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Penduduri

Dari Kami

Salam Redaksi
Sua t u g eb rakan be s ar dih adirkan p em erintah Kab u p aten
Pa kpa k Bha rat dalam bulan Ap ril in i. Den g an m en g h ad irkan
M ent er i Pe nday agunaan Ap aratur Neg ara d an Ref orm as i
Bi r o kr a s i (PAN & RB ), Dr. As ma n Ab nur, S E , M . S i d i
G edung B alai Diklat, Cikaok, Pem erin tah K ab u p aten
Pa kpa k B h arat melakukan launch in g b erag am in ovas i
e- G o vernme nt, termasuk 34 inovas i yan g b erad a d i
da l a m nya y ang dip erse mbah kan ol eh O PD- O PD l ing kup
Pem ka b Pa kp ak B h arat, s ep e r ti e-S S H ( S ekretariat Daerah ) ,
Si m r a l ( gabungan dari e -Planni ng , e- B ud g ettin g d an
e- Repo r t i ng), e -S urat, S ibusa (Di nas Pend id ikan) , S ij ari
Em a s ( RS U D), L ah ir L angs ung D ap at Ak ta s er ta B u l an
M a d u d a pat Akta (Dinas Dukcatp il ) , O p tik Gad is ( S atp ol
P P ) , da n s ebagainy a, te rmas uk yang d il u ar ruang an
t a npa m e nggunakan s tand s ep e r ti m ob il l ayanan “ Kel a
Per keb a s” milik Dinas Pe nanaman M od al d an PT S P s er ta
m o bi l “S ilotus” milik Dinas Ke s eh atan. M enteri j ug a
ber kesem pa t an me resmikan Ge dung CAT S ys tem yang s ed ang
m el a ksa nakan U ji Komp etensi bag i Pej ab at Ad m inis trator
da n Peng a was , ditandai de ngan p e m b ukaan s el ub ung s er ta
p enandatanganan p rasa s ti p eres m ian.
Ba g i Bup ati Remigo, L aunch in g e- Govern m en t yan g
di t a m pi lkan dalam Dis p lay I nov as i b eru p a p am eran,
t er m a suk me rup akan bentuk p e r tang g ung j awab an d an
peneg a sa n amanah s aat me nandatan g ani k om itm en u n tuk
b er i no va si pada p elaks anaan L abor atorium In ovas i d i Pak p ak
B ha r a t da n s aat be rs ama Me nte ri PAN & RB kal a m enerim a
peng ha r g aan I NAGARA Award ta h un l al u . “ Dan inovas i
ka m i ya ng f undamental adalah L au n ch ing B u d aya d an Nil ai
Or g a ni sa si HOC (Hati, Otak dan Cep at) . S es u n g g u h n ya
ba g i ka m i hadirny a e- Gov e rnme nt d i Pakp ak B h arat ad al ah
ka r ena b er anjak dari kebutuh an dis es uaikan d en g an m as a
da n ko ndi s i ke kinian. Ap a y ang ka m i tam p il k an, ap a yang
ka m i g una kan dan ap a y ang kami in ovas ik an, b as ical l y h ad ir
seba g a i so l usi dan p emecah an mas al ah untu k m ewuj ud kan
aksel er a si di s egala lini dalam mencap ai kinind um a” , j el as
B up ati.
A pr esi a si jelas diberikan ole h Ment eri As m an Ab nur. “ M as ih
l a ng ka a da Ke p ala Dae rah s ep e r t i B up ati Pak p ak B h arat
ya ng beg i t u care dan concern untu k b erin ovas i m ewuj ud kan
keseja ht eraan. Ge rak langkah Pakp ak B h arat tern yata
m enja di p e micu dae rah -daerah l ain untu k m el akukan
ha l ya ng sama. B egitu bany ak s urat yan g m as u k ke k am i
( Kem ent erian PAN dan RB ) se r ta L AN yan g in g in s ek al i
mel a kuka n L aboratorium I nov asi sep er ti Kab u p aten Pakp ak
Bha r a t . Ke dep an say a y akin bah w a Pak p ak B h arat d ap at
menja di r o l e models inov as i di I nd ones ia” , tan d as M enteri.
Sem o g a pe laksanaan ap likas i ini d ap at b erj al an d en g an
l ancar s esuai de ngan y ang d ih arap kan.
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Liputan Utama

