Edisi XLVIII Agustus 2017

UPACARA PERINGATAN DETIK-DETIK PROKLAMASI

HUT KE-72 RI
tingkat KA BUPAT E N PAKPAK BHA R AT

Media Informasi & Komunikasi Internal Pemkab Pakpak Bharat I www.pakpakbharat.go.id
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara

1

Penduduri

Dari Kami

Salam Redaksi
Me rde ka!
D er a p l a ng kah Paskibra, y ang be ras al d ari p el aj ar S M A/ S M K
se- Ka bupa ten Pakp ak B h arat se m b ari m em b entu k f orm as i
m em ba ng u n suas ana kh idmat p ad a p el aks anaan Up acara
Per i ng a t a n Detik-de tik Proklamas i HUT k e- 7 2 RI ting k at
Ka b upa t en Pakp ak B h arat de ngan I n s p ek tur Up acara, B u p ati
Pa kpa k Bharat, Dr. Remigo Yolando B eru tu, M . Fin, M B A, d i
L ap angan Nap ase ng kut, S al ak.
Ber t i nd a k s elaku p e mbaca teks Prokl am as i ad al ah Ketu a
D P R D, Sonni P. B erutu, S .Th , dan k om an d an up acara
a d a l a h Kap ten (Arm). L is be n S itum orang , Dan ram il 0 6
Ker a ja a n. Hal y ang cukup menarik l ain n ya d al am up acara
ka l i i ni a d a lah p e s er ta up acara y an g terd iri d ari uns ur PNS ,
TN I, Po l r i , S atp ol PP dan p ara p el aj ar tid ak s er ta- m er ta
ha di r d i La pangan, tetap i berbaris d ari l uar l ap ang an, yang
d i sebut den gan dae rah p ersiap an, u n tuk k em u d ian b erb aris
ber ur ut an s esuai de ngan p e leton n ya m as uk k e l ok as i
upa c a r a , l a yakny a U p acara De tik-detik Prok l am as i d i Is tan a
Negara.
Pa r a Pa r a Pas kibra s ebany ak 46 orang ters eb u t s eb el um nya
d i kukuhka n oleh B up ati di Ge dun g Dikl at Cikaok. Deng an
d i i r i ng i l a gu ‘B agimu Negeri’, sa tu- p ers atu p ara p el aj ar
t er seb ut menciumi B e nde ra Me rah Putih , d i B al ai Dik l at
Pa kpa k Bh arat, Cikaok, S elas a ( 1 5 / 0 8 ) s eb ag ai tan d a
d i kukuhka nny a me reka se bagai Pas ukan Pen g ib ar B end era
( Pa ski b ra) p ada tanggal 17 Agus tu s 2 0 1 7 n an tinya.
Ac a r a pe ngukuh an juga dirangk ai d en g an p en yerah an
peng ha r gaan ole h B up ati Pakp ak B h arat b erup a S atya
Lenc a na kep ada 62 orang PNS de ng an kateg ori u n tuk m as a
b ha kt i 30 tah un ke p ada 8 orang , 2 0 tah u n kep ad a 1 1
o r a ng da n 10 tah un kep ada 43 or an g . S el ain itu d ib erikan
jug a peng hargaan kep ada p ara PN S yan g tel ah m em as uki
m a sa pur na bh akti se bany ak 12 ora n g . Pad a kes em p atan ini
d i ber i ka n ju ga p e ngh argaan kep ad a p ara veteran 4 orang .
M a si h d alam acara y ang sama, d is erah kan j u g a ol eh
Bupa t i Pakp ak B h arat se cara sim b ol is 5 b u ah s er tif ik at
P TSL ( Pendaf taran Tanah S istem atis Len g kap ) yan g
d ul u d i kenal dengan nama S er tif ikat Prona d ari Kan tor
Per t a na ha n Kabup ate n Pakp ak B h arat. S ecara s im b ol is j u g a
Bupa t i m eny erah kan dokume n adminis tras i kep end ud ukan
b er upa A kta L ah ir dari 115 y ang s u d ah d is iap kan Din as
Kependud ukan dan Pe ncatatan S ip il , Akta Kawin d ari 1 1
a kt a ya ng d isiap kan dan KTP dari 1 5 0 K T P yan g d is iap k an.
Resepsi Ke negaraan y ang me rup ak an S il aturah m i d en g an
Pa ski b r a , p ara Ve te ran dan oran g - oran g d ib al ik s u k s es
penyel eng garaan HU T RI ke-72 tin g kat Kab u p aten Pakp ak
Bha r a t , di B ale Persinabul (Gedung S erb ag u n a) , m en j ad i
penut up peringatan HU T RI tah un ini. Acara d iis i d eng an
m a ka n b er sama se r ta foto bersam a s er ta b erag am h ib u ran
b er upa l a gu-lagu, atraks i dari Pas k ib ra s er ta p em b acaan
p uisi.
S elamat U lang Tah un In d on es iaku .
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Liputan Utama

