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Penduduri

Dari Kami

Salam Redaksi
Pest a Oa ng - oang me rup akan ke giatan p al ing m enarik p ad a
b u l a n Sept ember ini. Ev ent tah unan Pes ta B ud aya K ab u p aten
Pa kpa k Bh arat ke mbali digelar p a d a tah u n 2 0 1 7 in i, d an
pa d a t a hu n ini juga Pe s ta Oang- oan g d im as u k k an d an
m enja di ba gian dalam Calendar of E ven t Pariwis ata Danau
To ba 20 17 dan me njadi age nda pariwis ata nas ional yang
l a unc hi ng ny a dilakukan p ada akhir M aret l al u d i Jakar ta.
Sec a r a resmi Pe s ta B uday a O an g - oan g d il aks anakan
pa d a t a nggal 6 dan 7 S e p te mber 2 0 1 7 , tetap i b eb erap a
per l o m b a a n te lah dimulai s eh ari s eb el um nya. B ah k an p ad a
t i ng ka t Ke camatan, Pe s ta Oang- oan g tel ah d il ak s an ak an
beber a pa minggu se be lumny a de ng an tu j u an m el akukan
sel eksi terh adap p e s er ta lomba d i m as ing - m as in g
Kecamatan.
Ta buha n g enderang y ang dilakukan B up ati Pakp ak B h arat,
Dr. Rem i g o Yolando B e rutu, M.Fin, M B A, d i p ang g ung acara
ber sa m a Wakil B up ati, I r. H. Maju Il yas Pad an g , Ka. Kej ari
D a i r i , J o h nny William Pardede, S H, M . Hu m , Ketu a PN
Si di ka l a ng , Mangap ul S aragi, S H, M H, Ketua DPRD, S onni P.
Ber ut u, S. Th , dan Direktur Pemasa ran B O DT ( B ad an O torita
D a na u To ba) Kementerian Pariwis ata, B as ar S im an j u n tak,
m ena nd a i s ecara resmi dibukany a Pes ta O an g - oang tah u n
2018, di L ap angan Nap as eng ku t, S al ak .
Pa d a kesemp atan ini juga dilakuk an ritu al ‘M eng g us tu n g
Api ’ , ya i t u s ebuah ritual dimulain ya keg iatan ad a d i m an a
Pem er i nt a h Kabup aten Pakp ak B h a rat, d al am h al in i B u p ati,
di po si si ka n s ebagai ‘anak brru’ atau p el ayan d al am s eb uah
pest a . Bupati be rs ama p ara p e jaba t l ain n ya s ecara s im b ol is
m el a kukan p eny alaan ap i se kalig u s m el etakkan p eriu k
s eba g a i r i t ual me mulai p eke rjaan d i d al am s eb uah p erayaan.
Pa sc a r i t ual ‘Menggustung Ap i’ diikuti d eng an s end ra tari
‘ Ta t a k M enjabet’, y ang menggambarkan b ag aim ana p ros es
m enum b u k p adi untuk dijadikan b eras d en g an b erag am
per na k- pernikny a s er ta dis ambun g atrak s i ‘M occak ’ atau
p e ncak s ilat kh as Pakp ak.
Ra ng ka i a n acara Pe s ta Oang- oang p ad a h ari ini j u g a d iis i
deng a n l o m ba mus ik tradis ional Pakp ak ‘Kal ond ang , Lom b a
N a hu a t a u Cerdas-cermat kh as Pakp ak, d an Perl om b aan
N der- nder atau lawak Pakp ak, se tel ah s eh ari s eb el u m n ya
jug a di l a kukan p erlombaan Persin ab u l , yaitu keg iatan
b er bi c a r a dalam adat, Lomba Vocal Grou p d an Lom b a
Ta r i Kr ea si B aru, y ang diikuti ole h s el uruh Kecam atan s eKa b upa t en Pakp ak B h arat. Pada mal am h arinya j u g a d ig el ar
b e r a g a m hi b uran y ang diis i ar tis-ar tis d ari s etiap Kecam atan.
Punc a k a c a ra Pesta O ang- oang diawal i d en g an arak - arak an
ka r na va l ke ndaraan h ias mulai d ari Gap u ra Kota S al ak
ser t a r o m b ongan mas y arakat y ang m em b awa ‘l uah ’ ( ol eh o l eh/c endera mata) kh as masing-m as ing wil ayah m enuj u
L ap angan Nap as engkut, S al ak.
B er ba g a i a t raksi dan s eni juga turut m ewarnai p u n cak Pes ta
Oa ng - o a ng tah un ini, se p er ti bela d iri Tae K won Do d an
M o c c a k ( Pencak S ilat kh as Pakp ak ) , Tari Pers em b ah an d an
Ta r i Ko l o sa l, s er ta p e namp ilan p e m enang p erl om b aan yang
di l a ksa na kan beberap a h ari se be lum nya yaitu Vocal Group ,
Ta r i Tr a di si onal Kreas i B aru dan Nd er- n d er atau l awak kh as
Pakp ak.
Pa t ut d i a presiasi adalah p ar tis ipas i ak tif s el uruh p ih ak
m enyukse s kan Pe s ta Oang- oang ini s am p ai d eng an h ari
terakh ir y ang me njadi puncak acara.

