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Penduduri

Dari Kami

Salam Redaksi
H a r i J a d i K abu p ate n Pak p ak B harat. Sesuatu y ang
p a li ng d i t u n g g u p ada bu l an i n i. Rangkaian sem arak
p e r i nga t a n di aw al i di p ag i h ari dengan prosesi Upac ara
Pe le t a k a n K aran g an Bu n g a di Tugu Pem ekaran, Lae
M b a lno, S al ak . Pe l e tak an k arangan bunga diawali
Bup a t i Pak p ak Bh arat, D r. Re migo Yolando Berutu,
M . Fi n, M BA. S e te l ah p rose si , selanjutny a m enuju
La p a ngan Nap as e n g ku t, S al ak, untuk m engikuti
U p a c a r a B e n de ra dal am ran g k a Hari J adi Kabupaten
Pa k p a k Bh arat. Be r ti n dak s e l aku Inspektur U pac ara
a d a l a h Bu p ati Pak p ak Bh arat, y ang diawali dengan
Pe m b a c a a n S e jarah S i n g k at Lah irny a Kabupaten Pakpak
Bh a r a t o l e h Ke tu a D PRD , S on n i P. Berutu S.Th. Dalam
up a c a r a i n i j u g a di l aku k an p enghorm atan kepada
Lamban g K abu p ate n Pakpak Bharat.
Punc a k acara Pe ri n g atan H ari J adi adalah Rapat
Pa r i p ur na Isti me w a D PRD K abupaten Pakpak Bharat
d e nga n a g e n da Me n de n g ark an Pidato Bupati Pakpak
Bh a r a t p a d a H ari Ul an g Tah u n ke- 14 Kabupaten Pakpak
Bh a r a t Tah u n 2 0 1 7 . S i dan g i ni dipim pin langsung
Ke t ua D P RD de n g an di damp i n gi Wakil Ketua Edison
Man i k , S E , dan K adri Tum angger.
D i h a d a p a n p ara an g g ota D PRD, tam u dan undangan,
Bup a t i me n g ajak se g e n ap k om ponen m asy arakat
K a b up ate n Pak p ak Bh arat untuk aktif ber fikir,
b e r t i nd ak dan i ku t te rl i bat dalam pem bangunan
K a b up a t en Pak p ak Bh arat se suai kapasitas m asingma s i ng. “ S eg e ral ah me l i h at k e depan karena jalan y ang
h a r us k i t a te mp u h mas i h san g at panjang, dan m asih
b a ny a k y a n g h aru s k i ta be n ah i dengan kerja keras dan
p e r b ua t a n n yata. Mari ru bah sikap dan c ara ber fikir
a ga r k e h i d u p an me n jadi l e bi h baik”, sam bung Bupati.
Bup a t i j ug a me n g u tarak an te n t ang peran Kabupaten
Pa k p a k Bh arat dal am k e te rl i batanny a pada Kawasan
Pa r i w i s a t a D an au Toba, s e bag ai satu dari 8 Kabupaten
y a ng d i hu n ju k ol e h Ke me n te rian Pariwisata untuk
me nge mb a ng k an k aw as an i n i dan m erupakan salah satu
d a r i 1 0 de sti n asi w i sata p ri oritas di Indonesia.
Ra ngk a i an acara te rak h i r dari Peringatan Hari J adi
t a h un i ni adal ah Re s e p si dan Ram ah Tam ah dengan
s e lur uh mas yarak at K abu p aten Pakpak Bharat
b e r s a m a p ara u n dan g an, te rmasuk Danrem 023/Kawal
S a mu de ra, Kol on e l (In f) Donni Hutabarat.
A c a r a i ni di i si de n g an mak an bersam a dan beragam
h i b ur a n. Wal au p u n h u j an te rus turun m ulai pagi
s a mp a i s o r e h ari , te rn yata ti dak m eny urutkan sem angat
a nt us i a s m e masyarak at dal am peray aan Hari J adi ini.
“ I ni a d a l ah rah mat, dan p atu t kita sy ukuri. Karena
h uj a n me n j adi be rk at Tu h an p ada peray aan Hari J adi
K a b up a t en Pak p ak Bh arat”, tandas Bupati Rem igo.
S e la m a t Hari Jadi k e -1 4 K abupaten Pakpak Bharat,
s e m o ga ci ta-ci ta k i n i n du ma dapat segera ter wujud.
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Liputan Utama