Reimpun Sukuten

BUPATI REMIGO LAUNCHING APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2017
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

D

itandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo
Yolando Berutu, M.Fin, MBA, dengan didampingi oleh Wakil Bupati, Ir. H.
Maju Ilyas Padang dan Direktur Kinerja Deputi Pembinaan Manajemen
Kepegawaian
BKN
Pusat, Neny Rochyani
serta disaksikan oleh
seluruh pejabat tinggi
pratama,
pejabat
administrator, pejabat
pengawas dan pejabat
pelaksana
lingkup
Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat, secara
resmi aplikasi E-Kinerja
Pemkab Pakpak Bharat
resmi diluncurkan, di
Balai Diklat Kabupaten
Pakpak Bharat, Cikaok, Rabu pagi (30/08).

Pada kesempatan tersebut dilakukan juga penandatanganan surat pernyataan e-Kinerja oleh perwakilan PNS di hadapan Bupati,
Wakil Bupati dan Ibu Neny Rochyani, yaitu Sartono Padang, S.Sos, Elhidayat Berutu, SH, MAP, Kastro Manik, S.Sos, Dra. Nurita Berutu, Ucok
Benget Berutu, STP, Ferdinand FD Berutu, S.STP, R. Tumpal T. Manik, S.Sos dan Fraidtody Tumanggor, A.Md.
Dalam amanatnya Bupati berpesan bahwa hadirnya aplikasi e-Kinerja adalah untuk kebaikan semua. “Pada dasarnya capaian suatu
daerah beranjak dari capaian kinerja para aparaturnya. Sebuah daerah akan baik jika ASN-nya juga baik”, jelas Bupati Remigo sambil
mengutarakan bahwa jika masih dirasakan kekurangsempurnaan dalam penerapan aplikasi ini paling tidak akan memenuhi kebutuhan
hari ini.
“Ini menjadi paradigma baru dalam bekerja, paling tidak untuk Kabupaten Pakpak Bharat, selain untuk meningkatkan penghasilan
ASN, juga menghadirkan keadilan dalam pendapatan. Dengan demikian perilaku korupsi semakin terhindari karena hadirnya instrumen
ini akan menjadi kebaikan untuk semua”, sambungnya lagi.
Direktur Kinerja BKN, Neny Rochyani mengagumi kesiapan sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat dalam
penerapan e-Kinerja. “Ini lompatan yang luar biasa dari sebuah wilayah yang jauh dari ibukota”, sebutnya. Beliau menambahkan bahwa
keberadaan e-Kinerja ini juga berkaitan dengan karir ASN. “Monitoring terhadap ASN dapat dilakukan secara berkala untuk semakin
memaksimalkan pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam pelayanan publik sebagaimana yang dicita-citakan negeri ini”,
tambahnya.
Sebelumnya dilakukan apel gabungan oleh seluruh OPD di halaman Balai Diklat dan bertindak sebagai pembina apel adalah Wakil
Bupati. Beliau menekankan pentingnya disiplin untuk mendukung e-Kinerja.
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Pekketna

Liputan Khusus

RESEPSI KENEGARAAN DALAM RANGKA HUT KE-72 RI
DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT

“

Penyelenggaraan HUT RI tahun ini di Kabupaten
Pakpak Bharat luar biasa”, sebut Bupati Pakpak
Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA,
saat memberikan sambutan pada Resepsi Kenegaraan yang
merupakan Silaturahmi dengan Paskibra, para Veteran dan
orang-orang dibalik sukses penyelenggaraan HUT RI ke72 tingkat Kabupaten Pakpak Bharat, di Bale Persinabul
(Gedung Serbaguna), Salak, Jumat sore (18/08).

