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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

K

Reimpun Sukuten

egiatan Kunjungan Kerja
DPRD Kabupaten Pakpak
Bharat
ke
Kabupaten
Banyuwangi
sekaligus
TANDA TANGANI MOU DENGAN
melakukan Studi Tiru Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat pada Selasa
(12/06), juga diambil kesempatan oleh
Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, untuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dalam bidang Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Elektronik
Pendukung Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, yang penandatanganan Nota Kesepahaman /
Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan langsung dengan Bupati Banyuwangi, H. Abdullah Azwar
Anas, M.Si di Pendopo Bupati Banyuwangi bersamaan dengan kegiatan Buka Puasa Bersama dan Nuzul Quran
tingkat Kabupaten Banyuwangi.

BUPATI PAKPAK BHARAT

BUPATI BANYUWANGI

Bupati Remigo menyatakan
bahwa kerjasama ini dilakukan karena
Kabupaten Banyuwangi merupakan
salah satu Kabupaten terbaik di
Indonesia, termasuk dalam penerapan
aplikasi elektronik untuk pelayanan
publik dalam menunjang gerak
langkah pembangunan. “Sebagai
sesama Pemerintah Daerah, kita
saatnya mengembangkan kolaborasi
sebagai suatu sistem untuk memajukan
Indonesia mencapai kesejahteraan.
Kompetisi kita minimalisir sehingga
pemerataan
kesejahteraan
dan
pembangunan akan terjadi di segala
lini dan di semua tempat di Republik
ini”, tuturnya.
Ketua DPRD Kab. Pakpak
Bharat, Sonni P. Berutu, S.Th, yang
turut menyaksikan penandatanganan
tersebut juga mengapresiasi jalinan
kerjasama ini. “DPRD selaku mitra pemerintah sangat mendukung upaya positif untuk mewujudkan kesejahteraan yang diidamkan,
termasuk dalam hal pelayanan publik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis teknologi informasi atau menggunakan aplikasi
elektronik. Ini memang sesuai dengan kebutuhan kekinian dan tidak bisa ditunda lagi”, ujar Sonni.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Anas menyatakan sebagai suatu kehormatan bagi Kabupaten Banyuwangi karena disambangi oleh
Kabupaten Pakpak Bharat dari Sumatera Utara. “Ini semacam take and give
karena kita bisa saling menimba ilmu dan mengambil manfaat dari kedua
belah pihak”, tambahnya.
Penandatanganan kerjasama ini juga bertujuan sebagai pedoman
alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparatur pemerintah
atau city sharing, menciptakan sinergitas penyelenggaraan pembangunan,
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki masing-masing
daerah guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Untuk ruang lingkup kesepakatan bersama ini mencakup
pengembangan e-Government, pariwisata, pertanian dan bidang lain

yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan.
Sebelumnya Bupati Remigo beserta rombongan
diterima di Kantor Bupati Banyuwangi sembari menyaksikan
profil Kabupaten tersebut yang disampaikan Bupati Anas
dan melakukan tukar-menukar cendera mata sekaligus
menyaksikan lingkungan perkantoran dan pelaksanaan
kinerja di Pemkab Banyuwangi pada masing-masing OPD.
Dijadwalkan juga kunjungan ke beberapa lokasi yang
menjadi daya tarik di Kabupaten Banyuwangi seperti salah
satu pelaksanaan Festival Kabupaten, yaitu Festival Patrol
serta Smart Kampung atau Desa berbasis Teknologi Informasi
dan Komunikasi untuk mendorong kreativitas warganya
dalam melakukan kegiatan ekonomi produktif, yaitu Desa
Kampunganyar.
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Pekketna