Pembina:
Remigo Yolando Berutu, MBA
( Bupati Pakpak Bharat )
Wakil Pembina:

Ir. H. Maju Ilyas Padang

( Wakil Bupati Pakpak Bharat )

Pengarah:
Sahat Banurea, S.Sos, M.Si

( Sekretaris Daerah Kab. Pakpak Bharat )
Penanggung Jawab :

Kastro Manik, S.Sos

( Kabag Humas Setdakab. Pakpak Bharat )

Diterbitkan Oleh:
Bagian Humas Setdakab. Pakpak Bharat
Kompleks Panorama Indah Sindeka
Salak, SUMATERA UTARA
Telp./Fax (0627) 7433047 – Kode Pos 22272
Email : bulletinpb@gmail.com

www.pakpakbharatkab.go.id

Daftar Isi
Liputan Utama........... 3		
Liputan Khusus.......... 4
Kilas Balik.................. 5
Potret........................... 6-7
Kegiatan Pemkab....... 8
Kehumasan................. 9
Serba-serbi.................. 10-11
Profil............................ 12

S alam Re dak s i,
Njuah -njuah !
Redaksi menerima tulisan dalam bentuk artikel, kritik dan saran.
Tulisan yang dimuat menjadi hak milik redaksi melalui proses editing tanpa merubah makna tulisan.
Tulisan dapat dikirim langsung ke Bagian Humas Setda Kab.Pakpak Bharat atau melalui
email : bulletin@pakpakbharatkab.go.id
facebook: bulletin pakpak bharat
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Liputan Utama