“Ini menjadi bukti bahwa Kabupaten Pakpak Bharat mampu
mempersembahkan yang terbaik untuk negeri, salah satunya melalui
pelaksanaan peringatan HUT RI yang berlangsung dengan sukses”,
tambahnya dihadapan tamu dan undangan yang hadir. Tampak hadir dalam
acara ini Wakil Bupati, Ir. H. Maju Ilyas Padang, Ketua DPRD, Sonni P. Berutu,
S.Th, beserta para anggota DPRD, Dandim 0206/Dairi, Letkol (Inf.) Jatmiko Aryanto, SE, Kapolres, AKBP Jansen Sitohang, SIK, Sekda, Sahat
Banurea, S.Sos, M.Si, Ketua TP PKK, Ny. Dewi Remigo, S.Sos beserta jajarannya, para anggota Paskibra beserta orang tua masing-masing
Paskibra, pelatih dan purna Paskibra, Legiun Veteran serta undangan lainnya.
Bupati Remigo mengingatkan kepada semua pihak untuk selalu bersyukur. “Inilah makna dari kemerdekaan yang telah kita raih
yaitu dengan menunjukkan rasa syukur kita, tidak bersungut-sungut, sehingga hidup semakin tenang dan terasa ringan. Resapi dan
nikmati makna kemerdekaan, dan jangan disia-siakan”, pesannya.
Beliau juga merasa optimis terhadap 46 orang Paskibra yang telah sukses mengibarkan dan menurunkan bendera pada tanggal 17
Agustus 2017 di Lapangan Napasengkut akan sukses ke depannya. “Persiapkan masa depan kalian dan kami mendukung cita-cita kalian
yang baik. Tantangan ke depan semakin berat dan selalu berusaha tidak terkontaminasi tindak-tanduk yang merugikan diri kalian sendiri”,
tambah Bupati.
Senada dengan Bupati, Dandim yang mewakili FKPD dalam menyampaikan sambutan, menyatakan rasa bangganya dengan
kesuksesan pelaksanaan peringatan HUT RI di Kabupaten Pakpak Bharat. “Pakpak Bharat telah membuktikan dirinya mampu. Kepada para
generasi muda, khususnya adik-adik Paskibra, FKPD Kabupaten Pakpak Bharat siap mendukung menggapai cita-cita kalian”, ucap Dandim.
Salah seorang perwakilan Paskibra, Frendy JS Manik, mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pihak yang diberikan selama
ini sehingga acara berlangsung dengan sukses. “Kami juga memohon maaf jika ada terlihat kekurangan di sana-sini dalam pelaksanaan
kemarin dan mohon juga doa agar kami menjadi generasi yang lebih baik”, ujarnya.
Resepsi kenegaraan yang digelar merupakan akhir dari rangkaian kegiatan HUT RI ke-72 tingkat Kabupaten Pakpak Bharat. Ketua
Panitia HUT RI, Drs. H. Tekki Angkat menyampaikan bahwa beragam kegiatan telah digelar dalam pelaksanaan HUT RI kali ini antara lain
pengukuhan Paskibra, penyerahan penghargaan satya lencana kepada PNS, penyerahan penghargaan kepada PNS yang memasuki masa
purnabhakti, penyerahan penghargaan kepada veteran, pertandingan olah raga, mendengarkan pidato kenegaraan di Gedung DPRD
dan Upacara Detik-detik Proklamasi serta Penurunan Bendera.
Acara hari ini berakhir dengan makan bersama serta foto bersama yang juga diisi beragam hiburan berupa lagu-lagu, atraksi dari
Paskibra serta pembacaan puisi.
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Kilas Balik