Liputan Khusus

ANTIPASI KENAIKAN HARGA,
DINAS KOPERASI DAN UMKM KAB. PAKPAK BHARAT GELAR OPM

D

inas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Kabupaten Pakpak Bharat bekerjasama dengan Dinas Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Sumatera Utara menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) di
halaman Kantor Camat Salak, Kamis (15/6).
Bahan kebutuhan pokok bersubsidi dari Pemerintah
berupa paket yang berisikan beras sebanyak 2 kilogram,
minyak goreng kemasan dua liter, sirup 1 botol dan gula pasir 2
kilogram secara simbolis diserahkan langsung oleh Wakil Bupati
Pakpak Bharat Ir. H. Maju Ilyas Padang kepada warga perwakilan
dari Kecamatan Salak, Pergetteng-getteng Sengkut, Sitellu Tali
Urang Julu, Tinada, Siempat Rube dan Pagindar yang dipusatkan
di halaman kantor Camat Salak. Sementara untuk Kecamatan
Kerajaan dan Sitellu Tali Urang Jehe akan berpusat di Kantor
Camat Sitellu Tali Urang Jehe.
Setiap paket dibandrol dengan harga 55 ribu rupiah,
harga tersebut lebih murah dari harga sewajarnya yang
mencapai seratus ribu lebih karena mendapat subsidi. Warga
hanya cukup menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk
(KTP) kepada panitia dan selanjutnya mereka dapat membeli
paket bersubsidi tersebut.
Menurut Wabup, sebagaimana diketahui selama bulan
suci ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri, berbagai kebutuhan pokok masyarakat harganya cenderung naik atau mengalami
lonjakan harga yang cukup signifikan.
Ia berharap, meskipun jumlahnya terbatas dan tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat namun dengan adanya pasar murah tersebut
dapat meringankan beban keluarga kurang mampu.
Senada dengan Wabup, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pakpak Bharat Orba Mordekhai Suntuk, SH, MH mengatakan
OPM ini digelar guna mengantisipasi kenaikan harga yang akan memasuki lebaran. “ Hal ini dilakukan karena menjelang lebaran cenderung
ada kenaikan harga sehingga ini adalah upaya kita untuk menstabilkan harga sembako,” jelasnya. Orba juga menjelaskan sebanyak 700
an paket akan disalurkan ke 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat. Untuk mekanisme pasar murah, pihak kecamatan yang
akan menyalurkan ke wilayahnya masing-masing.
Masyarakat terlihat sangat antusias dengan adanya OPM tersebut demi untuk mendapatkan sembako murah. Salah satunya
Risdawati Tumangger warga Salak II, mengatakan sangat terbantu dengan adanya pasar murah, karena harganya dibawah harga pasar.
Dia berharap agar pemerintah sering menggelar kegiatan seperti itu.
“Kami sebagai masyarakat sangat terbantu sekali dan semoga pemerintah sering-sering mengadakan OPM,” tutupnya.
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Kilas Balik

Tumulih Mi Podi

BUPATI REMIGO LANTIK PEJABAT HASIL SELEKSI JPT PRATAMA

S

“SEGERA BEKERJA PENUH UNTUK
PERCEPATAN PEMBANGUNAN”

ecara resmi Bupati
Pakpak Bharat, Dr.
Remigo
Yolando
Berutu,
M.Fin,
MBA mengambil sumpah
sekaligus melantik 6 orang
pejabat setara eselon II,
atau kini disebut dengan
Jabatan Pimpinan Tinggi
(JPT) Pratama di Bale Sada
Arih, Kamis pagi (08/06),
berdasarkan
Keputusan
Bupati Pakpak Bharat nomor
188.45/12.15/220/24/2017
tanggal 7 Juni 2017 tentang
Pengangkatan
Pegawai
Negeri Sipil Dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat.

Keenam pejabat tersebut adalah Drs. Tekki Angkat sebagai Asisten Pemerintahan Setda, Supardi Padang, SP, MM, sebagai Asisten
Administrasi dan Pembangunan Setda, Sunardi SP sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Drs. Losmar Berutu, MM, sebagai
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Drs. Bambang Sunarjo Banurea sebagai Kepala Dinas Pariwisata, dan
Jibun Padang, S.Pd, MM, sebagai Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang merupakan hasil seleksi JPT Pratama beberapa waktu
yang lalu. Bertindak selaku saksi dalam pelantikan ini adalah Sekda, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si dan Inspektur Kabupaten, Budianta Pinem,
SE, MAP.
Dalam acara yang turut dihadiri Wakil Bupati, Ir. H. Maju Ilyas Padang, Ketua DPRD, Sonni P. Berutu, S.Th, Dandim 0206/Dairi, Letkol
(Inf ) Jatmiko Aryanto, SE, Kapolres, AKBP, Jansen Sitohang, SIK, perwakilan Kejari Dairi, para pimpinan OPD dan pejabat administrator, para
pendamping pejabat yang dilantik dan undangan lainnya, Bupati Remigo menegaskan agar para pejabat segera bekerja secara penuh
untuk percepatan kinerja dan pembangunan.
“Pengisian jabatan dengan sistem open bidding atau lelang jabatan ini sebagai proses terbuka dan transparan, sehingga diyakini
orang-orang yang duduk merupakan orang-orang pilihan dan berkualitas. Dengan demikian sangat diharapkan beberapa kerja-kerja
yang sempat terhambat akibat kekosongan jabatan akan dapat dikejar lebih maksimal. Bagi yang menduduki tempat yang baru, segeralah
menyesuaikan diri”, tambah Bupati.
Tak lupa Bupati Remigo mengingatkan peran para pendamping pejabat, yaitu para istri agar kiranya dapat memahami dan
mendukung kerja-kerja dari suaminya yang telah dilantik sebagai pejabat. “Sangat besar peran istri akan keberhasilan suaminya saat
menduduki jabatan. Agar kiranya men-support dan memberi semangat, mengingatkan agar tidak lalai dalam pekerjaan serta mendoakan
agar sukses dalam mengemban tugasnya”, tutup Bupati sembari mengucapkan selamat kepada para pejabat yang telah dilantik.
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Gombaren