Reimpun Sukuten

BUPATI REMIGO TERIMA

SINDO WEEKLY GOVERNMENT AWARD 2017
Kerja keras dan ikhlas
serta penuh kreativitas dalam
membangun daerah tertinggal
yang dilakukan Bupati Pakpak
Bharat, Dr. Remigo Yolando
Berutu, M.Fin, MBA, beserta
jajarannya kembali diapresiasi
dan mendapat penghargaan.
Kali ini perusahaan multinasional
MNC Group, melalui media Sindo
Weekly
Magazine
memberi
Anugerah
Sindo
Weekly
Government Award 2017 kategori
Pendidikan kepada Kabupaten
Pakpak Bharat.
Penghargaan
tersebut
diterima langsung Bupati Remigo,
di Flores Ballroom, Borobudur
Hotel, Jakarta, Senin malam
(03/04), yang diserahkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo,
BSEE, MBA dengan didampingi Direktur Utama Sindo Weekly Magazine, Sururi Alfaruqi.
“Ini bukan kali pertama diterima oleh Kabupaten Pakpak Bharat atas kepedulian dan inovasi kita di Pakpak Bharat dalam
memajukan dunia pendidikan, walaupun begitu saya sangat berbangga dan terharu karena upaya maksimal yang
beranjak dari kesadaran akan pentingnya dunia pendidikan mendapat perhatian oleh sebuah institusi berkompeten
dan itu sangat memberi arti atas perjuangan kita mewujudkan kesejahteraan”, ungkap Bupati yang ganteng dan
simpatik ini pasca penyerahan penghargaan.
Masih menurut Bupati, kegiatan pemberian penghargaan ini menimbulkan motivasi bagi wilayah-wilayah lain
untuk semakin menghadirkan pembaharuan dalam bidang pelayanan kemasyarakatan dan tata kelola pemerintahan.
“Seperti saya saja misalnya, melihat adanya beragam kategori menimbulkan semangat dan rencana baik untuk
berbuat yang sama. Sebut saja bagaimana saya terstimuli untuk semakin berfikir ke arah yang baru dalam pengelolaan
e-Government, pelayanan bidang kesehatan dan peningkatan kemudahan dalam berinvestasi”, tegasnya.
Hal yang cukup mengejutkan sekaligus membanggakan adalah sosok Bupati Remigo yang menjadi representasi
Kabupaten Pakpak Bharat didatangi langsung ke mejanya oleh pemilik MNC Group, Hari Tanoesoedibjo sesaat setelah
menerima penghargaan. Ternyata beliau mengagumi sosok Bupati Pakpak Bharat yang tergolong muda tetapi
memiliki awareness dan kepedulian yang tinggi untuk memajukan daerahnya, sebuah wilayah hasil dari pemekaran
dengan kondisi awal sumber daya yang minus, tapi kini mampu melewati tahap-tahap pembangunan dan mampu
bersaing dengan wilayah-wilayah yang lebih dahulu maju dan berkembang.
Bupati Remigo sangat menyambut positif adanya bentuk penghargaan kepada pemerintah seperti ini. “Apa
yang telah diberikan terhadap Provinsi dan Kabupaten kota tidak hanya sebatas raihan prestasi, tetapi malah menjadi
pemacu dan pemicu untuk melakukan yang terbaik. Saya memiliki sedikit ide yang mungkin akan menjadi masukan
bagi penyelenggara, yaitu selain adanya penilaian atas beragam kategori, mungkin ke depan bisa dibuat penilaian
untuk lintas kategori. Yah, semacam best of the best nya penghargaan inilah”, ujarnya.
Selain Bupati Remigo turut menerima penghargaan juga 21 Kabupaten dan 11 Kota serta 4 Provinsi se-Indonesia,
ditambah dengan 14 Kepala Daerah inspiratif, termasuk Walikota Medan, Walikota Binjai dan Bupati Tapanuli Utara.
Pemimpin Redaksi SINDO Weekly, Nevy A Hetharia menganggap para kepala daerah yang meraih penghargaan
merupakan kepala daerah yang bukan saja kreatif membangun daerahnya, melainkan tangguh, meski dengan
berbagai macam keterbatasan.
“Kepala daerah ini walaupun memiliki keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya, dukungan, tapi mampu
bertahan menciptakan perubahan,” tutur Nevy. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara yang
hadir dalam acara itu menyebutkan, rasa bangganya karena Kepala Daerah peraih penghargaan banyak dari luar Jawa.
Hal ini menunjukkan program membangun dari daerah yang dicanangkan pemerintah pusat telah berjalan sukses.
“Talenta-talenta berprestasi ternyata banyak dari daerah,” sebutnya.
Tampak hadir dalam acara yang sudah terselenggara 4 tahun berturut-turut ini Menteri Dalam Negeri yang
diwakili Dirjen Otonomi Daerah, Soni Sumarsono, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Mohammad Saleh, serta
para Gubernur, Bupati dan Walikota penerima penghargaan.
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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
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Kilas Balik

