dan Eksekutif”, jelas Bupati Remigo
lebih lanjut.
Kegiatan Raker Tahunan DPRD ini sendiri berlangsung sejak Kamis dan berakhir pada Sabtu, 4 Maret 2017.
Plt. Sekretaris DPRD, Djalil Angkat, SH, dengan didampingi Ketua Panitia, Rahmad Kudadiri, S.Sos, mengutarakan
bahwa rapat kerja ini bermaksud untuk menyatukan persepsi dan dan kesepahaman program DPRD termasuk alat
kelengkapannya dengan program pemerintah. “Sehingga selain anggota DPRD, kami juga menghadirkan para
pimpinan OPD lingkup Pemkab Pakpak Bharat selaku mitra DPRD untuk mendapatkan hasil raker yang optimal”,
ujarnya. Untuk muatan dan penguatan kapasitas, turut dihadirkan juga narasumber dari kalangan birokrat Provinsi,
Akademisi dan instansi terkait lainnya.
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Gombaren

Potret

KONGRES

MASYARAKAT ADAT NUSANTARA V
BUPATI REMIGO KENALKAN BUDAYA TRADISIONAL PAKPAK PADA MENTERI SITI NURBAYA

Disela-sela padatnya kegiatan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-5 (KMAN V) di Tanjung Gusta, Deli
Serdang, Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA menyempatkan untuk mengenalkan
budaya Pakpak pada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc, yang
mewakili Presiden Joko Widodo membuka acara Kongres ini, Jumat (17/03). Bupati Remigo mengajak
Menteri Siti Nurbaya menyaksikan lebih dekat musik tradisional Kalondang dan Kendang, sembari
menjelaskan keunikan dan makna filosofis musik tersebut. Bahkan Bupati menyempatkan untuk berfoto
selfie bersama Ibu Menteri dengan latar para pemain musik khas Pakpak ini.
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Potret

Gombaren

Pakpak Bharat memang
mendapat kehormatan sebagai
penyambut tamu dan undangan
pada pembukaan KMAN V.
Sebanyak 60 musisi dari sanggar
seni Yapespim Pakpak Bharat,
pimpinan Mansehat Manik,
M.Pd, ME, tak henti-hentinya
mengiringi rangkaian acara
kongres.
Selain itu Bupati Remigo yang
didampingi Ketua DPRD, Sonni
P. Berutu, S.Th, menjelaskan
pada Ibu Menteri tentang peran
Kabupaten Pakpak Bharat
menjaga lingkungan alam agar
tetap lestari, khususnya kawasan
hutan Pakpak Bharat yang
hampir 90% dari total wilayah
dan menjadi paru-paru dunia,
sebagai sumber air bawah
tanah untuk Danau Toba yang
sekaligus koridor ekosistem
serta buffer zone pada kawasan
tersebut dan Kawasan Ekosistem Leuser.
Saat dikonfirmasi, Bupati Remigo memang menyatakan respect yang tinggi akan acara Kongres terkait penghargaan akan adat
dan budaya di negeri ini. Tidak sekedar mengirim delegasi acara, tetapi juga mengisi rangkaian acara, seperti mengirim kontingen
musik, menjadi narasumber, serta mempublikasikan acara Kongres lima tahunan ini. “Seperti sebuah anomali jika orang-orang dari luar
negeri saja sangat care akan adat dan budaya di negeri ini tetapi kita tidak menaruh perhatian sama sekali. Kami, masyarakat Pakpak
Bharat adalah orang-orang yang peduli akan adat dan budaya. Tidak sebatas identitas, tetapi kami jadikan landasan dan penunjang
seluruh gerak langkah pembangunan”, tegasnya sembari mengutarakan bahwa Pakpak Bharat telah membuat Peraturan Daerah
tentang eksistensi Adat dan Budaya Pakpak sebagai perwujudan dan legitimasi akan eksistensi budaya Pakpak di negeri ini.
Acara KMAN V berlangsung sampai dengan tanggal 19 Maret 2017. Pada acara pembukaan ini selain dihadiri delegasi
masyarakat adat dari seluruh Indonesia, juga dihadiri perwakilan negara asing, termasuk Duta Besar Norwegia untuk Indonesia. Tampak
juga Kepala Staf Presiden, Teten Masduki, Gubernur Sumatera Utara, Ir. H. T. Erry Nuradi, M.Si, beberapa Kepala Daerah, pimpinanpimpinan NGO, dan orang-orang yang peduli akan perjuangan masyarakat adat di Indonesia.
Presiden dalam sambutannya yang dibacakan Menteri LHK, menyatakan konsisten dalam hubungan dengan masyarakat adat
nusantara. Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan pemerintah mempertegas tindakan untuk masyarakat adat di Indonesia
tidak perlu diragukan. Selain pengakuan resmi akan kawasan hutan kepada komunitas masyarakat adat, juga dilakukan beberapa
aktivitas lain seperti berbagai program pelatihan, pendampingan, dan bantuan untuk masyarakat desa dan adat, seperti pelatihan
teknis, manajemen, maupun advokasi, termasuk bantuan di bidang finansial dan pemasaran.
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Ulan Ta