Tumulih Mi Podi

BUPATI REMIGO SAMBUT

KUNJUNGAN GUBSU KE PAKPAK BHARAT

“Kehadiran Pak Gubernur memang sangat ditunggu oleh masyarakat Pakpak Bharat, terlebih bagi para siswa sehingga
kehadiran Bapak dapat memberi motivasi untuk semakin berpacu meraih prestasi, paling tidak menjadi orang-orang terbaik
untuk memimpin negeri ini”, sebut Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, kala menyambut Gubernur
Sumatera Utara, Ir. H. T. Erry Nuradi, M.Si beserta rombongan di SMA Negeri 1 Salak, Sabtu siang (12/08).
Apa yang diucapkan Bupati Remigo benar adanya. Antusiasme penuh keceriaan mewarnai ekspresi para pelajar yang berebut
bersalaman foto bersama, dan ber-selfie ria oleh para siswa-siswi SMA dan SMK se-Kabupaten Pakpak Bharat bersama dengan Gubernur.
Semua direspon dengan baik oleh Gubsu sehingga benar-benar menyita waktu. Bahkan Bupati Remigo juga ikut repot mengatur para siswa
yang tak henti-hentinya berinteraksi dengan Gubernur. “Sudah ya adik-adik. Pak Gubernur ingin melanjutkan perjalanan ke Kabupaten
lain”, bujuk Bupati Remigo yang berusaha menenangkan para pelajar tersebut.
Tidak hanya sampai disitu interaksi yang dilakukan orang nomor satu di Sumatera Utara ini. Beliau juga memberikan beragam
kuis berupa pertanyaan terkait Provinsi Sumatera Utara. Bagi yang berhasil menjawab, beliau memberikan hadiah kepada siswa. “Senang
rasanya bertemu dengan Pak Gubernur. Apalagi berhasil menjawab kuis yang beliau berikan”, tutur Novia Manik, salah seorang pelajar
SMA Negeri 1 Salak yang berhasil menjawab pertanyaan dari Gubsu.
Selain itu Gubsu juga berpesan kepada para pelajar agar belajar dengan sungguh-sungguh, berdisiplin, berintegritas, patuh
kepada orang tua dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. “Saya sungguh gembira bertemu dengan adik-adik pelajar yang
ganteng dan cantik-cantik, termasuk dengan Bupatinya yang juga ganteng”, puji Gubsu.
Pada kesempatan tersebut pihak sekolah juga menyerahkan cendera mata kepada Gubsu berupa miniatur mejan, yaitu artefak khas
Pakpak. Menjelang petang, Bupati Remigo melepas rombongan Gubsu meninggalkan Kabupaten Pakpak Bharat untuk melanjutkan
perjalanan beliau ke Kabupaten berikutnya.
RESMIKAN GROUND BREAKING PEMBANGUNAN PLTM LAE ORDI - 1
Sebelumnya, Gubernur beserta rombongan dengan didampingi Bupati Remigo beserta jajarannya hadir ke Desa Kecupak
I, Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut dalam rangka peresmian ground breaking, atau tanda dimulainya pembangunan PLTM
(Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro) Lae Ordi - 1, yang berlokasi tidak jauh dari objek wisata Air Terjun Lae Une.
Peresmian ini ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Gubsu, Ir. H. T. Erry Nuradi, M.Si bersama Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo
Yolando Berutu, M.Fin, MBA, Wakil Bupati, Ir. H. Maju Ilyas Padang, Direktur Utama PT. Phakpak Bumi Energi, Dr. Yufa Artasari, Ketua SMPS
(Sulangsilima Manik Pergetteng-getteng Sengkut), Lamsudin Manik beserta pengurus SMPS, serta perwakilan FKPD Kabupaten Pakpak
Bharat.
Gubsu mengakui bahwa kebutuhan akan sumber energi listrik sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. “Beban puncak listrik di
Sumatera Utara hampir mencapai 2.000 Megawatt setiap harinya sementara ketersediaan energi masih dibawah itu sehingga sangat perlu
dihadirkan sumber-sumber energi terbarukan. Apalagi biaya dengan energi air lebih murah daripada jika menggunakan pembangkit
berbasis BBM”, jelas Gubsu.
Beliau juga berharap agar PT. Phakpak Bumi Energi selaku pelaksana pada PLTM Lae Ordi – 1 ini dapat melibatkan masyarakat
Pakpak Bharat sehingga akan mampu juga meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.
Bupati Remigo sendiri merasa senang dengan kehadiran investor di Kabupaten ini. “Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi
pihak swasta yang ingin berinvestasi di Kabupaten Pakpak Bharat, karena ini akan membangkitkan perekonomian di Kabupaten ini”,
tuturnya sembari menyebutkan bahwa masih banyak sumber-sumber air di Kabupaten Pakpak Bharat yang dapat digunakan sebagai
pembangkit energi listrik.
PLTM berkekuatan 2 x 5 Megawatt ini diprediksi akan selesai dibangun dalam jangka waktu dua tahun, termasuk pembangunan
jaringannya, dan akan dikoneksikan dengan Gardu Induk PLN yang sudah ada di Kabupaten Pakpak Bharat.
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Gombaren

Potret

UPACARA PERINGATAN DETIK-DETIK PROKLAMASI

HUT KE-72 RI
tingkat KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Bentuk formasi angka 72 yang
dihadirkan
Paskibra,
menjadi
perhatian yang menarik dalam
pelaksanaan Upacara Peringatan
Detik-detik Proklamasi HUT ke-72
RI tingkat Kabupaten Pakpak Bharat
dengan Inspektur Upacara, Bupati
Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando
Berutu, M.Fin, MBA, di Lapangan
Napasengkut, Salak, Kamis (17/08).
Suasana khidmat memang sudah terbangun dalam pelaksanaan upacara
ini begitu derap langkah Pasukan Pengibar Bendera yang dipimpin Bripka
Sehat Togatorop, Kanit Intel Polres Pakpak Bharat. Perlahan dan pasti Dheby
Risa Ivehana, siswi kelas XII SMAN 1 Salak, selaku pembawa baki Bendera
Merah Putih, melangkah melewati tangga tribun untuk menerima bendera
dari Inspektur Upacara dan kemudian diserahkan kepada pengibar bendera,
yaitu Irvan Solin, siswa kelas XII SMKN 1 PGGS, Bitcar Kabeakan, siswa kelas
XII SMKN PGGS dan Putra Simatupang, siswa kelas XII SMAN 1 Salak.
Bertindak selaku pembaca teks Proklamasi adalah Ketua DPRD, Sonni
P. Berutu, S.Th, dan komandan upacara adalah Kapten (Arm). Lisben
Situmorang, Danramil 06 Kerajaan. Tampak hadir dalam upacara ini Wakil