PEMKAB PAKPAK
BHARAT KERJASAMA
DENGAN INSTITUT
TEKNOLOGI BANDUNG
DAN SEKOLAH TINGGI
PARIWISATA NHI
BANDUNG

Potret

T

erobosan kembali dihadirkan
Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat dibawah kepemimpinan
Bupati, Dr. Remigo Yolando Berutu,
M.Fin, MBA. Mengejar segala ketertinggalan
yang ada, Bupati Remigo membuat gebrakan
menjalin kerjasama dengan menggandeng
salah satu kampus terbaik di negeri ini, Institut
Teknologi Bandung (ITB) dan Sekolah Tinggi
Pariwisata (STP) NHI, Bandung.

Bersama ITB Penandatanganan Kerjasama langsung dilakukan oleh Bupati dengan Rektor ITB, Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA, di Ruang
Rapim A, Gedung CCAR ITB, Rabu pagi (21/06). Perjanjian yang ditandatangani tersebut tidak lepas dari Tridharma Perguruan Tinggi
menyangkut bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
Bupati Remigo dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemekaran kabupaten Pakpak Bharat berbeda dengan daerah-daeah
lain. “Kondisi Pakpak Bharat saat dimekarkan bisa dikatakan pada posisi minus. Semua serba kurang, dan infrastruktur yang belum ada.
Sampai hari ini, posisi Pakpak Bharat pun rasanya masih jauh dari titik nol. Oleh karenanya perlu banyak ‘tangan’ untuk mengeroyok
pembangunan Pakpak Bharat”, ucap beliau dihadapan Rektor yang didampingi Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan, Prof.
Dr. Ir. Bambang R. Trilaksono, Direktur Kemitraan dan Hubungan Internasional, Dr. Ir. Edwan Kardena, Direktur Humas dan Alumni, Dra.
Samitha Dewi Djajanti, Wakil Direktur Kemitraan, Dr. Firmansyah dan beberapa jajaran lainnya.
Bupati menyadari pendidikan adalah sumber daya awal untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam
mencapai kemajuan daerah. Oleh karenanya beliau sangat mengapresiasi ITB yang mau bekerjasama dengan Pakpak Bharat dengan
harapan meningkatkan pembangunan di Pakpak Bharat. Tak lupa beliau mengutarakan secara singkat potensi utama Pakpak Bharat
karena terletak di punggung Bukit Barisan, berupa sektor pertanian. Komoditas unggulan antara lain kopi, jeruk, madu dan tanaman
ekssotik seperti kemenyan, nilam dan gambir.
“Pada sektor pertambangan Pakpak Bharat mempunyai potensi timah hitam, namun tidak bisa dieksplorasi dan eksploitasi karena
terkendala status kawasan hutan. Berharap ITB dari sisi teknologi dapat mambantu Kabupaten Pakpak Bharat untuk dapat memanfaatkan
tambang tersebut. Potensi energi terbarukan yang dimiliki adalah air dan matahari. Dengan kontur berbukit dan terjal, Pakpak Bharat
memiliki sungai-sungai yang sempit dan kucuran air yang deras. Potensi SDM diharapkan dari kebijakan pendidikan berupa gratis biaya
pendidikan dari SD-SMA di Pakpak Bharat dan beasiswa selama kuliah bagi lulusan SMA/SMK yang masuk Perguruan Tinggi Negeri. Di
Pakpak Bharat tidak boleh tidak anak-anak harus bersekolah karena biaya pendidikan tidak ada dan angkutan sekolah gratis disediakan”,
papar Bupati Remigo yang berharap besar ITB menjadikan Pakpak Bharat sebagai laboratorium, bukan sebagai kelinci percobaan sehingga
didapat manfaat menjadikan Pakpak Bharat hebat.