Kegiatan Pemkab

Sosialisasi Kartu Identitas Anak (KIA)
Di Kabupaten Pakpak Bharat

T

indak lanjut dari penerapan KIA (Kartu Identitas Anak) yang merupakan penghargaan atas prestasi Kabupaten
Pakpak Bharat melakukan pembuatan akta kelahiran sampai 85%, kembali bergulir. Kali ini pihak Direktorat
Jenderal Administrasi dan Kependudukan (Ditjen Adminduk) Kementerian Dalam Negeri langsung datang untuk
melakuan sosialisasi tentang KIA di Bale Sada Arih, Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindeka Salak, Selasa
pagi (14/03), dengan menghadirkan para Camat, Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Pakpak Bharat, sebagai
pihak yang paling bersentuhan langsung dengan anak-anak yang akan dibuatkan kartu identitasnya, selain para orang tua
tentunya.
Wakil Bupati Pakpak Bharat, Ir. H. Maju Ilyas Padang, dalam sambutannya mengingatkan agar para stake holder terkait benar-benar
serius dalam proses menghadirkan KIA di Kabupaten Pakpak Bharat. “Penerbitan KIA nantinya merupakan bentuk tanggung jawab kita
terhadap anak, karena dengan adanya KIA, pelayanan publik bagi sang anak akan lebih mandiri”, sebutnya.
KIA, sebagai selain sebagai tanda pengenal atau bukti diri yang sah bagi anak, juga dapat menjadi persyaratan pendaftaran sekolah,
untuk melakukan transaksi keuangan di dunia perbankan dan PT Pos Indonesia, pelayanan kesehatan di Puskesmas dan/atau di Rumah
Sakit, pembuatan dokumen keimigrasian, pengurusan klaim santunan kematian bagi Pemegang KIA yang masih berlaku, pencegahan
perdagangan anak, dan beragam keperluan lain yang membutuhkan bukti diri berupa identitas bagi anak.
Narasumber dari Ditjen Adminduk, Pujiastuti Herawati mengutarakan bahwa dasar pelaksanaan KIA adalah Permendagri nomor
2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. “Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan
pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara”, paparnya.
Saat ini beberapa daerah yang telah menerbitkan kartu identitas anak, antara lain Kota Surakarta, Kota Malang, Kabupaten Bantul,
Kota Yogyakarta, Kota Makassar, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kota Balikpapan. Agar tidak terjadi perbedaan antar
daerah, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kartu Identitas Anak, yang akan menjadi
standar dan pedoman bagi daerah dalam menerbitkan Kartu Identitas Anak.
Saat dikonfirmasi, Plt. Ka. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcatpil) Kabupaten Pakpak Bharat, Petrus Saragih, SE, MM,
menyampaikan bahwa pada tahun 2017 ini hanya 50 Kabupaten/Kota se-Indonesia yang diberi kesempatan untuk menjadi pelaksana
dalam penerbitan ini dan Kabupaten Pakpak Bharat salah satunya. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 471.13/13234/CATPIL tanggal 07 Desember 2016 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak tahun
2017.
Di tempat terpisah, Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, menyampaikan apresiasinya atas prestasi yang
diraih, terkhusus pada Dinas Dukcatpil. “HOC (Hati, Otak dan Cepat). Jika budaya organisasi kita dilaksanakan dengan sungguh-sungguh,
seperti inilah hasilnya. Dan yang diuntungkan jelas masyarakat. Budaya yang baik jelas memberikan dampak yang baik. Salut kepada
Disdukcatpil atas kerja keras penuh kecerdasan dan nurani serta sigap menyikapi beragam persoalan”, ujar Bupati Remigo.
Untuk percepatan-percepatan dalam penerapan KIA, pihak Dinas Dukcatpil akan bekerja sama dengan Camat serta Kepala Desa
dalam mempromosikan ini, termasuk dengan menggunakan media sosial, radio dan spanduk. Tak lupa juga akan dilakukan sosialisasi di
sekolah-sekolah dengan para pelajar sebagai sasaran utama pengguna KIA.
Ketentuan pengguna KIA adalah dengan batasan usia terakhir kepemilikannya 17 tahun kurang 1 hari, karena berkaitan dengan
batas usia kepemilikan KTP, yaitu 17 tahun. Nantinya akan ada dua jenis KIA yakni kartu identitas untuk anak berusia 0-5 tahun dan 5-17
tahun. Untuk KIA 0-5 tahun dapat dikenali dengan KIA yang tanpa foto pemiliknya. Seetelah berumur 5 tahun sampai 17 tahun kurang
1 hari diterbitkan lagi KIA dengan menampilkan foto pemilik kartu identitas, dan saat mencapai usia 17 tahun akan diganti lagi i dengan
penerbitan KTP Elektronik.
Penerbitan KIA adalah bagi anak yang telah memiliki Akta Kelahiran dan akan dilakukan pendataan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil. Permohonan Penerbitan KIA bagi anak yang baru lahir sekaligus dapat diterbitkan Akta Kelahiran serta Perubahan Kartu
Keluarga orang tuanya.