Reimpun Sukuten

RAKERNAS X APKASI TAHUN 2017

BUPATI REMIGO

JADI MODERATOR PADA PANEL DISKUSI RAKERNAS
Rapat Kerja Nasional ke-10 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tahun 2017 ternyata berisi hal yang
menggembirakan bagi Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu saat Bupati, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA didaulat sebagai
moderator dalam rangkaian kegiatan ini yaitu pada Panel Diskusi yang menghadirkan pembicara Wakil Menteri Keuangan, Prof.
Dr. Mardiasmo, MBA dan Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bidang Pengembangan Regional, Dr.
Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc, Rabu siang (19/07) di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center, Senayan Jakarta.
Dengan gayanya yang khas, Bupati Remigo memimpin diskusi yang membahas tentang “Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan dan
Penyaluran Dana Transfer Daerah”. Selama hampir 2 jam, beliau mampu dengan tegas memimpin alur diskusi yang dihadiri para Bupati
dan pejabat Pemerintah Kabupaten dari seluruh Indonesia. Beberapa Kepala Daerah tampak menyatakan pujiannya secara langsung
kepada Bupati Remigo sehingga proses pelaksanaan diskusi ini berjalan dengan lancar. Hasil dari diskusi ini berupa rekomendasi akan
disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri yang
diserahkan di akhir acara.
Selain Bupati Remigo, turut mendapat kehormatan juga
dari ratusan Bupati lainnya untuk menjadi moderator adalah Bupati
Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, yang mengarahkan diskusi
dengan materi “Penyamaan Persepsi antara Aparatur Pemerintah
Daerah dan Aparat Penegak Hukum tentang Mekanisme Pelaporan,
Penyelidikan dan Penyidikan dalam rangka Mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik”, dengan pembicara dari Kepolisian
Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.
Acara Rakernas Apkasi ini juga bersamaan dengan
dilakukannya Apkasi Otonomi Expo 2017 dilokasi yang sama dan
dibuka secara resmi oleh Presiden Ir. Joko Widodo di hari yang sama.
Tema dari Expo tahun ini yang berupa Pameran dari masing-masing
Pemerintah Kabupaten, yaitu ‘Menumbuhkan Jiwa Enterpreneur
Daerah Dalam Menghadapi Persaingan Global’. Kabupaten Pakpak
Bharat sendiri ikut terlibat dalam Expo ini dengan menggelar
beragam produk unggulan.
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Pekketna