Bupati Pakpak Bharat, Ir. H. Maju Ilyas Padang, Dandim
0206/Dairi, Letkol (Inf.) Jatmiko Aryanto, SE, Kapolres
Pakpak Bharat, AKBP. Jansen Sitohang, SIK, Ka. Kejari
Dairi, Johnny William Pardede, SH, M.Hum, para anggota
DPRD Kabupaten Pakpak Bharat, Sekda, Sahat Banurea,
S.Sos, M.Si beserta para pejabat tinggi pratama dan para
pimpinan OPD, Ketua TP PKK, Ny. Dewi Remigo Y. Berutu,
S.Sos dan Wakil Ketua, Ny. Hj. Idahliani MI Padang beserta
jajaran TP PKK Kabupaten Pakpak Bharat, para veteran,
orang tua anggota Paskibra dan undangan lainnya.
Hal yang cukup menarik lainnya dalam upacara
kali ini adalah peserta upacara yang terdiri dari unsur PNS,
TNI, Polri, Satpol PP dan para pelajar tidak serta-merta
hadir di Lapangan, tetapi berbaris dari luar lapangan,
yang disebut dengan daerah persiapan, untuk kemudian
berbaris berurutan sesuai dengan peletonnya masuk ke
lokasi upacara, layaknya Upacara Detik-detik Proklamasi
di Istana Negara.
Upacara berakhir menjelang tengah hari dan diisi beragam hiburan. Petang nanti Upacara akan kembali dilanjutkan untuk
penurunan bendera yang kembali dilakukan oleh anggota Paskibra.
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Ulan Ta

Kegiatan Pemkab

SEKRETARIAT DAERAH

LAKSANAKAN PENANDATANGANAN PERNYATAAN E-KINERJA
Pasca pelaksanaan launching aplikasi e-Kinerja
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat di Balai Diklat,
Cikaok pada Rabu yang lalu, yang dirangkai dengan
penandatanganan Surat Pernyataan e-Kinerja,
maka selanjutnya masing-masing PNS dari seluruh
OPD lingkup Pemkab Pakpak Bharat melaksanakan
penandatanganan.
Sekaitan dengan hal tersebut, OPD Sekretariat Daerah juga
melaksanakan penandatanganan Surat Pernyataan e-Kinerja secara
komprehensif kepada seluruh PNS di hadapan Asisten Pemerintahan,
Drs. H. Tekki Angkat, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Nusantara,
Gedung Sigellem Rempu (Kantor Bupati Pakpak Bharat), Kompleks
Perkantoran Panorama Indah Sindeka, Salak, pada Kamis sore (31/08).
Asisten mengingatkan agar PNS yang berhalangan ataupun
dinas luar untuk segera menandatangani pasca penandatanganan
hari ini dan menyerahkannya kepada Bagian Organisasi Setda. “Semua ini tujuannya untuk kepentingan dan kebaikan semua”, ujarnya.
E-Kinerja menjadi paradigma baru dalam bekerja di Kabupaten Pakpak Bharat, sebagaimana yang diutarakan Bupati Pakpak
Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, saat pelaksanaan launching di Cikaok. Selain itu keberadaannya berkaitan dengan karir
ASN. Monitoring terhadap ASN dapat dilakukan secara berkala untuk semakin memaksimalkan pengembangan sumber daya manusia,
khususnya dalam pelayanan publik sebagaimana yang dicita-citakan negeri ini.

SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH
Tindak lanjut dari perubahan
organisasi di Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat yang merupakan turunan
dari Peraturan Pemerintah nomor
18 tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, adalah penyerahan aset-aset
milik organisasi perangkat daerah
atau Barang Milik Daerah (BMD) yang
telah disesuaikan, setelah sebelumnya
diserahkan terlebih dahulu ke Sekretariat
Daerah.
Penandatanganan berita acara serah terima barang yang
merupakan aset milik OPD berlangsung di Ruang Rapat Nusantara Kantor Bupati Pakpak Bharat, Kompleks Perkantoran Panorama Indah
Sindeka, Salak, pada Jumat (25/08). Penandatanganan ini berlangsung antara Sekretaris Daerah, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si, dengan
pimpinan OPD yang disaksikan Asisten Administrasi dan Pembangunan Setda, Supardi Padang, SP, MM, dan Inspektur Kabupaten,
Budianta Pinem, SE (Ak).
Serah terima BMD ini sesuai dengan Permendagri nomor 16 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang
mengamanatkan bahwa penetapan status penggunaan barang dilakukan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.
Adapun perpindahan aset yang terjadi adalah dari SKPD Dinas PU kepada OPD Dinas PUPR, Dinas Perkim, dan Satpol PP. Dari
SKPD Dinas Hubkompar kepada OPD Diskominfo, Dinas PUPR, Disdik, Dinas Perkim dan Setda. Dari SKPD Rumah Sakit kepada OPD
Dinkes. Dari SKPD BP4K kepada OPD Dinas Pertanian dan Dinas Perkim. Dari SKPD Kantor PAD kepada SKPD Setda dan Diskominfo. Dari
SKPD Kantor Kesbangpol kepada Sekretariat Daerah. Yang terakhir dari Satpol PP kepada Sekretariat Daerah.
Setelah penandatanganan berita acara serah terima ini maka dilakukan verifikasi faktual oleh tim sensus untuk selanjutnya
dilakukan pemindahbukuan aset dari buku inventaris SKPD yang lama kepada OPD yang baru di dalam SIMDA BMD.
Sekda dalam arahannya pasca penandatanganan mengucapkan terima kasih kepada BPKPAD dan Inspektorat atas kerja
kerasnya dalam proses ini. Beliau juga meminta agar pembenahan administrasi terkait barang tersebut segera dilakukan untuk semakin
mempercepat proses verifikasi.
“Kepada masing-masing OPD agar selalu tertib dan teratur dalam penatausahaan aset. Semoga dengan perpindahan barang milik
daerah ini akan semakin memudahkan kerja-kerja pada masing-masing OPD”, pungkasnya.
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Kehumasan

Persinabul

WAKIL BUPATI SERAHKAN BANTUAN
HEWAN QURBAN PEMKAB PAKPAK BHARAT

Secara simbolis, Wakil Bupati Pakpak Bharat, Ir. H. Maju Ilyas Padang menyerahkan
bantuan hewan Qurban Pemkab Pakpak Bharat kepada Camat Sitellu Tali Urang Julu,
Elhidayat Berutu, SH, MAP, di Lapangan Napasengkut Salak, Kamis (31/08). Jumlah
bantuan hewan Qurban Pemkab Pakpak Bharat pada tahun ini sebanyak 8 ekor
lembu yang masing-masing Kecamatan menerima 1 ekor untuk nantinya diteruskan
ke Desa penerima.

Dalam sambutannya Wakil Bupati meminta kepada para penerima tidak berkecil hati karena bisa saja ada wilayah atau masyarakat
yang tidak terbagi hewan Qurban pada tahun ini. “Jadikan ini penyemangat dan semoga pada tahun mendatang hewan qurban yang
dibagikan akan bertambah sehingga semua dapat merasakan kegembiraan pada Hari Raya Idul Adha”, ucapnya sembari mengutarakan
bahwa pembagian hewan Qurban kepada masyarakat ini merupakan inisiatif Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin,
MBA.
Dihadapan para hadirin, antara lain para pimpinan OPD, Kementerian Agama, MUI, dan perwakilan jamaah se-Kabupaten Pakpak
Bharat serta undangan lainnya, Wakil Bupati mengingatkan agar daging qurban yang akan dibagikan nantinya agar diprioritaskan kepada
kaum fakir miskin. “Semoga kita dapat mengambil hikmah dari pelaksanaan Qurban ini”, tuturnya.
Camat STTU Julu menyatakan rasa gembiranya dengan bantuan hewan Qurban yang dibagi merata pada setiap kecamatan. “Antusiasme
masyarakat sangat tinggi dengan adanya bantuan hewan Qurban ini. Untuk tahun ini hewan Qurban akan kami teruskan ke Desa Ulu
Merah dan bergantian setiap tahunnya sehingga semua mendapat giliran”, ujar Elhidayat Berutu dan berharap pada tahun mendatang
akan ada peningkatan dari sisi kuantitas.
Senada dengan Camat, perwakilan jamaah masjid, Al-Ustadz Viki Zulkarnain Padang merasa berterima kasih dengan adanya
bantuan hewan Qurban ini. “Paling tidak ada peningkatan gizi bagi masyarakat dalam perayaan Idul Adha ini”, tandasnya. Beliau juga
berharap Pemkab Pakpak Bharat melakukan dialog dengan para ulama terkait pelaksanaan Qurban.
Ketua Panitia pembagian hewan Qurban dalam rangka Idul Adha 1438 H, Drs. H. Tekki Angkat mengutarakan bahwa penyerahan
hewan Qurban ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemkab Pakpak Bharat kepada masyarakat, khususnya umat muslim. “Selain
itu untuk menjalin silaturahim dengan umat muslim Pakpak Bharat serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan”,
terangnya.
Adapun hewan Qurban yang dibagikan, selain dari Kecamatan STTU Julu, adalah untuk Kecamatan Salak akan diteruskan
kepada Desa Salak II, Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut kepada Desa Kecupak I, Kecamatan Siempat Rube kepada Desa Mungkur,
Kecamatan Tinada kepada Desa Tinada, Kecamatan Kerajaan kepada Desa Perduhapen, Kecamatan STTU Jehe kepada Desa Tanjung Mulia
dan Kecamatan Pagindar kepada Desa Napatalun Perlambuken.
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Matcam Bage