8

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

Kehumasan

Persinabul
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TP PKK KABUPATEN PAKPAK BHARAT KE KECAMATAN
Untuk semakin mengeratkan sesama jajaran pengurus PKK termasuk dengan masyarakat, maka TP
PKK Kabupaten Pakpak Bharat menggelar silaturahmi ke Kecamatan-kecamatan. Seperti yang terlihat
pada Jumat (24/03) kemarin, jajaran TP PKK Kabupaten Pakpak Bharat yang dipimpin langsung Ibu
Dewi Remigo, S.Sos berkunjung ke Kecamatan STTU Julu. Mengambil tempat di Aula Kantor Camat,
rombongan disambut oleh Ketua PKK Kecamatan STTU Julu, Ny. Lucia Hidayat Berutu.

“Silaturahmi ini selain untuk mengenal jajaran pengurus PKK Kecamatan yang baru dilantik juga sebagai penguatan kita sesama
masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat. Jadi tidak ada lagi dikotomi siapa orang Kabupaten dan siapa orang Kecamatan karena kita semua
sama, bekerja untuk mensukseskan program pemerintah demi mencapai masyarakat Pakpak Bharat yang nduma (sejahtera; red)”, ucap
Ibu Dewi dengan nada suaranya yang khas penuh kelembutan.
Pada kesempatan tersebut, Ibu Dewi juga menerima beragam penyampaian masyarakat dan berbagi informasi apa saja yang
dapat kiranya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi perekonomian keseharian, kualitas kehidupan, dan beragam
aspek yang membuka pencerahan bagi masyarakat ke depannya.
Tampak masyarakat dan para Kepala Desa
dan perangkat Desa yang hadir begitu antusias
karena beberapa solusi permasalahan di tengah
masyarakat dapat diberikan. Masyarakat juga
mengucapkan terima kasih atas kehadiran pihak
TP PKK Kabupaten Pakpak Bharat yang tidak hanya
sekedar berkunjung, tetapi memberi makna yang
berarti.
Tidak hanya sekedar datang dan berdiskusi,
rombongan TP PKK Kabupaten Pakpak Bharat juga
memberikan oleh-oleh kepada masyarakat yang
hadir dalam kesempatan tersebut. “Jangan dilihat
dari besar-kecil pemberiannya ya Pak, ya Bu. Ini
hanya wujud kebersamaan kita dan kebetulan
ada yang bisa kami berikan dan mohon diterima
dengan ikhlas”, ujar Ibu Dewi yang disambut
masyarakat dengan sukacita.
Sebelumnya pihak TP PKK Kabupaten
Pakpak Bharat juga telah berkunjung ke Kecamatan
STTU Jehe pada Rabu yang lalu dengan agenda
yang sama.
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BUPATI REMIGO NARASUMBER PADA KONGRES