Liputan Khusus

HALAL BI HALAL

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

P

uncak acara dari rangkaian semarak Ramadhan dan
Idul Fitri 1438 H di Kabupaten Pakpak Bharat adalah
Halal bi Halal bersama seluruh masyarakat Kabupaten
Pakpak Bharat dan undangan dari Kabupaten tetangga
serta masyarakat Pakpak yang ada di perantauan,
dilaksanakan pada Rabu (05/07) di Bale Mertampuk
Bulung (Rumah Dinas Wakil Bupati).
Bupati, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA dalam sambutannya
mengapresiasi kerja-kerja Panitia semenjak awal Ramadhan yang diawali dengan
Safari Ramadhan, dilanjutkan dengan Buka Puasa Bersama, Nuzul Quran, Pawai
Malam Takbiran, Shalat Idul Fitri dan berakhir pada acara Halal bi Halal. “Semua
berlangsung dengan lancar, tertib dan tanpa gangguan berarti. Ini semua berkat
kerja sama kita dan berarti juga kehidupan beragama kita yang sudah baik
dengan saling menjaga antar umat beragama”, ucap Bupati Remigo dihadapan seluruh undangan, termasuk tuan rumah, Wakil Bupati
Ir. H. Maju Ilyas Padang beserta Ny. Hj. Idahliani MI Padang br. Sagala, Ketua DPRD, Sonni P. Berutu, S.Th beserta Ny. Sonti SP Berutu br.
Banurea, Kapolres, AKBP, Jansen Sitohang, SIK, Ketua PN Sidikalang, Mangapul Saragi, SH, MH, Ka. Kejari Dairi, Johnny William Pardede, SH,
M.Hum, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Sekda, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si beserta para pimpinan OPD, pimpinan instansi vertikal dan
undangan lainnya.
Walaupun begitu Bupati mengingatkan agar tetap waspada dan saling menjaga kerukunan di Pakpak Bharat. “Tanggung jawab
akan ketertiban dan ketenteraman tidak hanya dipundak aparat keamanan, tetapi pada kita semua. Pembangunan tidak akan berhasil
apabila tidak ada kedamaian”, tegas Bupati lebih lanjut.
Senada dengan Bupati, penceramah pada Halal bi Halal kali ini, yaitu Mayor Masri Banurea, S.Ag dari Bintaldam I/BB mengutarakan
bahwa dari beberapa pengalaman yang beliau dirasakan selama bertugas di dalam dan luar negeri, terutama di daerah konflik, bahwa
tatanan masyarakat hancur dan kelangsungan kehidupan tidak sesuai dambaan karena pertikaian yang berkepanjangan. “Saat bertugas
di Libanon, saya menyaksikan bahwa orang tua tidak sempat lagi mengajarkan anak-anaknya nilai-nilai agama dan moral karena sibuk
memanggul senjata. Banggalah kita di Indonesia yang hidup dalam kedamaian”, jelas penceramah.
Acara diisi dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Reihan Berutu dan terjemahan oleh Ayuningsih Boangmanalu,
sambutan tuan rumah, sambutan Ketua MUI, sambutan Ka. Kantor Kementerian Agama, tokoh masyarakat dan FKPD, serta ditutup dengan
saling bersalaman dan makan bersama sembari diiringi hiburan.
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Kilas Balik

Tumulih Mi Podi

TIM KORSUPGAH KPK RI

KUNJUNGI KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Untuk semakin mengeliminir dan mencegah tindak pidana korupsi lingkup
pemerintahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) melalui
Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI turun langsung ke
instansi pemerintah
seperti yang
dilakukan tim ini
saat mengunjungi
Kabupaten
Pakpak Bharat
pada Jumat pagi
(07/07) di Ruang
Rapat Nusantara,
Kompleks
Perkantoran
Panorama Indah
Sindeka, Salak.