Tampak hadir dari Pemkab Pakpak Bharat Asisten Administrasi dan Pembangunan, Supardi Padang, SP, MM, Ka. Bappeda, Jalan
Berutu, MM, Ka. Dinas Pendidikan, Mester Padang, SPd, MM, Ka. Dinas Kesehatan, dr. Tomas, para Kabag Setda dan beberapa pejabat
administrator serta pengawas lingkup Pemkab Pakpak Bharat.
Menanggapi hal tersebut Rektor ITB menyatakan rasa haru dan sangat mengapresiasi Pakpak Bharat yang berupaya menjalin
kerjasama. “Sangat mengapresiasi Bupati karena membawa lengkap serta jajarannya meskipun perjalan yang jauh dari Pakpak Bharat
ke Bandung. Paradigma ITB kini bukan untuk ITB tetapi untuk masyarakat, bangsa dan negara termasuk Pakpak Bharat. Setiap ada MoU,
berharap ada ilmu baru yang didapat ITB”, ujarnya.
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Melihat potensi Pakpak Bharat, beliau menyampaikan gambir merupakan komoditi unggulan yang diekspor ke India. Nilam
memiliki nilai jual tinggi yang diolah menjadain parfum di Perancis. “ITB juga mempunyai banyak ahli pertambangan. Memang ada
kontradiksi antara perlindungn hutan dan tambang. Namun di Jepang sudah diterapakan sistem pengambilan, pengeboran tambah
dari bawah tanah dengan tidak merusak hutan yang disebut underground mining. Air dan matahari untuk energi terbarukan memanga
sangat potensial”, jelas Rektor lebih lanjut.
Rektor juga sangat mengapresiasi effort Bupati Remigo dalam mengembangkan pendidikan arena pendidikan adalaah fundamental
pembangunan suatu daerah. Kemajuan daerah dapat dinilai dari 3 aspek, yaitu pendidikan, kesehatan dan dayabeli masyarakat. Beliau
berharapa loncatan-loncatan besar akan terjadi di PB apalagai dengan pengembangan pendidikan. “ITB juga memiliki 99 kelompok
keahlian termasuk perencanaan kota dan wilayah. Dalam sisi perencanaan kota danwilayah, persiapan pembangunan iinfrastruktur
seperti jalan yang lebar baik dilakukan untuk antisipasi masa depan seperti kemacetan”, sambung Rektor sembari mengutarakan bahwa
ITB juga memiliki pusat kepariwisataan untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia.
Menanggapi kepariwisataan, Bupati menyampaikan bahwa Pakpak Bharat termasuk merupakan salah satu kawasan strategis Danau
Toba karena menyuplai air 30% air Danau Toba. Salah satu visi misi yang ingin diwujudkan segera adalah menjadi sentra pendidikan di
Sumatera Utara dengan mendirikan Sekolah Pariwisata dan nantinya diharapkan menghasilkan SDM bidang kepariwisataan yang bekerja
dalam Kawasan Strategis Pariwisata Danau Toba.
Pemkab PAKPAK BHARAT TANDA TANGANI KERJASAMA DENGAN STP NHI BANDUNG
Penandatanganan
kerjasama
berikutnya dengan STP NHI yang merupakan
tindak lanjut dari hasil pertemuan Pemkab
Pakpak Bharat dengan Sekolah Tinggi
Pariwisata (STP) NHI, Bandung pada awal
Juni lalu terkait rencana dilakukannya Studi
Kajian dalam usaha mendirikan Perguruan
Tinggi Pariwisata di Pakpak Bharat dan
memasuki tahap penandatanganan Piagam
Kerjasama yang dilakukan langsung oleh
Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando
Berutu, M.Fin, MBA dengan Ketua STP NHI,
Dr. Anang Sutono, MM.Par di Aula Gedung
Ceremai, STP NHI Bandung, Kamis siang
(22/06).
Pasca
penandatanganan
oleh
masing-masing pimpinan, dilanjutkan