MASYARAKAT ADAT NUSANTARA V

S

ebagai satu-satunya Kepala Daerah yang menjadi narasumber, Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo
Yolando Berutu, M. Fin, MBA, mampu mencuri perhatian pada acara Sarasehan Masyarakat Adat
dengan tema Spiritualitas dan Kebudayaan yang merupakan rangkaian acara dalam Kongres
Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) ke-5 di Kampung Tanjung Gusta, Deli Serdang, Kamis
(16/03).

Tidak hanya care dan awareness yang ditunjukkan dan partisipasi aktif pada Kongres ini, tetapi Pakpak Bharat
telah membuat terobosan terhadap kebijakan berupa menghadirkan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016
Lembaga Adat Sulang Silima Suak Simsim yang merupakan bentuk penghargaan atas keberadaan masyarakat
adat di Kabupaten Pakpak Bharat khususnya dan Sumatera Utara pada umumnya. “Dan satu hal yang patut disyukuri bahwa Peraturan
Daerah tersebut merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Pakpak Bharat. Artinya rasa kepedulian yang besar tersebut sesungguhnya berasal
dari wakil rakyat”, aku Bupati Remigo yang dalam sarasehan tersebut yang turut dihadiri oleh Ketua DPRD, Sonni P. Berutu, S.Th, Wakil
Ketua, Edison Manik, SE dan Kadri Tumangger beserta seluruh jajaran DPRD Kabupaten Pakpak Bharat dengan menggunakan busana
adat Pakpak lengkap.
Bupati juga menegaskan bahwa konsep masyarakat adat yang tertuang dalam peraturan daerah tersebut menjadi panduan
dalam pelaksanaan pembangunan sehingga tidak ada pelanggaran norma adat yang nanti akan dapat mencederai dan ke depannya
akan semakin menunjukkan identitas masyarakat adat Pakpak Bharat. “Saya juga berbangga dan semoga apa yang kami lakukan dapat
menjadi inspirasi pada Kongres ini dan memberi masukan-masukan yang konstruktif untuk institusi-institusi lainnya”, tutur Bupati.
Acara sarasehan ini sendiri dilangsungkan secara panel dengan menghadirkan beberapa narasumber sebagai panelis dan keynote
speaker, antara lain Monang Naipospos dari Masyarakat Adat, Veryanto Sihotang dari Aliansi Sumut Bersatu, Dewi Kanti Setianingsih dari
Masyarakat Adat Jawa Barat, Thompson HS dari Budayawan, Dr. Sri Hartini, M.Si, Direktur Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, dan Dr. Fikarwin Zuska, MA dari Antropolog.
Pelaksanaan Kongres ini sendiri mulai dari tanggal 15 sampai 19 Maret 2017 dengan beragam agenda yang dihadiri masyarakat
adat dari seluruh Indonesia dan utusan dari luar negeri. Direncanakan juga Presiden RI, Ir. Joko Widodo akan hadir dalam acara karnaval
budaya masyarakat adat pada Jumat, 17 Maret 2017.
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BUPATI REMIGO HADIRI PEMBUKAAN PRSU KE-46

K

emeriahan pembukaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-46 juga turut dihadiri Bupati Pakpak
Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA yang didampingi Ibu Dewi Remigo, S.Sos, Jumat
malam (17/03) di Panggung Utama PRSU, Tapian Daya, Medan.