Tim
yang
dipimpin
Muhammad Safri Lubis, ST, M.Sc.
ini hadir dalam rangka rangkaian
rencana aksi KPK melakukan
koordinasi dalam pengembangan sistem dan aplikasi pada institusi pemerintah dengan target utama melakukan digitalisasi pada sistem
perencanaan, keuangan dan perizinan dari 12 aplikasi yang diusulkan
Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, menyambut baik kehadiran tim ini menyatakan bahwa apa
yang diharapkan oleh Tim Korsupgah KPK pada beberapa aplikasi telah dilakukan oleh Pemkab Pakpak Bharat. “Kita hidup dengan IT
(Information Technology) hari ini dan itu sudah menjadi kebutuhan. Pemkab Pakpak Bharat telah menerapkannya pada beberapa titik,
sementara untuk aplikasi lainnya sedang dalam progress”, sebut Bupati yang didampingi jajarannya, antar lain Sekda, Sahat Banurea,
S.Sos, M.Si, para Asisten, dan para pimpinan OPD.
Beberapa OPD yang menjadi leading sector penerapan aplikasi digital melakukan presentasi di hadapan Tim Korsupgah dan terjadi
diskusi yang menarik mengulas aplikasi-aplikasi yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan pada masa mendatang.
Bagi Tim Korsupgah, langkah yang dilakukan oleh Kabupaten Pakpak Bharat patut diacungi jempol karena dengan inisiatif yang tinggi
telah menghadirkan proses digitalisasi di Kabupaten ini yang pada intinya tidak hanya menghadirkan kecepatan dalam pelayanan,
tetapi juga transparansi dalam proses dan pelaksanaan sehingga semakin akuntabel. “Apa yang kami susun sebagai rencana aksi dengan
beberapa aplikasi sistem adalah sisisisi yang paling berpotensi terjadinya
kerawanan. Kami juga membuka ruang
memberikan aplikasi yang dibutuhkan
serta siap untuk berkonsultasi dan
berkoordinasi jika dibutuhkan”, ujar
Safri Lubis.
Pakpak
Bharat
merupakan
Kabupaten kedua yang dikunjungi dari
tahap II (19 Kabupaten/Kota) bagian
Koordinasi dan Supervisi Pencegahan
korupsi di Sumatera Utara, setelah
sebelumnya mengunjungi Kabupaten
Langkat,
dan
berikutnya
akan
berkunjung ke Kabupaten Dairi. Tim
juga melakukan kunjungan ke lapangan
terkait pelaksanaan digitalisasi dan
pelayanan publik yang dilakukan
Pemkab Pakpak Bharat.
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Gombaren

Potret

RANGKAIAN SEMARAK PERINGATAN 14 TAHUN KABUPATEN PAKPAK BHARAT

SATUKAN DERAP
LANGKAH
MEMBANGUN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Tepat pada Jumat, 28 Juli 2017, Kabupaten Pakpak Bharat yang berada di Pegunungan
Bukit Barisan dan sering disebut dengan ‘Negeri Di Atas Awan’ ini merayakan hari
jadinya yang ke-14, yang merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Dairi,
berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat Dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi
Sumatera Utara.

Rangkaian semarak peringatan diawali di pagi hari dengan prosesi Upacara Peletakan Karangan Bunga di Tugu Pemekaran, Lae
Mbalno, Salak. Peletakan karangan bunga diawali Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, selaku Inspektur Upacara,
disusul oleh Ketua DPRD, Sonni P. Berutu, STh, Dandim 0206/Dairi, Kapolres Pakpak Bharat, beberapa perwakilan tokoh pemekaran,
pimpinan OPD oleh Sekda, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si, Ketua Panitia Hari Jadi, dan perwakilan tokoh pemuda oleh Ketua KNPI.
Dalam prosesi yang diiringi lagu Gugur Bunga oleh Paduan Suara Pemkab Pakpak Bharat ini bertujuan untuk mengenang tokoh-tokoh
pemekaran yang telah mendahului menemui Sang Pencipta dan telah mendharmabaktikan dirinya untuk memperjuangkan sehingga
terbentuk Kabupaten Pakpak Bharat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Dairi.
Setelah prosesi, sekira pukul 9 pagi, rombongan selanjutnya menuju Lapangan Napasengkut, Salak, untuk mengikuti Upacara
Bendera dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pakpak Bharat. Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Bupati Pakpak Bharat, yang diawali
dengan Pembacaan Sejarah Singkat Lahirnya Kabupaten Pakpak Bharat oleh Ketua DPRD. Dalam upacara ini juga dilakukan penghormatan
kepada Lambang Kabupaten Pakpak Bharat.
Puncak acara Peringatan Hari Jadi adalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Pakpak Bharat dengan agenda Mendengarkan
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Potret