dengan
penandatanganan
perjanjian
kerjasama oleh Ka. Dinas Pendidikan,
Mester Padang, S.Pd, MM dengan Ka. Pusat
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STP
NHI, Dr. Beta Budisetyorini, M.Sc.
Hadir dalam kesempatan ini dari
pihak SPT NHI, Pembantu Ketua I, Dr. Jacob Ganef Pah, MT, Pembantu Ketua II, Rachmat Syam, S.Sos, MM.Par, Pembantu Ketua III, Zulkifli
Harahap, S.Sos, MM.Par, Pembantu Ketua IV, Erfin Roesfian, S.Sos, M.Hum, Kabag Administrasi Akademik, Drs. Alexander Reyaan, MM,
Kabag Administrasi Umum, Dr. Brantas, M.Pd, Asisten Pembantu Ketua I, Budi Wibowo, SE, MM.Par, Asisten Pembantu Ketua II, Andre
Hernowo, SE, M.Si, Asisten Pembantu Ketua III, Dr. Anwari Masatip, MM.Par, dan Asisten Pembantu Ketua IV, Wientor Rah Mada S.ST.Par,
MM.
Kerjasama ini berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut
kerjasama diatur dalam perjanjian-perjanjian tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing
pihak.
Apresiasi penuh juga dihaturkan oleh Ketua STP yang menyatakan respect-nya kepada Bupati Remigo. “Sebagai Sekolah Pariwisata
tertua di Asia, STP NHI merasa bangga dan berbahagia dengan kehadiran Bupati yang memiliki semangat tinggi untuk membangun
negeri. STP NHI berkomitmen untuk membantu siapapun, terlebih dengan ada yang hadir di tengah kita dan bersama menyepakati
perjanjian”, ujar Anang Sutono sembari menyebutkan bahwa Kabupaten Pakpak Bharat memiliki potensi yang memiliki kawasan dengan
banyaknya kualitas visual yang baik. “Dengan adanya pendidikan ini sebagai salah satu cara meningkatkan kualitas hidup manusia”,
sambungnya.
Beliau juga berharap besar bahwa perjanjian yang telah ditandatangani dalam bentuk Nota Kesepahaman ini tidak sekedar menjadi
dokumen, tetapi segera dilaksanakan dan ditindaklanjuti.
Apa yang diutarakan oleh Ketua STP, diamini oleh Bupati Remigo. “Yang paling melatarbelakangi adalah sebagai problem solving
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dengan meningkatkan perekonomian masyarakat dalam sektor yang berbeda, yaitu sektor
pariwisata. Harus sudah dibuat alternatif bahwa peningkatan perekonomian tidak hanya dari sektor pertanian saja di Pakpak Bharat”, ujar
Bupati Remigo.
Menurutnya, ini juga merupakan perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Pakpak Bharat periode ini, yaitu Menjadi Sentra Pendidikan
Dan Kesehatan Yang Unggul Di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, hal ini merupakan bentuk dukungan Kabupaten Pakpak Bharat kepada
Pemerintah Pusat yang telah menetapkan Danau Toba sebagai Destinasi Wisata Nasional, karena sebagai salah satu kabupaten yang
masuk sebagai Badan Otorita Danau Toba yang tertuang dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan
Danu Toba dan Sekitarnya, dimana daerah ini akan mampu menjawab kebutuhan akan pariwisata di wilayah Danau Toba bahkan sampai
ke luar negeri.
“Tugas kami di Pakpak Bharat untuk mempersiapkan SDM dalam urusan pariwisata ini karena secara fisik geografis, Kabupaten
Pakpak Bharat tidak bersentuhan langsung dengan lokasi perairan Danau Toba”, pungkasnya.
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Ulan Ta