“Bagi saya, PRSU bukan sekedar ajang bisnis untuk mempromosikan produk industri, perdagangan dan pariwisata
Pakpak Bharat, tapi juga sebagai wujud eksistensi budaya Pakpak dan sisi yang menyertainya. Sebut saja, kehadiran Gambir
sebagai salah satu produk unggulan Kabupaten, tidak hanya untuk dikenalkan dengan keragaman produk turunannya seperti
teh, pembuatan tinta celup untuk kebutuhan pemilu, pilkada ataupun pilkades, serta unsur katekin yang begitu bermanfaat
dalam industri farmasi, tetapi ini adalah pembumian adat dan budaya karena Gambir merupakan keseharian masyarakat
Pakpak Bharat. Mengkonsumsi gambir yang dilarutkan dalam air untuk diminum sudah mejadi kebiasaan masyarakat yang
selalu memegang teguh tradisi ini. Gambir adalah kami. Ingat Gambir, ingat Pakpak Bharat”, ujarnya saat diwawancarai diselasela seremonial pembukaan.
Selain itu menurut Bupati, dukungan akan Danau Toba destinasi wisata nasional dengan ditetapkan sebagai KSPN
(Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) di mana Kabupaten Pakpak Bharat terlibat di dalamnya bersama 7 Kabupaten lain di
Sumatera Utara merupakan diskursus yang cukup menarik pada PRSU kali ini. “Pakpak Bharat telah memiliki event tahunan
tersendiri, yaitu Pesta Oang-oang dan dirangkai dengan Calendar of Event Pariwisata Danau Toba 2017 yang ditetapkan oleh
Kementerian Pariwisata melalui Badan Otorita Danau Toba”, jelasnya. Artinya, lanjut Bupati Remigo, Pesta Oang-oang dengan
ciri khasnya merupakan wacana yang akan didiseminasi pada PRSU ini.
Selain menghadiri pembukaan, Bupati beserta Ibu Dewi berkesempatan mengelilingi paviliun-paviliun Kabupaten/Kota
se-Sumatera Utara, termasuk paviliun Kota Binjai, yang disambut hangat oleh Walikota Binjai H. Muhammad Idaham, SH, M.Si,
dan Wakil Walikota, H. Timbas Tarigan, SE. Sambil mengamati apa saja produk unggulan Kota Rambutan ini, Bupati melakukan
diskusi tentang strategi-strategi pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan, termasuk penggunaan teknologi informasi
terbarukan untuk mewujudkan kemudahan dan percepatan dalam pelayanan.
Pembukaan PRSU 2017 dipersembahkan oleh Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai tuan rumah. Kabupaten Pakpak
Bharat sendiri akan melaksanakan Pagelaran Seni pada Minggu
malam, 19 Maret 2017.
Gubernur Sumatera Utara, Ir. H.T. Erry Nuradi, M.Si saat menyampaikan
sambutannya dengan didampingi Wakil Gubernur, Brigjen TNI (Purn)
Hj. Nurhajizah Marpaung dan para Kepala Daerah se-Sumatera Utara
mengatakan masyarakat Sumut harus bangga memiliki PRSU karena
dapat mewadahi kabupaten/kota dalam menunjukkan kemajuan
daerahnya. “Karenanya kita berharap PRSU bisa menjadi miniatur
bagi Sumut,” tandasnya.
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PAKPAK BHARAT YANG
PERTAMA SERAHKAN LAPORAN DI
SUMATERA UTARA