Gombaren

Pidato Bupati Pakpak Bharat pada Hari Ulang
Tahun ke-14 Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017.
Sidang ini dipimpin langsung Ketua DPRD dengan
didampingi Wakil Ketua Edison Manik, SE, dan Kadri
Tumangger.
Mengawali pidatonya, Bupati mengucapkan rasa
hormat dan terima kasih kepada para tokoh pejuang
Kabupaten Pakpak Bharat, para mantan pejabat
Bupati, Bupati serta Wakil Bupati, dan para anggota
DPRD yang telah memberikan kontribusi dalam
membangun daerah ini. “Semoga menjadi inspirasi
dan motivasi bagi generasi penerus untuk mengisi
setiap detik kehidupan dengan karya dan prestasi,
untuk meraih cita-cita dan harapan akan masa
depan yang lebih baik”, tuturnya.
Dihadapan para anggota DPRD, tamu dan
undangan, termasuk Gubernur Sumatera Utara
yang diwakili Ka. Dinas Perpustakaan dan Arsip,
Ferlin H. Nainggolan, SH, perwakilan dari Kabupaten
tetangga, antara lain dari Kabupaten Dairi, Humbang Hasundutan, Samosir, Aceh Singkil dan Kota Subulussalam, unsur FKPD, Ketua
TP PKK, Ny. Made Tirta Dewi RY Berutu, S.Sos beserta jajarannya, para pimpinan OPD, pemuka masyarakat, tokoh pemekaran atau ahli
warisnya, perwakilan pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD, tokoh pemuda, pimpinan Partai Politik dan lainnya, Bupati mengajak
segenap komponen masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat untuk aktif berfikir, bertindak dan ikut terlibat dalam pembangunan Kabupaten
Pakpak Bharat sesuai kapasitas masing-masing, sejalan dengan tema Peringatan Hari Jadi tahun 2017 ‘Ayo Bangkit, Kerja, Kerja dan Kerja’
serta subtema ‘Dengan Semangat Hari Jadi Ke-14 Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017, Kita Satukan Derap Langkah Dalam Membangun
Pakpak Bharat’.
“Segeralah melihat ke depan karena jalan yang harus kita tempuh masih sangat panjang, dan masih banyak yang harus kita benahi
dengan kerja keras dan perbuatan nyata. Mari rubah sikap dan cara berfikir agar kehidupan menjadi lebih baik”, sambung Bupati.
Tak lupa Bupati Remigo menyentuh tentang aspek Kebhinnekaan yang beranjak dari keberagaman dan mulai menghadapi tantangan
pada tahun-tahun terakhir ini. “Yang harus kita jaga bersama adalah nilai kebhinnekaan dan multikulturalisme di Kabupaten Pakpak
Bharat dengan cara perlunya literasi pengguna media, terutama media sosial secara bijaksana, pentingnya mengembalikan pendidikan
moral, jati diri, ideologi dan karakter baik formal maupun informal”, ujarnya.
Bupati juga mengutarakan tentang peran Kabupaten Pakpak Bharat dalam keterlibatannya pada Kawasan Pariwisata Danau Toba,
sebagai satu dari 8 Kabupaten yang dihunjuk oleh Kementerian Pariwisata untuk mengembangkan kawasan ini dan merupakan salah satu
dari 10 destinasi wisata prioritas di Indonesia. “Walaupun tidak berbatasan langsung secara administrasi dengan Danau Toba, Kabupaten
Pakpak Bharat diakui karena merupakan bagian dari koridor ekosistem Danau Toba dan sebagai penyedia air untuk danau tersebut.
Dengan teragendakannya Pesta Budaya Oang-oang dalam Calendar Event Pariwisata Danau Toba, harus kita manfaatkan dan menangkap
peluang yang timbul”, tambah Bupati lagi.
Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta seiring dengan Visi dan Misi Kabupaten Pakpak Bharat,
Bupati juga menguraikan tentang telah diluncurkannya 7 aplikasi e-Government serta tersedianya sarana dan prasarana Computer
Assisted Test (CAT) di Kabupaten Pakpak Bharat yang telah diluncurkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi bersama Gubernur Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu.
Sebagai penutup, Bupati dalam paparannya memutar video singkat perkembangan kemajuan yang ada di Kabupaten Pakpak
Bharat dalam bentuk videographic. Acara Sidang Paripurna berakhir dengan peniupan lilin pada kue ulang tahun Kabupaten Pakpak
Bharat serta pemotongan kue yang dibagikan kepada seluruh pihak yang berperan dan memberikan sumbangsihnya kepada Kabupaten
Pakpak Bharat.
Rangkaian acara terakhir dari Peringatan Hari Jadi tahun ini adalah Resepsi dan Ramah Tamah dengan seluruh masyarakat
Kabupaten Pakpak Bharat bersama para undangan, termasuk Danrem 023/Kawal Samudera, Kolonel (Inf ) Donni Hutabarat.
Acara ini diisi dengan makan bersama dan beragam hiburan, termasuk Danrem yang menyumbangkan suaranya. Dana yang terkumpul
pada acara ramah-tamah ini disumbangkan kepada SLB di Kecupak, Kecamatan PGGS dan Panti Asuhan di Gedung Johor, Medan.
Walaupun hujan terus turun mulai pagi sampai sore hari, ternyata tidak menyurutkan semangat antusiasme masyarakat dalam perayaan
Hari Jadi ini. “Ini adalah rahmat, dan patut kita syukuri. Karena hujan menjadi berkat Tuhan pada perayaan Hari Jadi Kabupaten Pakpak
Bharat”, tandas Bupati Remigo.
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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.