Tumulih Mi Podi

IBU DEWI REMIGO SERAHKAN TALI ASIH

DALAM RANGKA PASKAH OIKUMENE KABUPATEN PAKPAK BHARAT 2017

T

iada sekat, tiada perbedaan, dan semua untuk kebersamaan. Itulah yang terasa saat
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pakpak Bharat, Ny. Made Tirta Dewi RY Berutu,
S.Sos atau yang kerap disapa Ibu Dewi Remigo melakukan pemberian Tali Asih dalam
rangka Perayaan Paskah Oikumene Kabupaten Pakpak Bharat kepada para pasien Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) Salak, Rabu sore (19/04).

Tanpa memandang agama,
suku, dan latar belakang, semua di
sapa oleh Ibu cantik yang sangat
ramah ini. Semua pasien rumah sakit
mendapat bantuan dan didoakan
dengan dipandu Pendeta Edi Rianto
Samosir, dengan terlebih dahulu
memohon izin kepada yang berbeda
agama. “Karena sesungguhnya
toleransi itu ada di sini. Tidak ada
kesenjangan dan ketersinggungan
apabila kita dengan baik dan sopan
berbicara. Banggalah kita sebagai
masyarakat Pakpak Bharat yang tidak
setengah hati dalam memandang
toleransi”, sebut Ibu Dewi dengan
nada penuh kelembutan.
Dengan didampingi oleh
jajaran RSUD yang dipimpin dr.
Sanata Habeahan Ibu Dewi dan
rombongan berkeliling setiap ruang
perawatan. “Wah, ada pasien yang
sudah lebih 90 tahun. Semoga kita
sehat seperti Mpung ini, ya”, ujar Ibu
Dewi saat berkomunikasi dengan
pasien tersebut dan diaminkan oleh
seluruh yang hadir. Selain itu, tak lupa Ibu Dewi berpesan kepada salah seorang Bapak yang istrinya baru saja melakukan persalinan agar
mengikuti program Keluarga Berencana. “Susunya bukan buat Bapak, tapi untuk kesehatan si Ibu”, canda Ibu Dewi kepada sang Bapak
tersebut.
Salah seorang pasien pria bahkan sampai terisak penuh
keharuan saat begitu hangatnya Ibu Dewi menanyakan
perkembangan kesehatan dirinya. “Dikunjungi oleh Ibu
Dewi saja sudah merupakan sebuah kebahagiaan. Ini
malah ditambah lagi dengan diberi bantuan dan didoakan
untuk kesembuhan”, ujar Majinar Padang, pasien RSUD asal
Kec. STTU Jehe sambil meneteskan air mata. Ibu Dewi pun
berusaha membujuk sembari bercanda untuk meredakan
tangisnya.
“Momentum Paskah tidak hanya sebagai sebuah
perayaan dan kerianggembiraan, tetapi bisa kita jadikan
untuk peduli dan saling berbagi. Banyak saudara-saudara
kita yang mungkin memiliki keterbatasan untuk merayakan
Paskah. Saya pikir tradisi yang baik dalam setiap perayaan
keagamaan seperti ini untuk menunjukkan bahwa kita
adalah saudara setanah air tercinta, tanpa memandang
siapa pun dia. Ketika kita memiliki sesuatu yang lebih,
merupakan kebahagiaan juga kita dapat memberi kepada
yang membutuhkan”, ucap Ibu Dewi.
Selain mengunjungi RSUD Salak, sebelumnya di pagi hari
Ibu Dewi beserta rombongan mengunjungi para tahanan
di Rumah Tahanan (Rutan) Sidikalang dengan agenda yang
sama. Ketua Panitia Paskah Oikumene, Mester Padang, SPd,
MM, yang ikut dalam rombongan mengutarakan bahwa program berbagi kebahagiaan seperti ini terus dilakukan setiap tahun. “Kita
berharap bahwa kegembiraan yang dirasakan sekarang ini juga akan dirasakan yang sama oleh saudara-saudara kita yang mungkin
