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Penduduri

Dari Kami

Salam Redaksi
H a l y a ng m e mban g g ak an, be ranjak dari prestasi y ang
ge m i la ng k e mbal i di tamp i l k an Kabupaten Pakpak
Bh a r a t . Be raw al dari rai h an Kabupaten Peduli HAM
4 k a li b e r tu ru t-tu ru t, mu l ai da ri tahun 2013 sam pai
2 0 1 6 , Bu p ati Pak p ak Bh arat, Dr. Rem igo Yolando
Be r ut u, M . Fi n, MBA, di u n dan g sec ara resm i sebagai
d e l e ga s i I n don e s i a p ada 2 7 th session of the Univ ersal
Pe r i o d i c Re vi e w (UPR) of Hu m an Rights di J enewa,
S wi s s , d an Bu p ati Re mi g o merupakan satu- satuny a
Ke p a l a Dae rah yan g i ku t s e r ta dalam kesem patan ini
me nd a mp i ng i Me n te ri Lu ar N e geri, ibu Retno M arsudi
s e r t a M e nt e ri H u ku m dan H AM bapak Yasona H. Laoly
y an g me mi mp i n de l e g asi Indonesia.
Pa d a k e nyataan n ya, p e n e rap an Visi dan Misi tersebut
K a b up a t en Pak p ak Bh arat mendapat penghargaan
d a r i s i s i pe n e g ak an Hak Az as i M anusia ( HAM ) y aitu
A nuge r ah K abu p ate n Pe du l i HAM selam a 4 tahun
b e r t ur ut - t u ru t mu l ai dari tah u n 2013, sam pai dengan
y a ng t e r ak h i r di te ri ma Bu p ati Rem igo dari M enteri
H ukum d a n H AM, Yas on n a H. L aoly,SH, M Sc , Ph.D, di
G e d ung N e g ara G rah adi , S u rabay a, Desem ber tahun
l a l u d a l am ran g k a p e ri n g atan Hari HAM Sedunia.
Bup a t i Re m i g o ju g a di ap re s i asi dan m endapat aplaus
a k a n v i s i dan mi s i n ya, te rk h u sus tentang bagaim ana
k e p e d ul i an ak an p rog ram peningkatan derajat
k e s e h a t a n i bu dan an ak u n tu k menghadirkan generasi
e ma s d i Kabu p ate n i n i , yan g sec ara jelas m erupakan
b a gi a n p e n e g ak an HAM. “Aw alny a beragam program
y a ng d i h a di rk an s e p e r ti u ru s an pendidikan, kesehatan
d a n la y a na n p u bl i k l ai n n ya be r tujuan untuk bagaim ana
me nc a p a i ke se j ah te raan di K abupaten Pakpak Bharat.
K a m i t i d a k me n yadari bah w a apa y ang kam i lakukan
t e r ny a t a j uga s e i ri n g de n g an p rinsip- prinsip penegakan
H A M d a n i ni j u g a yan g me n ye ba bkan Kabupaten Pakpak
Bh a r a t m e n dap at p e n g h arg aan 4 kali ber turut- turut
s e b a ga i K a bu p ate n Pe du l i HAM”, terang Bupati Rem igo.
“ I ni a d al ah be n tu k k omi tme n kam i di Kabupaten
Pa k p a k Bh arat u n tu k me mban gun negeri dari wilay ah
p i nggi r a n, sal ah satu n ya de n g an peduli akan hak asasi
ma nus i a ”, se bu tn ya. Bu p ati sangat m engapresiasi
b e nt uk p e n g aku an p e me ri n tah ini atas berbagai upay a
d a n k e r j a k e ras be rs ama se bagai bentuk kepedulian
p ada h ak asasi.
Pr e s t a s i yan g me mban g g ak an ini, sem oga tidak
me mb ua t te rl e n a dan te ru s me m ac u diri m em berikan
yan g te rbai k u n tuk negeri.
S al am Re daksi,
Nju ah -n j u ah!
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Liputan Utama

Reimpun Sukuten

RAIH OPINI WTP, BUPATI SAMPAIKAN TERIMA KASIH PADA ASN

S

ecara resmi Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, dengan didampingi
Ketua DPRD, Sonni P. Berutu, S.Th, bersama 19 Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD se-Sumatera
Utara menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHPLKPD) di Gedung BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Selasa sore (30/05), yang diserahkan
Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Dra. Vincentia Moli Ambar Wahyuni, MM Ak dan turut disaksikan Pimpinan
V BPK RI Ir Isma Yatun.