Reimpun Sukuten

BUPATI REMIGO NARASUMBER DALAM FORUM HAM KOTA SEDUNIA
DI GWANGJU, KOREA SELATAN
Terobosan gemilang beranjak dari kepedulian yang tinggi akan hak azasi ditorehkan kembali oleh Bupati
Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA. Setelah pada bulan Mei yang lalu diundang
sebagai satu-satunya Kepala Daerah bersama delegasi Indonesia pada Universal Periodic Review
of Human Rights di Jenewa, Swiss, maka kali ini beliau diundang sebagai pembicara dalam
Forum Kota HAM se-Dunia (World Human Rights Cities Forum) 2017 di Gwangju, Korea
Selatan.
Bupati Remigo berbicara dalam Sesi Pleno tentang Demokrasi Partisipatoris dan
Kabupaten/Kota HAM pada Kamis (14/09) waktu setempat, bersama dengan Wakil
Walikota Grenoble (Perancis) Emmanuel Carroz, Direktur Barcelona Observatory for
Social, Economic, and Cultural Rights Irene Ecorihuela dan Professor dari Chung-Ang
University, serta Komisioner Gwangju Alliance for Progressive Movement.
Dalam presentasinya, Bupati menyatakan pentingnya belajar dari kota lain serta
berbagi pengalaman Kabupaten Pakpak Bharat dalam menjalankan program-program
pemerintah berbasis HAM. Program-program tersebut termasuk dalam memastikan
pemenuhan kebutuhan dasar warga, pembangunan ekonomi, pemenuhan dan
perlindungan hak perempuan dan anak, serta pendidikan maupun untuk menjamin
kerukunan beragama, termasuk dalam menjamin peran aktif dan kerjasama masyarakat
dan pemerintah daerah dalam menampung pengungsi dari Aceh Singkil saat konflik Agama
di Aceh Singkil meluap. Terkait partisipasi demokrasi warga, Bupati Remigo menjelaskan
tentang Musrenbang yang dijalankan secara baik dari tingkat Desa, Kecamatan maupun
Kabupaten. Sebagai Kabupaten baru hasil pemekaran, Pakpak Bharat patut diacungi jempol dengan
prestasi meraih penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai Kabupaten Peduli HAM selama 4 kali berturut-turut.
Forum ini dibuka oleh Walikota Metropolitan Gwangju Yoon Jang-hyun, Ketua Kim Dae-jung Peace Center Lee Huiho (Mantan Ibu
Negara Kim Dae Jung) dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kunghwa. Forum Kota HAM Sedunia ini akan berlangsung sampai
tanggal 17 September 2017. Delegasi pemerintah daerah, Komnas HAM dan INFID akan berbicara di berbagai program acara.
Dalam sesi yang lain INFID (International NGO Forum on Indonesian Development), diwakili Mugiyanto, Senior Program Officer
untuk HAM dan Demokrasi, akan menjadi panelis dalam Expert Meeting on Local Government and Human Rights yang bertujuan untuk
merumuskan masukan bagi Dewan HAM PBB dalam menyusun Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Pemerintahan Lokal dan HAM (UN
Guiding Principles on Local Government and Human Rights). INFID bersama dengan Wakil Bupati Wonosobo Agus Subagiyo dan Wakil
ketua Komnas HAM M. Nurkhoiron akan berbicara dalam Sesi Jaringan Kota HAM Se-Asia (Asia Human Rights Cities Network) bersama
pembicara lain dari Nepal, Bhutan, Korea, Filipina, India, Timor-Leste dan Mongolia dan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sejak tahun 2011, Pemerintah Kota Metropolitan Gwangju di Korea Selatan telah menyelenggarakan Forum Kota HAM Sedunia
(World Human Rights Cities Forum - WHRCF). Forum ini merupakan gerakan global yang menjadi tempat pertukaran pengalaman
pemerintah kota di seluruh dunia dan pemangku kepentingan lain yang berkomitmen dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi
manusia oleh pemerintah daerah.
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Pekketna