sedang mengalami kesulitan atau ujian dari Yang Maha Kuasa. Dengan adanya pemberian Tali Asih dan doa mohon kesembuhan ini,
semoga menjadi motivasi bagi saudara-saudara kita tersebut untuk semakin baik lagi ke depannya”, tandasnya mengakhiri.

TOLERANSI ITU ADA DI SINI
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Gombaren

Potret

PAKPAK BHARAT SIAP MENJADI ROLE MODELS DI INDONESIA
LAUNCHING E-GOVERNMENT, DISPLAY INOVASI DAN PERESMIAN GEDUNG
CAT SYSTEM PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT OLEH MENTERI PAN & RB

“Terima kasih kepada Pak
Menteri yang memuji indahnya
gedung perkantoran kami di
Delleng Sindeka, dan semoga
dibarengi
indahnya
kinerja
kami dan terus berinovasi untuk
melayani,
membangun
dan
mewujudkan kesejahteraan bagi
masyarakat”, ucap Bupati Pakpak
Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu,
M.Fin, MBA dengan tulus kepada
Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN
& RB), Dr. Asman Abnur, SE, M.Si di
Gedung Balai Diklat, Cikaok, Kamis
sore (27/04) saat memberikan ucapan
selamat datang kepada Menteri dan
rombongan dalam rangka Launching
e-Government,
Display
Inovasi
dan Peresmian Gedung Computer
Assisted Test (CAT) System Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat.
Launching sendiri ditandai dengan pemukulan
genderang Pakpak bersama-sama oleh Menteri,
Gubernur Sumatera Utara, Ir. H. T. Erry Nuradi, M.Si, Kepala
Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto,
M.Si, dan Bupati yang disambut dengan tepuk tangan
meriah seluruh hadirin.
Bagi Bupati Remigo, Launching e-Government
yang ditampilkan dalam Display Inovasi berupa pameran,
termasuk peresmian gedung CAT System merupakan
bentuk pertanggungjawaban dan penegasan amanah
saat menandatangani komitmen untuk berinovasi pada
pelaksanaan Laboratorium Inovasi di Pakpak Bharat
dan saat bersama Menteri PAN & RB kala menerima
penghargaan INAGARA Award tahun lalu. “Dan inovasi
kami yang fundamental adalah Launching Budaya
dan Nilai Organisasi HOC (Hati, Otak dan Cepat) pada
11 Oktober 2016. Apa yang kami lakukan ini juga
sejalan dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah yang membuka ruang
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam
penyelenggaraan pelayanan publik. Sesungguhnya bagi
kami hadirnya e-Government di Pakpak Bharat adalah
karena beranjak dari kebutuhan disesuaikan dengan
masa dan kondisi kekinian. Apa yang kami tampilkan, apa yang kami gunakan dan apa yang kami inovasikan, basically hadir sebagai
solusi dan pemecahan masalah untuk mewujudkan akselerasi di segala lini dalam mencapai kininduma (kesejahteraan; red). Puji syukur,
apa yang kami terapkan ternyata mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat, termasuk yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri
pada pelaksanaan Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-21 baru-baru ini”, jelasnya saat dikonfirmasi.
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Potret