Kegiatan Pemkab

WAKIL BUPATI

BERANGKATKAN TIM SAFARI RAMADHAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT

U

ntuk meningkatkan semangat ukhuwah pada bulan suci ini, kembali
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat menggelar Safari Ramadhan ke Masjidmasjid se-Kabupaten Pakpak Bharat. “Ini juga menjadi momentum strategis
dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan dengan semangat relijius.
Semoga upaya kita ini menjadi amal saleh pada pribadi-pribadi yang melakukannya”, ujar
Wakil Bupati Pakpak Bharat, Ir. H. Maju Ilyas Padang saat melepas keberangkatan Tim Safari
Ramadhan terpadu di Bale Sada Arih, Selasa sore (06/06), Kompleks Perkantoran Panorama
Indah Sindeka, Salak.

Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati sekaligus menyerahkan seperangkat pengeras suara untuk masjid-masjid yang akan dikunjungi
kepada Ketua Tim Safari Ramadhan, Kadri Tumangger. Sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya yang biasanya membawa perlengkapan
ibadah serta bahan berbuka puasa, panitia kali ini memberi bingkisan berupa satu set perlengkapan pengeras suara, termasuk amplifier,
microphone beserta asesorisnya kepada masing-masing Masjid yang dikunjungi.
Tampak hadir dalam pemberangkatan ini Sekda, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si, beberapa anggota DPRD, antara lain Mhd. Said Darwis
Boangmanalu, Elson Angkat, SS, Mahadi Lembeng, Ronal Lubis, SE, dan Ir. Yandra Berutu, para pimpinan OPD perwakilan Kemenag
dan MUI, serta para peserta Safari Ramadhan Terpadu. Tim sendiri terbentuk berdasarkan Keputusan Bupati Pakpak Bharat nomor
188.45/12.15/218/5/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Panitia Pelaksana Tim Safari Ramadhan Terpadu, Buka Puasa Bersama, Peringatan
Nuzul Quran, Pawai Takbiran dan Halal bi Halal Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017/1438H.
Ketua Tim yang juga Wakil Ketua DPRD menyebutkan bahwa ada 15 tim yang dibentuk pada tahun ini dan masing-masing tim
mengunjungi 2 Masjid. “Dengan demikian
ada 30 Masjid se-Kabupaten Pakpak Bharat
yang dikunjungi pada tahun ini oleh Tim Safari
Ramadhan. Komposisi tim terdiri dari unsur
PNS, DPRD, instansi vertikal termasuk Polri,
serta unsur organisasi kemasyarakatan. Masingmasing tim juga didampingi penceramah untuk
melakukan tausyiah saat Safari Ramadhan”,
jelas Kadri Tumangger.
Saat pelaksanaan, tampak antusiasme
umat muslim Pakpak Bharat menyambut
kedatangan Tim Safari pada Masjid-masjid
yang dikunjungi. Seperti misalnya Tim H yang
dipimpin Mhd. Said Darwis Boangmanalu
yang mengunjungi Masjid Al-Iman, Desa
Penanggalan Binanga Boang, Tim N dengan
Ketua ElHidayat Berutu, SH, MAP, ke Masjid
Tinada, dan Tim G bersama Ka. Dinas Pertanian,
Sunardi, SP yang melakukan Safari ke Masjid
Nurul Habi, Kuta Jungak.
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DPRD PROVSU DAPIL XI
KUNKER KE PAKPAK BHARAT
Jajaran DPRD Provinsi Sumatera Utara asal Daerah Pemilihan XI (Kab. Pakpak
Bharat, Dairi dan Karo) yang terdiri dari Toni Togatorop, SE asal Partai Hanura selaku
Ketua Tim, Jenny Riany Lucia Berutu, SH, (Partai Demokrat) selaku Wakil Ketua, Siti
Aminah Perangin-angin, SE, MSP (PDIP) selaku Sekretaris, serta anggota Leonard
Surungan Samosir, BA (Partai Golkar) dan Ir. Astrayuda Bangun (Partai Gerindra)
mengunjungi Kabupaten Pakpak Bharat pada Senin (19/06) yang disambut dengan
baik oleh Wakil Bupati, Ir. H. Maju Ilyas Padang dengan didampingi Sekda, Sahat
Banurea, S.Sos, M.Si bersama para Asisten Setda, pimpinan OPD di Ruang Rapat
Nusantara, Kantor Bupati Pakpak Bharat, Kompleks Perkantoran Panorama Indah
Sindeka, Salak. Rombongan juga turut didampingi perwakilan OPD Pemprov. Sumut,
terutama yang memiliki kegiatan di Kabupaten Pakpak Bharat.

Wakil Bupati mengapreasiasi kunjungan kerja DPRD Sumut dan menyatakan ini sebagai bentuk perhatian pihak Provinsi dalam
pelaksanaan pembangunan. Satu hal yang disoroti oleh Wakil Bupati adalah penuntasan jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten
Pakpak Bharat dengan Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Delleng Simpon yang realisasi penuntasannya sangat lambat.
“Kabupaten Pakpak Bharat memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Kabupaten Humbang Hasundutan, terutama bagi etnis Pakpak.
Tidak hanya hubungan ekonomi dan bisnis, tetapi juga hubungan kekerabatan sesama suku Pakpak. Inilah yang menyebabkan sarana
transportasi jalan tersebut begitu penting, dan sangat dimohonkan perhatian pihak DPRD Sumut menuntaskan ruas jalan tersebut agar
nyaman dilalui dari kedua sisi, Pakpak Bharat dan Humbang Hasundutan”, terang beliau.
Ketua Tim Dapil XI, Toni Togatorop mengutarakan bahwa kehadiran mereka disini dengan didampingi pihak OPD dari Provinsi
Sumut untuk merumuskan bersama untuk program dan kegiatan yang dihadirkan ke depan. “Sehingga kunjungan ini akan memberi
dampak positif dalam mendorong pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat, khususnya pengalokasian anggaran pembangunan untuk
kabupaten Pakpak Bharat melalui APBD pemerintah provinsi Sumatera Utara”, ujarnya.
Dalam pertemuan ini juga dilakukan diskusi antara pimpinan SKPD Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan pimpinan SKPD
Pemerintah Provinsi Sumatera utara seputar pelaksanaan dan evaluasi ataupun hambatan yang dihadapi, untuk selanjutnya mendapat
tanggapan dari anggota DPRD Sumut yang hadir.
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Matcam Bage