Liputan Khusus

PUNCAK ACARA PESTA OANG OANG 2017
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Arak-arakan karnaval kendaraan hias mulai dari Gapura Kota Salakserta rombongan masyarakat yang membawa ‘luah’ (oleh-oleh/
cendera mata) khas masing-masing wilayah menuju Lapangan Napasengkut, Salak, menjadi pembuka acara puncak perayaan Pesta
Oang-oang 2017 di Kabupaten Pakpak Bharat, Kamis (07/09).
Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, didampingi Ibu Dewi Remigo, S.Sos, Wakil Bupati Ir. H. Maju Ilyas
Padang beserta Ny. Hj. Idahliani MI Padang br Sagala, Ketua DPRD, Sonni P. Berutu, S.Th, beserta Ibu Sonti SP Berutu br Banurea, Wakil Ketua
dan Anggota DPRD, para pimpinan FKPD dan undangan kehormatan lainnya tampak antusias dan gembira menyambut rombongan yang
membawa beragam hasil bumi dan olahannya serta berbagai hasil produk andalan dari masing-masing Kecamatan se-Kabupaten Pakpak
Bharat.
Berbagai atraksi dan seni juga turut mewarnai puncak Pesta Oang-oang tahun ini, seperti bela diri Tae Kwon Do dari SMP Negeri
1 Salak dan Moccak (Pencak Silat khas Pakpak) dari SMK Negeri 1 PGGS, Tari Persembahan dari SMP Negeri 1 Kerajaan dan Tari Kolosal
dari pelajar se-Kecamatan STTU Julu, serta penampilan pemenang perlombaan yang dilaksanakan beberapa hari sebelumnya yaitu Vocal
Group, Tari Tradisional Kreasi Baru dan Nder-nder atau lawak khas Pakpak.
Bupati Remigo mengapresiasi dan mengucapkan rasa syukurnya atas partisipasi aktif seluruh pihak menyukseskan Pesta Oangoang ini sampai dengan hari terakhir yang menjadi puncak acara. “Semua berjalan lancar dan terlaksana dengan baik pada tahun kedua
pelaksanaan Pesta Oang-oang ini yang sudah masuk ke dalam Calendar of Event Pariwisata Danau Toba dan menjadi agenda nasional”,
tandasnya dihadapan ribuan masyarakat dan undangan yang menghadiri Pesta Oang-oang di Lapang Napasengkut.
Ke depan beliau berharap pelaksanaan Pesta Oang-oang ini semakin tumbuh serta semakin menggali potensi budaya Pakpak
untuk menjadi kebanggaan bagi semua. “Terlihat semua berjalan dengan baik dan menjadi bukti keseriusan serta dukungan seluruh
masyarakat dalam pelaksanaan Pesta Oang-oang ini. Di masa yang akan datang agar lebih mempersiapkan diri hingga Pesta Oang-oang
ini memiliki nilai jual dari sisi pariwisata”, ujarnya lebih lanjut sembari meminta peran serta masyarakat agar lebih eksis lagi.
Gubernur Sumatera Utara, Ir. H.T. Erry Nuradi, M.Si, yang dalam sambutannya dibacakan Ka. Bidang Kebudayaan, Sejarah dan
Kepurbakalaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Provinsi Sumatera Utara, Drs. Unggul Sitanggang, M.Si, juga turut mengapresiasi
pelaksanaan Pesta Oang-oang Kabupaten Pakpak Bharat. “Ini menunjukkan Sumatera Utara yang majemuk dan memiliki keanekaragaman
budaya”, sebutnya serta berharap dengan perbedaan ini semakin memperkuat nilai-nilai toleransi dan saling menghormati antar sesama
sehingga akan meredam potensi konflik.
Sebagaimana harapan semua pihak, salah seorang tokoh budaya Pakpak, Erah Banurea, SE, juga berharap pelaksanaan Pesta
Oang-oang ini ditingkatkan dimasa yang mendatang, serta semakin melibatkan masyarakat, termasuk mengeksplorasi budaya Pakpak
itu sendiri untuk ditampilkan.
Pada kesempatan tersebut juga Bupati Remigo menyerahkan cendera mata kepada perwakilan dari Pemprov. Sumatera Utara
serta perwakilan dari Kabupaten tetangga, dalam hal ini oleh Pemkab Samosir atas partisipasinya pada Pesta Oang-oang ini.
Hal cukup menarik adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat juga menggelar perekaman data
kependudukan di lokasi acara, sehingga akan memudahkan masyararakat Pakpak Bharat khususnya yang akan melakukan urusan
administrasi kependudukan. Acara berakhir dengan pengumuman para pemenang perlombaan pada pelaksanaan Pesta Oang-oang dan
kembali Kecamatan Salak meraih juara umum.
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Kilas Balik