Serba-Serbi

SEMARAK PERAYAAN MENJELANG HUT RI KE-72
DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT

S

orak-sorai riuh rendah memenuhi Lapangan Napasengkut, Salak, Rabu sore (16/08) saat pertandingan Tarik
Tambang yang digelar untuk menyambut HUT RI ke-72. Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin,
MBA bersama Sekda, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si, dan beberapa pimpinan OPD turut ambil bagian dalam olah
raga penuh hiburan ini.
Di tengah riuh-rendahnya suara supporter yang menyemangati timnya, Bupati Remigo menyatakan bahwa semangat merayakan
kemerdekaan tidak perlu dengan cara berfoya-foya. “Seperti tarik tambang ini justru sangat cocok karena memenuhi kriteria murah,
massal dan menghibur”, tuturnya.
Atmosfir kerianggembiraan dalam event perayaan ini membuat Bupati dan jajarannya ikut larut berinteraksi. Tak henti-hentinya
Bupati bersama Sekda dan para pejabat yang hadir ikut memberi dukungan kepada tim yang ikut bertanding tarik tambang.
Sebelumnya di pagi hari juga digelar lomba gerak jalan sehat beregu yang dilepas oleh Wakil Bupati Pakpak Bharat, Ir. H. Maju Ilyas
Padang. Gerak jalan yang merupakan utusan dari masing-masing OPD Pemkab Pakpak Bharat bersama instansi lain dan menempuh jarak
sekitar 3,3 km mulai dari Gapura Kota Salak menuju Lapangan Napasengkut, Salak.

PIDATO KENEGARAAN
Masih di hari yang sama digelar Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Pakpak Bharat dengan agenda mendengarkan
Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2017, Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-72 RI, dan Pidato
Presiden RI tentang Penyampaian Pengantar Keterangan
Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2018
Beserta Nota Keuangan dan Pendukung Lainnya.
Dua buah layar besar serta sebuah televisi layar
datar disiapkan untuk memudahkan menyaksikan
pidato ini di Ruang Rapat Paripurna DPRD, yang disiarkan
langsung dari Gedung MPR, Senayan, Jakarta.
Tampak dengan serius Bupati Pakpak Bharat,
Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, bersama Wakil
Bupati, Ir. H. Maju Ilyas Padang, Ketua DPRD, Sonni P.
Berutu, S.Th, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, perwakilan
FKPD dan instansi vertikal, Sekda, Sahat Banurea, S.Sos,
M.Si beserta pimpinan OPD dan para pejabat tinggi
pratama, administrator dan pengawas lingkup Pemkab
Pakpak Bharat, para pemuka masyarakat dan undangan
lainnya.
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Serba-Serbi

Matcam Bage

PERESMIAN RENOVASI

MEJAN LEBUH NUSA LAE LANGGE,
KECAMATAN STTU JULU, KAB. PAKPAK BHARAT

“B

ersyukurlah kita”, demikian diucapkan Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo
Yolando Berutu, M.Fin, MBA, yang juga merupakan Ketua Umum PB3I
(Perpulungen Berutu, dekket Beru Bere Indonesia) saat menghadiri peresmian
renovasi Mejan, atau artefak peninggalan sejarah milik marga Berutu di Lebuh
Nusa Lae Langge, Desa Lae Langge Namuseng, Kecamatan Sitelu Tali Urang Julu, Jumat (04/08).

Bagi Bupati Remigo, makna bersyukur membuat kita, khususnya masyarakat yang menghargai adat dan budaya, tidak sematamata untuk mengenang nilai kesejarahan dan spiritual dari kehadiran mejan ini. “Tetapi peninggalan bersejarah ini menjadi motivasi
kita untuk membangun Kabupaten Pakpak Bharat untuk mencapai kininduma (kesejahtera; red) seperti yang diharapkan leluhur kita
tentunya”, ucapnya lebih lanjut.
Bersama Ketua DPRD, Sonni P. Berutu, S.Th, Bupati Remigo juga menandatangani prasasti peresmian renovasi mejan. “Sangat
diharapkan sikap ketergantungan pada pemerintah juga semakin dieliminir sehingga pembangunan untuk merenovasi ataupun
pembangunan lainnya di Kabupaten ini semakin lancar dan menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat semakin mandiri
dan berdaya”, tutur Bupati.
Senada dengan Bupati, Ketua DPRD juga mengharapkan
kebersamaan dalam setiap elemen masyarakat Pakpak Bharat, khususnya
marga Berutu dalam menunjukkan kepeduliannya terhadap cagar budaya.
“Tidak hanya dalam pembangunannya agar lebih baik, tetapi juga dalam
merawat dan menjaganya dari tangan-tangan jahil sehingga mejan ini
akan semakin bernilai nantinya”, sebut Sonni Berutu.
Di tengah guyuran hujan yang tidak berhenti sejak pagi, Bupati,
Ketua DPRD dan rombongan serta seluruh masyarakat yang menghadiri
acara ini tetap khidmat dan menjalani rangkaian acara adat. Bupati secara
resmi juga disematkan ‘oles’ sebagai bentuk penghormatan kepada beliau.
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Rumang