Serba-Serbi

PEMKAB PAKPAK BHARAT GELAR NUZULUL QUR’AN

Usai menggelar buka puasa bersama di rumah Dinas Wakil Bupati, Selasa (12/6)
sebagai bentuk apresiasi dan berbagi berkah kepada masyarakat, Wabup Ir. H. Maju
Ilyas Padang menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim dan para lansia.
Penyerahan santunan ini disaksikan Kapolres Pakpak Bharat AKBP. Jansen Sitohang,
SIK., Sekdakab Sahat Banurea, Asisten Administrasi dan Pembangunan Setda Supardi
Padang dan beberapa Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Para Ulama/
Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta masyarakat sekitar dan undangan lainnya.
Malam harinya Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat menggelar peringatan Nuzulul Quran 1438 H di Mesjid Agung, Komplek
Panorama Indah Sindeka, Salak. Malam Nuzulul Quran adalah malam ke-17 di bulan Ramadhan dimana Al Quran diturunkan secara
keseluruhan dari lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah di langit dunia.
Kegiatan peringatan Nuzulul Quran tersebut diawali dengan sholat isya yang kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih. Wakil
Bupati Pakpak Bharat Ir. H. Maju Ilyas Padang dalam
sambutannya kepada umat mengajak agar menjaga
kerukunan umat beragama dan memperbanyak amal.
“Momentum ramadhan ini hendaknya kita isi
dengan memperbanyak amal dan ibadah kita agar kita
semakin sholeh dan dapat menghindari perselisihan
yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa,” kata
Wabup dengan semangat.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mengawal
pembangunan di Pakpak Bharat. Menurutnya tanpa
dukungan dan kebersamaan dari seluruh komponen
masyarakat, masyarakat nduma tidak akan mungkin
terwujud.
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BUPATI PAKPAK BHARAT RESMIKAN

GKPI RESORT PAKPAK BHARAT

Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu meresmikan Gereja Kristen Protestan
Indonesia (GKPI) Resort Pakpak Bharat, Jemaat Simenang dan Rumah Dinas Pendeta Resort
Persiapan Pakpak Bharat Wilayah IV Dairi, Karo, Alas dan Pakpak Bharat, Minggu (11/6).
Hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pakpak Bharat Sonni Berutu, Kapolres
Pakpak Bharat AKBP. Jansen Sitohang, SIK Sekdakab Sahat Banurea, Sekjend GKPI Ro Sininta
Hutabarat, para Pengurus Gereja Sinode GKPI
wilayah Pakpak Bharat, Para Pimpinan OPD
serta undangan lainnya.