8

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

Kehumasan

Persinabul

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN
PERUBAHAN PROPEMPERDA 2017
ANTARA PEMKAB PAKPAK BHARAT DENGAN DPRD

Dengan adanya perubahan dalam Organisasi Perangkat
Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun
2016 dan tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor
18 tahun 2017, maka sebagai implementasinya Program
Pembentukan Perda (Propemperda) juga ikut berubah.
Sebagai perwujudannya, dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat,
dalam hal ini Sekretaris Daerah, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si, dan DPRD Kabupaten Pakpak Bharat, dalam hal ini Ketua Badan
Pembentukan Perangkat Daerah (BP2D), Elson Angkat, SS, tentang Perubahan Program Pembentukan Perda di Gedung DPRD,
Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindah, Jumat siang (07/07).
Penandatanganan ini disaksikan oleh Wakil Ketua DPRD, Kadri Tumangger dan anggota DPRD, Mhd. Said Darwis
Boangmanalu, Lukman Padang dan Antoni Effendi Berutu, serta Sekretaris DPRD, Jalil Angkat, SH, bersama jajarannya. Dari
Pemkab Pakpak Bharat, turut mendampingi Sekda, Ka. Bappeda, Jalan Berutu, S.Pd, MM dan Ka. Bagian Hukum Setda, Romian
Sitopu, SH, beserta jajarannya.
Ranperda yang masuk ke dalam Propemperda dengan adanya perubahan ini adalah Perubahan Perda nomor 6 tahun 2016
tentang RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2021 serta Ranperda inisiatif DPRD terkait Hak Keuangan Administratif
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pakpak Bharat.
Sekda mengapresiasi proses nota kesepahaman ini. “Kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif seperti ini
semakin mempererat jalinan kemitraan untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pakpak
Bharat”, pungkasnya.
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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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Serba-Serbi

Matcam Bage

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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Rumang

Profil

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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KAMI ANGGOTA KORPS PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA ADALAH
INSAN YANG BERIMAN DAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG
MAHA ESA, BERJANJI :
1. SETIA DAN TAAT KEPADA
NEGARA KESATUAN DAN
PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA, YANG BERDASARKAN
PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG
DASAR 1945.
2. MENJUNJUNG TINGGI
KEHORMATAN BANGSA DAN
NEGARA SERTA MEMEGANG
TEGUH RAHASIAJABATAN DAN
RAHASIA NEGARA.
3. MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN
NEGARA DAN MASYARAKAT, DIATAS
KEPENTINGAN PRIBADI DAN
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KEADILAN DAN DISIPLIN SERTA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
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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.

12

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