Hasil menggembirakan diraih Kabupaten Pakpak Bharat yaitu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan dimaksud.
Selain Kabupaten Pakpak Bharat 7 Kabupaten dan 3 Kota lainnya juga menerima opini yang sama yaitu Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara,
Dairi, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Kota Pematangsiantar, Kota Tebingtinggi, dan Kota
Binjai, yang dibacakan ibu Isma Yatun.
Artinya Kabupaten Pakpak Bharat naik kelas dari tahun sebelumnya yang mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) setelah
pada LKPD tahun 2015 yang nota bene adalah pada masa transisi, peralihan dari Pj Bupati ke Remigo Yolando Berutu. Setelah opini LKPD
Pakpak Bharat turun menjadi WDP di tahun 2015, akhirnya Bupati Remigo pun menggenjot seluruh jajaran di SKPD Pakpak Bharat untuk
berkomitmen memperbaiki kinerja di semua lini.
“Kerja yang sangat keras dilakukan semua OPD memenuhi semua Standar Akuntansi Pemerintah yang sejak tahun lalu sudah
berbasis Akrual, hingga Pemkab Pakpak Bharat memperoleh predikat WTP,” ujar Bupati Remigo. Ditambahkannya beliau sangat
mengapresiasi upaya keras jajaran aparatur sipil negara (ASN) Pakpak Bharat dan kawalan yang kuat dari BPKPAD dan Inspektorat hingga
dapat opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sumut yang diserahkan langsung oleh Anggota V BPK RI.
“Penghargaan saya kepada seluruh ASN baik yang berperan langsung maupun tidak langsung atas semua usaha dan upayanya.
Tentu masih terdapat area yang perlu pembenahan agar kekurangan tahun ini tidak terulang kembali ditahun mendatang,” ungkapnya.
Dengan raihan WTP atas LKPD 2016 ini, Pemkab Pakpak Bharat yang di bawah kepemimpinan Bupati Remigo Yolando Berutu kini sudah
mendapat 3 kali predikat WTP dari BPK RI.
Dalam upaya terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK juga menyampaikan
beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan harus terus diperbaiki oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota,
sehingga permasalahan-permasalahan tersebut tidak terulang kembali dimasa yang akan datang. Atas permasalahan-permasalahan
yang ditemukan, telah diberikan rekomendasi oleh BPK. Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mewajibkan setiap pejabat terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam
hasil pemeriksaan BPK. Selanjutnya Lembaga perwakilan juga diwajibkan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan
pembahasan sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.
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Pekketna

Liputan Khusus

BUPATI REMIGO DELEGASI INDONESIA PADA UPR OF HUMAN RIGHTS DI JENEWA

TEGAKKAN HAM UNTUK CAPAI KESEJAHTERAAN

S

orotan mata dunia terhadap Indonesia ternyata begitu tinggi. Dan itulah yang dirasakan Dr.
Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara, salah seorang
delegasi Indonesia pada 27th session of the Universal Periodic Review (UPR) of Human Rights
di Jenewa, Swiss. “Demokrasi dan Pilkada yang terlaksana dengan baik menjadi isu utama dan
diskursus internasional. Selain itu turut menjadi bahasan juga mengenai pemerataan pendidikan, akses
kesehatan terutama kepada kaum perempuan, ibu dan anak, yang menjadi isu strategis dan diapresiasi oleh
negara-negara lain”, terang Bupati Remigo saat dilakukan wawancara jarak jauh, Rabu petang (03/05) waktu
setempat.