Acara yang dirangkai dengan ibadah minggu diawali dengan
pengalungan bunga kepada Bupati dan rombongan yang dilanjutkan
pengguntingan pita dan penyerahan kunci kepada Sekjen GKPI
serta penandatanganan prasasti oleh Bupati dan pelepasan burung
merpati. Dalam pembangunan tersebut, Pemkab Pakpak Bharat
tidak segan-segan ikut menggelontorkan dana sebesar 400 juta.
Bupati dalam sambutannya mengucapkan selamat dan apresiasi
atas selesainya pembangunan GKPI dan rumah pastori sebagai
tempat tinggal pendeta di dalam lingkungan gereja. Dijelaskannya,
gedung gereja dan rumah pastori merupakan sarana penting yang
diperuntukkan dalam beribadah dan melayani sehingga terjadi
pertumbuhan iman dalam setiap pribadi.
Dia berharap kepada para pendeta agar ikut aktif berperan dalam pembangunan melalui khotbahnya kepada jemaat dengan terus
memupuk kehidupan kerohanian jemaat sehingga tumbuh membentuk jemaat yang tangguh dalam menghadapi beragam pengaruh,
karena pertumbuhan iman tentunya akan berdampak pada kedewasaan
pola pikir, saling menghormati dan mengasihi diantara sesama warga
jemaat maupun sesama warga masyarakat di seluruh Kabupaten Pakpak
Bharat.
“Banyak jemaat yang mungkin hafal dengan ayat-ayat Alkitab,
namun mereka lupa perannya dalam masyarakat sebagai penerang,” kata
Bupati. Dijelaskan, bahwa tidak penting seberapa banyak ayat Alkitab yang
diingat, tetapi sebaliknya meskipun sedikit yang kita ingat namun ayat
tersebut kita aplikasikan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.
Itu jauh lebih baik,” ungkapnya.
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DPRD SAMPAIKAN REKOMENDASI ATAS
LKPj BUPATI PAKPAK BHARAT TAHUN 2016
Rangkaian Sidang Paripurna DPRD kembali dicabut skors sidangnya oleh Ketua DPRD, Sonni P.
Berutu, STh pada Jumat siang (02/06). Agenda sidang kali ini adalah Rapat Paripurna Istimewa
Penyampaian Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati
Pakpak Bharat tahun 2016.
Rekomendasi yang berupa Keputusan DPRD Kabupaten Pakpak Bharat nomor 11 tahun 2017
dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD, Edison Manik, SE. Berdasarkan PP nomor 3 tahun 2007, hasil
pembahasan LKPj berisikan rekomendasi perbaikan pemerintahan ke depan, bukan penolakan
laporan pertanggungjawaban. Oleh karena itu DPRD berupaya menyusun rencana yang terukur
dan bisa dijalankan pemerintah.
Rekomendasi yang disampaikan mengandung apresiasi dan kritisi mulai dari penganggaran
pemerintah (pendapatan dan belanja), perekonomian (PDRB, pertumbuhan ekonomi, pendapatan
perkapita, pengangguran terbuka, IPM dan kemiskinan), penyelenggaraan urusan wajib
(pendidikan, pemerintahan daerah, kesehatan, pekerjaan umum, perencanaan pembangunan,
kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, penataan ruang, perhubungan) dan
penyelenggaraan urusan pilihan (pertanian, kehutanan dan perkebunan, energi dan sumber daya
mineral, pariwisata, penanaman modal dan perizinan, serta urusan sosial).
Dalam kesempatan tersebut, secara khusus Ketua DPRD melihat peningkatan pelayanan
publik, pengembangan potensi lokal serta pembangunan modal manusia (human capital)
dan kebudayaan. “Dari sudut budaya eksekutif dan legislatif memiliki semangat yang sama
untuk merumuskan dan menemukan serta mengembangkan potensi adat dan budaya, hingga
masyarakat Pakpak menemukan jati dirinya yang berdaulat secara politik dan mandiri secara
ekonomi”, ujarnya dihadapan hadirin, termasuk Bupati, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA,
Sekda, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si beserta para pimpinan OPD, Dandim, Letkol (Inf ), Jatmiko
Aryanto, SE, bersama perwakilan FKPD, pimpinan BUMN dan BUMD, perwakilan instansi vertikal,
para pemuka masyarakat, pimpinan partai politik, insan pers serta undangan lainnya. Beliau juga
berharap ke depan pengembangan dan penggalian adat dan budaya Pakpak semakin meningkat,
baik dari sisi regulasi, pelaksanaan dan pendokumentasian event pagelaran budaya.
Secara resmi Ketua dan Wakil Ketua DPRD menyerahkan naskah Keputusan DPRD Kab. Pakpak
Bharat nomor 11 tahun 2017 tentang Rekomendasi DPRD Kab. Pakpak Bharat Terhadap LKPj Bupati
Pakpak Bharat tahun 2016 kepada Bupati yang didampingi Sekda.
Dalam sambutannya Bupati Remigo mengapresiasi kerja-kerja DPRD Kabupaten Pakpak Bharat,
terutama Pansus LKPj DPRD yang telah mengeluarkan rekomendasi akan LKPj tersebut dan
menjadi masukan yang berharga untuk semakin mempererat kemitraan DPRD dengan Pemkab
Pakpak Bharat ke depannya. “Jalinan kerja sama yang erat ini perlu semakin diperkuat mengingat
keberhasilan Kabupaten ini dibeberapa lini berkat kemitraan yang baik antara eksekutif dan
legislatif”, ungkap Bupati sembari mengilustrasikan beberapa prestasi terakhir yaitu penghargaan
10 besar perekaman Akta Kelahiran, juara favorit Indonesia Healthcare Forum Award 2017 kategori
KIA dengan program Gema Siaga dan raihan opini WTP dari BPK untuk Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP)atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2016 yang diterima
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INSAN YANG BERIMAN DAN
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Bupati dan Ketua DPRD beberapa hari sebelumnya.
Rapat Paripurna ini secara resmi ditutup oleh Ketua DPRD selaku pimpinan sidang sekaligus mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang mendukung kelancaran persidangan. Tak lupa juga beliau atas nama DPRD mengucapkan selamat menunaikan ibadah
puasa bagi umat yang menjalankannya.
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