Gombaren

Di hadapan Menteri, Gubernur, Ka. LAN, para
pejabat pusat dan Provinsi Sumatera Utara,
Ketua DPRD, Sonni P. Berutu, STh, Dandim 0206/
Dairi, Letkol (Inf ), Jatmiko Aryanto, SE, Kepala
Kejaksaan Dairi, Johnny William Pardede, SH,
M.Hum, Kapolres, AKBP Jansen Sitohang, SIK,
Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang, Mangapul
Saragi, SH, MH, Wakil Bupati Samosir, Ir. Juang
Sinaga, dan undangan lainnya, Bupati Remigo
mendemonstrasikan salah satu aplikasi. “Efisiensi
dan efektivitas terjadi saat kami menggunakan
aplikasi. Baik itu dari memangkas waktu dalam
birokrasi dan administrasi serta melakukan
penghematan dalam penggunakan barang
cetakan seperti kertas dan tinta”, ujarnya sembari
menunjukkan verifikasi administrasi bersama
Sekda, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si.
Apresiasi jelas diberikan oleh Menteri Asman
Abnur. “Masih langka ada Kepala Daerah seperti
Bupati Pakpak Bharat yang begitu care dan concern
untuk berinovasi mewujudkan kesejahteraan.
Gerak langkah Pakpak Bharat ternyata menjadi pemicu daerah-daerah lain untuk melakukan hal yang sama. Begitu banyak surat yang
masuk ke kami (Kementerian PAN dan RB) serta LAN yang ingin sekali melakukan Laboratorium Inovasi seperti Kabupaten Pakpak Bharat.
Ke depan saya yakin bahwa Pakpak Bharat dapat menjadi role models inovasi di Indonesia”, tandas Menteri.
Menteri juga berharap ada inovasi yang dapat menjadi andalan Kabupaten ini. “Tidak usah banyak-banyak, tetapi fokus. Sebut saja
misalnya rencana menjadikan Kabupaten Pakpak Bharat sebagai pusat pendidikan dan pelatihan. Dengan keberadaan Gedung Diklat
yang megah serta fasilitas yang modern dan canggih, dapat menjadikan Pakpak Bharat konsentrasi pusat Diklat, paling tidak di wilayah
regional. Hanya tinggal melengkapi sarana-prasrana lainnya, termasuk akomodasi. Selain itu ide untuk membuat Politeknik Pariwisata
sebagai dukungan kepada Destinasi Wisata Nasional, Danau Toba layak diteruskan karena jelas sejalan dengan program nasional”, tambah
Menteri lagi.
Selain Menteri, Gubsu juga mengagumi 34 inovasi yang dihadirkan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, termasuk inovasi yang berbasis
teknologi informasi. “Inisiatif dan kreativitas yang tinggi dari Bupati beserta jajarannya layak mendapat acungan jempol dan semoga ini
menjadi inspirasi serta pemberi semangat Kabupaten dan Kota lainnya untuk memajukan Sumatera Utara”, ungkapnya.
Menteri beserta rombongan berkesempatan berkeliling untuk menyaksikan beragam display inovasi yang disiapkan oleh OPD
lingkup Pemkab Pakpak Bharat, seperti e-SSH (Sekretariat Daerah), Simral (gabungan dari e-Planning, e-Budgetting dan e-Reporting),
e-Surat, Sibusa (Dinas Pendidikan), Sijari Emas (RSUD), Lahir Langsung Dapat Akta serta Bulan Madu dapat Akta (Dinas Dukcatpil), Optik
Gadis (Satpol PP), dan sebagainya, termasuk yang diluar ruangan tanpa menggunakan stand seperti mobil layanan “Kela Perkebas” milik
Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta mobil “Silotus” milik Dinas Kesehatan. Menteri juga berkesempatan meresmikan Gedung CAT
System yang sedang melaksanakan Uji Kompetensi bagi Pejabat Administrator dan Pengawas, ditandai dengan pembukaan selubung
serta penandatanganan prasasti peresmian. Selepas magrib Menteri beserta rombongan mengakhiri kunjungan di Kabupaten Pakpak
Bharat untuk melanjutkan ke wilayah lainnya.