“Sangat menarik ternyata karena tema-tema yang diangkat
dalam pertemuan ini sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Pakpak
Bharat untuk mencapai kesejahteraan, terkhusus persoalan pendidikan,
akses kesehatan serta ibu dan anak”, tambahnya. Kehadiran Bupati
dalam acara ini tak lepas dari prestasi 4 tahun berturut-turut meraih
penghargaan Kabupaten Peduli HAM. “Ini menjadi bagian yang penting
dalam pemenuhan tuntutan dunia atas penegakan HAM. Komitmen
terhadap pendidikan, kesehatan, kebebasan beribadah dan berbagai
hal telah dilakukan sebagai beberapa parameter Kabupaten Peduli
HAM, dan itu akan terus dipedomani serta dilaksanakan”, sambung
Bupati yang simpatik ini.
Dengan didampingi Ka. Bagian Hukum Setda, Romian Sitopu,
SH dan Kasubbag Pengkajian, Informasi dan Bantuan Hukum, Idhul
Oberto Berasa, SH, MH, Bupati Remigo juga menyatakan respect-nya
kepada Menteri Luar Negeri, ibu Retno Marsudi serta Menteri Hukum
dan HAM bapak Yasona H. Laoly yang memimpin delegasi Indonesia.
“Mereka pantas disebut diplomat ulung karena dengan kematangan
yang tinggi kita banyak mendapat dukungan dari 109 delegasi negara
atas capaian keberhasilan Indonesia sejauh ini dalam penegakan HAM,
terutama dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo”, tuturnya.
Senada dengan Bupati, Menteri Retno mengutarakan bahwa
pasca UPR tahun 2012 yang lalu telah dilakukan berbagai upaya konkrit
dan capaian Indonesia. Sejumlah capaian dalam hal ratifikasi instrumen
HAM PBB, upaya legislasi yang lebih menghormati HAM, serta
penegasan kemitraan antara lembaga HAM nasional dan masyarakat
sipil di Indonesia menjadi hal-hal pokok yang Indonesia tunjukan ke
masyarakat internasional. “Mengurangi disparitas antara yang miskin
dan kaya menjadi salah satu prioritas Pemerintah dalam memperjuangkan hak ekonomi dan sosial masyarakat di Indonesia,” tegas Menlu.
Walau memang berbagai capaian telah diraih Indonesia, masih terdapat beberapa rekomendasi terkait penegakan HAM dalam
perspektif internasional. Tentu ini juga akan dibahas ditingkat Menteri dan akan di dukung oleh seluruh daerah di Indonesia.
UPR adalah sebuah mekanisme yang ada di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dimulai pada tahun
2005. UPR mempelajari secara berkala performa hak asasi manusia dari negara-negara anggota PBB. Mekanisme ini dimaksudkan untuk
melengkapi kinerja mekanisme hak asasi manusia lainnya, termasuk badan-badan traktat hak asasi manusia PBB.
UPR berjalan dalam siklus empat tahunan. Dasar dari review yang dilakukan meliputi Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia, instrumen-instrumen hak asasi manusia di mana negara tertinjau menjadi anggota, dan berbagai janji dan komitmen yang
negara tertinjau pernah buat, termasuk yang dibuat pada saat pemilihan Dewan HAM PBB. Review ini juga mengindahkan berbagai
hukum kemanusiaan internasional yang ada.

4

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

Kilas Balik

Tumulih Mi Podi

MTQ XIV TINGKAT KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2017

KECAMATAN STTU JEHE RAIH JUARA UMUM
Gemuruh suara beduk yang ditabuh
Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando
Berutu, M.Fin, MBA menjadi penanda
dibukanya secara resmi pelaksanaan
Musabaqah Tilawatil Quran ke-14 tingkat
Kabupaten Pakpak Bharat di Lapangan
Napasengkut, Kamis pagi (18/05), yang
dalam kesempatan ini didampingi Ketua
DPRD, Sonni P. Berutu, STh, Ketua Panitia
Mhd. Said Darwis Boangmanalu dan
perwakilan pimpinan FKPD/instansi
vertikal. Hadir juga di tribun kehormatan Ibu Dewi Remigo Berutu, S.Sos didampingi
Ibu Hj. Idahliani MI Padang, br. Sagala. Sebelumnya semarak acara diwarnai dengan
kedatangan para kafilah Kecamatan se-Kabupaten Pakpak Bharat yang diiringi
beragam Marching Band dari berbagai sekolah di Kabupaten ini.

Bupati berharap sejalan dengan pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten ini, semangat kerukunan antar umat beragama semakin
dikuatkan.“Sejalan dengan itu marilah kita tidak membicarakan masalah keyakinan beragama diruang publik, karena itu akan menimbulkan
keresahan antar umat beragama”, ucapnya. Hal tersebut seiring dengan tema MTQ kali ini, yaitu “Melalui Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil
Qur’an (MTQ) XIV Kita Tingkatkan Pengamalan Nilai-nilai Agama Demi Terwujudnya Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama Di
Kabupaten Pakpak Bharat”.
Bupati juga secara resmi melantik dan mengambil sumpah para Dewan Hakim MTQ. Selain beragam atraksi hiburan bernuansa
Islami, acara ini juga dimeriahkan oleh hiburan dari grup Gambus Assabab, Medan serta lucky draw.
Sesuai dengan jadwal maka pelaksanaan MTQ berlangsung selama 2 hari dan berlangsung sampai malam hari yang
memperlombakan kategori tartil anak-anak, tilawah (membaca), fahmil (cerdas-cermat), syarhil (pidato), dan kaligrafi dibawah pembinaan
LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran) Kab. Pakpak Bharat.
Setelah melalui proses persidangan dewan hakim di hari terakhir pelaksanaan MTQ, akhirnya kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe
ditetapkan sebagai juara umum yang dibacakan oleh Ketua Dewan Hakim, Riswan Gajah, S.Ag, S.Pd, MM pada acara penutupan di lapangan
Napasengkut Salak, Jumat (19/05). Secara umum kemampuan peserta dari setiap Kecamatan dalam MTQ kali ini hampir dibilang merata.
Artinya tidak ada Kecamatan yang terlalu dominan memenangi perlombaan.
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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.
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Ulan Ta