Profil

BUPATI LAKUKAN PELETAKAN BATU PERTAMA

PEMBANGUNAN
GEDUNG BARU
SD 030412 SALAK

“Peletakan
batu
pertama
ini menjadi
langkah
awal untuk
memulai
kegiatan
besar ke
depan”,
sebut Bupati
Pakpak
Bharat, Dr.
Remigo
Yolando
Berutu,
M.Fin, MBA saat memberikan sambutan pada acara Peletakan
Batu Pertama Pembangunan Gedung Baru SD Negeri 030412,
jl. Lae Ordi Salak, Senin (14/08).
Dihadapan para tamu dan undangan, Bupati berpesan agar setelah acara peletakan batu pertama,
perencanaan dapat segera direalisasikan dengan catatan harus tepat waktu dan transparan
PANCA PRASETYA
sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik.
KORPS PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA
“Harapannya SD ini setelah dibangun bersama dengan SD Negeri 033931 dapat menjadi SD model
KAMI ANGGOTA KORPS PEGAWAI
untuk Kabupaten ini ataupun oleh wilayah lain, karena direncanakan SD ini akan menggunakan
REPUBLIK INDONESIA ADALAH
pola pendidikan berbasis teknologi informatika”, sambung Bupati Remigo. Untuk itu Bupati
INSAN YANG BERIMAN DAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG
meminta para guru-guru harus menyiapkan diri dengan pola pendidikan berbasis teknologi
MAHA ESA, BERJANJI :
informatika karena seiring dengan perubahan perkembangan di dunia. Di akhir sambutannya
1. SETIA DAN TAAT KEPADA
Bupati menekankan kepada P2S (Panitia Pembangunan Sekolah) dan pihak konsultan agar bahuNEGARA KESATUAN DAN
PEMERINTAH REPUBLIK
membahu bekerja sama menyelesaikan pembangunan gedung sekolah.
INDONESIA, YANG BERDASARKAN
Berturut-turut setelah Bupati melakukan
PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG
DASAR 1945.
peletakan batu pertama dilanjutkan dengan
2.
MENJUNJUNG
TINGGI
DPRD Kabupaten Pakpak Bharat dalam hal
KEHORMATAN BANGSA DAN
ini diwakili oleh Komisi III, Ir. Yandra Berutu
NEGARA SERTA MEMEGANG
TEGUH RAHASIAJABATAN DAN
dan Mahadi Lembeng, Ka. Dinas Pendidikan,
RAHASIA NEGARA.
Mester Padang, S.Pd, MM, perwakilan dari
3. MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN
Kantor Camat Salak, Kepala Desa Salak
NEGARA DAN MASYARAKAT, DIATAS
KEPENTINGAN PRIBADI DAN
II, perwakilan Sukut Nitalun, Kepala SD
GOLONGAN.
N 030412, perwakilan guru, perwakilan
4. MEMELIHARA PERSATUAN DAN
siswa oleh siswa kelas IV bernama Adrianus
KESATUAN BANGSA SERTA
KESETIAKAWANAN KORPS PEGABanurea, perwakilan Komite Sekolah,
WAI REPUBLIK INDONESIA
perwakilan tim teknik pembangunan
5. MENEGAKKAN KEJUJURAN,
sekolah, perwakilan Inspektorat Kabupaten,
KEADILAN DAN DISIPLIN SERTA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
dan diakhiri oleh Kepala Tukang dalam
DAN PROFESIONALISME.
pembangunan gedung sekolah. Tampak
hadir dalam kesempatan ini anggota DPRD,
Mhd. Said Darwis Boangmanalu selaku
anggota Komite SD N 030412.
Anggaran pembangunan gedung sekolah ini berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat yang dilaksanakan secara
swakelola. Direncanakan pembangunan gedung sebanyak 2 lantai, mengingat keterbatasan lahan dan terdiri dari 12 ruangan termasuk
penyediaan mobiler sekolah. Ditargetkan pembangunan gedung sekolah ini akan berakhir pada tahun ini dan sementara proses belajar
mengajar SD 030412 berlangsung di SMP Negeri 1 Salak.
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