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

7

Ulan Ta

Kegiatan Pemkab

PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH XXI TAHUN 2017 TINGKAT KABUPATEN PAKPAK BHARAT

E-GOVERNMENT

UNTUK TINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK
“Tema Hari Otonomi Daerah ke-21 tahun 2017 adalah Dengan Semangat Otonomi Daerah, Kita Tingkatkan Kinerja Pelayanan
Publik Melalui e-Government”, demikian sambutan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang dibacakan Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo
Yolando Berutu, M.Fin, MBA selaku Inspektur Upacara Hari Otonomi Daerah XXI di Lapangan Upacara Pemkab Pakpak Bharat, Kompleks
Perkantoran Panorama Indah Sindeka, Salak, Selasa pagi (25/04).
Disebutkan juga bahwa tujuan pelaksanaan e-Government yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi agar masyarakat
memperoleh informasi secara mudah, cepat dan tepat.”Untuk itu diperlukan kemampuan dan integritas yang tinggi dari setiap aparatur
Pemerintah Daerah dan akan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good local governance) serta aparatur
pemerintahan daerah yang bersih (clean local government)”, tambah beliau lagi dihadapan seluruh peserta upacara yang terdiri dari para
pimpinan OPD, termasuk Sekda, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si dan unsur PNS, termasuk dari Kecamatan. Turut dalam upacara ini perwakilan
FKPD Kabupaten Pakpak Bharat.
“Undang-undang nomor 23 tahun 2014 juga telah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi
informasi untuk pelayanan publik. Dengan demikian cara-cara konvensional harus ditinggalkan”, sambungnya. Ditambahkan lagi bahwa
dikembangkan program ‘City Branding’ atau Pencitraan Kota dengan memprioritaskan program pembangunan pada sektor tertentu
sesuai dengan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat berbasis e-Government.
Diakhir sambutannya disampaikan harapan agar menjaga harmonisasi dengan unsur legislatif dan FKPD, penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih melalui reformasi birokrasi, prioritaskan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan,
peningkatan daya saing perekonomian serta tingkatkan keterbukaan informasi publik. “Selamat Hari Otonomi Daerah. Semoga Tuhan
Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan memberkahi Negara Kesatuan Republik Indonesia”, tutupnya.
Bertindak selaku Komandan Upacara, Plt. Ka. Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Losmar Berutu, S.Pd, MM, dan Perwira Upacara, Ka.
BKD dan Diklat, Sartono Padang, S.Sos, serta Pembaca Pembukaan UUD 1945, Kasubbag Kesbang Setda, Ferdinand Berutu, S.STP. Upacara
ini juga diiringi Paduan Suara Korpri Pemkab Pakpak Bharat yang antara lain membawakan lagu Mars Pakpak Bharat serta lagu Indonesia
Jaya.
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Kehumasan

Persinabul

SILATURAHMI

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.

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

9

Matcam Bage

Serba-Serbi

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.

10

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

Serba-Serbi

Matcam Bage

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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Rumang

Profil

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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