BUPATI REMIGO SERAHKAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT KE BPK RI
Untuk memenuhi ketentuan Undang-undang tentang penyerahan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) yang merupakan pelaksanaan APBD tahun sebelumnya maksimal
3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
menghantarkan laporan tersebut ke BPK yang diserahkan langsung oleh Bupati Pakpak
Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA dan diterima oleh Kepala BPK (Badan
PANCA PRASETYA
Pemeriksa Keuangan) RI Perwakilan Sumatera Utara, Dra. Vincentia Moli Ambar Wahyuni, MM
KORPS PEGAWAI
Ak, di Gedung BPK, jl. Imam Bonjol, Medan, Rabu siang (29/03), sekaligus menandatangani
REPUBLIK INDONESIA
berita acara penyerahan.
KAMI ANGGOTA KORPS PEGAWAI
Bersama Kabupaten Pakpak Bharat turut juga menyerahkan laporan Kota Tebing Tinggi oleh Pj.
REPUBLIK INDONESIA ADALAH
Walikota, Kabupaten Tapanuli Utara oleh Bupati dan Ketua DPRD, Kota Pematangsiantar oleh
INSAN YANG BERIMAN DAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG
Plt. Walikota, dan Kabupaten Tapanuli Selatan oleh Bupati. Kelimanya adalah perdana dalam
MAHA ESA, BERJANJI :
penyerahan LKPD di tahun ini untuk Provinsi Sumatera Utara. Turut mendampingi Bupati Remigo
1. SETIA DAN TAAT KEPADA
dalam penyerahan ini antara, lain Ka. BPKAD, Benar Baik Sembiring, SE (Ak), M.Si, Inspektur
NEGARA KESATUAN DAN
PEMERINTAH REPUBLIK
Kabupaten, Budianta Pinem, SE, M.Si, Ka. Bagian Humas Setda, Kastro Manik, S.Sos, Ka. Bidang
INDONESIA, YANG BERDASARKAN
Anggaran, Ka. Bidang Aset dan jajaran lainnya.
PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG
DASAR 1945.
Bupati Remigo sangat mendukung dan mengapresiasi adanya peningkatan kualitas dari segi
2. MENJUNJUNG TINGGI
penyerahan laporan dibandingkan tahun sebelumnya. “Artinya kesulitan pada tahun lalu karena
KEHORMATAN BANGSA DAN
terjadi reformasi akuntansi yaitu Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP berbasis akrual sudah
NEGARA SERTA MEMEGANG
TEGUH RAHASIAJABATAN DAN
semakin dipahami. Saya juga banyak belajar dan mendapat bimbingan dari wilayah lain yang lebih
RAHASIA NEGARA.
berprestasi dari banyaknya raihan opini tertinggi dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) LKPD”,
3. MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN
tandasnya sambil menyebut Kepala Daerah yang kebetulan hadir dalam ruangan tersebut.
NEGARA DAN MASYARAKAT, DIATAS
KEPENTINGAN PRIBADI DAN
Menurut Bupati juga kita harus siap menghadapi perubahan ke arah yang lebih baik, dan sumber
GOLONGAN.
daya yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat akan terus diupayakan secara maksimal untuk
4. MEMELIHARA PERSATUAN DAN
KESATUAN BANGSA SERTA
menyukseskan reformasi di bidang akuntasi pemerintahan. Sekaitan dengan penyerahan Laporan
KESETIAKAWANAN KORPS PEGAKeuangan Pemkab Pakpak Bharat, Bupati menyatakan harapannya akan hasil pemeriksaan nantinya
WAI REPUBLIK INDONESIA
dapat meraih opini WTP dari BPK seperti tahun-tahun sebelumnya yang secara berturut-turut diraih
5. MENEGAKKAN KEJUJURAN,
KEADILAN DAN DISIPLIN SERTA
Kabupaten ini.
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
Ka. BPK, Ibu Ambar menegaskan bahwa pasca penyerahan LKPD, pihak BPK akan langsung turun
DAN PROFESIONALISME.
ke lapangan juga. “Kami tidak akan menyia-nyiakan target waktu dan batas waktu 60 hari untuk
pemeriksaan rinci mudah-mudahan tidak akan kami lalaikan”, sebutnya. Beliau juga berterima kasih
dan merasa bangga karena ketaatan daerah dalam penyerahan laporan ini. “Semoga hasil pemeriksaan ke depan akan memperoleh
opini yang tidak mengecewakan dan memenuhi target masing-masing daerah”, tuturnya.
Acara berakhir sekira sore dan ditutup dengan ramah tamah antara pihak BPK RI dan para Kepala Daerah.
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