Kegiatan Pemkab

PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2017 TINGKAT KABUPATEN PAKPAK BHARAT

“S

etiap tanggal 2 Mei yang kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional tidak pernah
lepas dari sosok Ki Hajar Dewantara yang disepakati sebagai Bapak Pendidikan Nasional.
Gagasan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut menjadi dasar acuan Presiden RI, Joko
Widodo di bidang Pendidikan yaitu generasi peserta didik masa kini yang memiliki karakter
kuat atau budi pekerti yang kuat, serta menguasai berbagai bidang keterampilan hidup”, demikian sambutan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, yang dibacakan Sekretaris Daerah, Sahat Banurea,
S.Sos, M.Si selaku Inspektur Upacara di Lapangan Upacara SMA Negeri 1 Salak dalam rangka memperingati
Hari Pendidikan Nasional Tahun 2017 tingkat Kabupaten Pakpak Bharat, Selasa pagi (02/05).
Dengan mengangkat tema ‘Percepatan Pendidikan yang Merata dan Berkualitas’, Menteri berharap reformasi pendidikan nasional
perlu dilaksanakan secara sistematis, prosedural, dan bertahap. “Disamping itu perlu dukungan dan partisipasi konstruktif semua jajaran
pelaksana pendidikan, pemangku kepentingan pendidikan, bahkan warga dan bangsa Indonesia. Semoga reformasi pendidikan itu
berbuah manis dan melegakan bagi bangsa Indonesia”, sebutnya dihadapan peserta upacara yang terdiri unsur pelajar dan PNS, serta
instansi vertikal dan BUMN. Tampak hadir pula dalam kesempatan ini unsur FKPD, para pimpinan SKPD dan Dewan Pendidikan Kabupaten
Pakpak Bharat.
Diakhir sambutannya Menteri mengajak seluruh elemen menyingsingkan lengan baju untuk menggerakkan reformasi pendidikan.
“Demi anak cucu kita”, tutupnya. Bertindak selaku Komandan Upacara, Danramil Salak, Kapten (Inf ) R. Sirait dan Perwira Upacara, Ka. Dinas
Pendidikan, Mester Padang, SPd, MM.
Pada kesempatan ini juga dilakukan pemberian hadiah dalam rangka Hari Pendidikan Nasional yang melibatkan siswa-siswi mulai
dari tingkat PAUD sampai SMP untuk kategori Sains, Olahraga dan Seni.

TINJAU UJIAN NASIONAL
Selepas Upacara Hardiknas, Sekda beserta rombongan berkesempatan meninjau pelaksanaan Ujian Nasional, yang kini disebut
dengan Ujian Nasional berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) tingkat SMP yang berlangsung mulai hari ini sampai dengan Senin depan, 8
Mei 2017, di SMP Negeri 1, Salak. Ka. Dinas Pendidikan mengutarakan bahwa UNKP pada tahun ini berlangsung selama 4 hari yaitu pada
hari ini sampai dengan Kamis dan dilanjutkan lagi pada Senin
depan.
Terlihat 177 peserta UN dari SMP 1 Salak begitu tekun
mendengarkan bimbingan dan motivasi dari Sekda yang
pada hari pertama ini mata pelajaran yang akan diujiankan
adalah Bahasa Indonesia. “Jangan lupa berdoa dan mulailah
menjawab dari yang dianggap mudah dahulu sehingga tidak
terbuang waktu memikirkan soal yang sulit”, pesan Sekda
dengan nada penuh keramahan.
Untuk pelaksanaan UN tingkat Kabupaten Pakpak
Bharat diikuti oleh 24 SMP Negeri dan 1 SMP Swasta serta 1
MTs Negeri dan 2 MTs Swasta. Total seluruh peserta sebanyak
1.044 orang pelajar yang terdiri dari 494 siswa dan 550 siswi.
Selain mata pelajaran Bahasa Indonesia, diujiankan juga mata
pelajaran Matematika (Rabu, 03 Mei), Bahasa Inggris (Kamis,
04 Mei) dan IPA (Senin, 08 Mei). Seluruh waktu pelaksanaan
ujian mulai pukul 10.30 WIB s/d 12.30 WIB.
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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.
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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.
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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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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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