Tumulih Mi Podi

BUPATI REMIGO BUKA TMMD KE-100
DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Secara resmi Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA,
membuka pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-100
di Kabupaten Pakpak Bharat di Lapangan Desa Parpulungen, Kecamatan Kerajaan,
Rabu (27/09). Bupati yang bertindak selaku Inspektur Upacara memukul gong
sebagai tanda dimulainya pelaksanaan TMMD pada tahun ini, serta melakukan
penyematan pita Satgas TMMD serta penyerahan alat kerja kepada perwakilan
peserta TMMD. Selain itu dilakukan juga penandatanganan Naskah Program TMMD
tahun anggaran 2017 oleh Bupati bersama Dandim 0206/Dairi, Letkol (Inf.) Jatmiko
Aryanto, SE, selaku Komandan Satgas TMMD.
Bupati mengakui bahwa kegiatan ini memiliki makna yang penting dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Pakpak
Bharat. “Secara nyata pembangunan fisik akan terlaksana di tengah-tengah masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah
beserta masyarakat membuka diri kepada pihak manapun yang ingin memberi kontribusi dan berperan dalam pembangunan daerah
ini”, jelasnya.
Bupati juga mengutarakan bahwa program TMMD dilaksanakan melalui perencanaan yang matang dan mengutamakan
aspirasi serta kepentingan masyarakat di daerah sasaran dengan menggunakan bottom up planning system yang dilaksanakan secara
komprehensif dan integral karena melibatkan semua unsur terkait mulai dari tingkat Desa. “Sasaran-sasaran yang dipilih berdasarkan skala
prioritas, diteliti dan dipadukan dengan program Pemkab Pakpak Bharat”, tambah Bupati dihadapan Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen
TNI Cucu Somantri yang diwakili Staf Ahli Pangdam, Kolonel (Czi) Muslim Jaya, perwakilan Korem 023/Kawal Samudera, Letkol (Inf.) N.
Rajagukguk, Ketua DPRD, Sonni P. Berutu, S.Th, Ketua PN Sidikalang, Mangapul Saragi, SH, MH, pimpinan ODP Kabupaten Pakpak Bharat,
perwakilan FKPD Pakpak Bharat, serta undangan lainnya termasuk seluruh masyarakat Desa Parpulungen dan Kecamatan Kerajaan.
Bagi pihak TNI, sebagaimana yang disampaikan, Kol. Muslim Jaya, bahwa kehadiran TMMD juga untuk memberi inspirasi dan
edukasi bagi masyarakat. “Selain itu juga berdampak untuk menopang perekonomian masyarakat ke depannya, serta kami sangat
mengapreasiasi Pemkab Pakpak Bharat atas dukungan dan kerjasamanya”, terangnya.
Ketua DPRD dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa TMMD menjadi bentuk nyata semakin eratnya ikatan lahir-batin TNI
bersama rakyat. “Dengan demikian sangat diharapkan kebersamaan ini mempercepat Kabupaten Pakpak Bharat ke arah kininduma
(sejahtera)”, harap Sonni Berutu.
Dalam laporan dan presentasinya, Dansatgas TMMD menyebutkan bahwa pelaksanaan TMMD direncanakan berakhir pada
tanggal 26 Oktober 2017, atau lebih kurang memakan waktu 1 bulan. Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Parpulungen ini antara lain
pembukaan jalan sepanjang 10.000 meter dengan lebar 8 meter disertai pembangunan parit dan gorong-gorong, perbaikan rumah
ibadah, penyuluhan tentang wawasan kebangsaan, bela negara, kesehatan, pertanian, pemberantasan narkoba dan sebagainya. “Untuk
satgas TMMD sebanyak 150 orang berasal dari berbagai kesatuan TNI, unsur Polri, pemerintah dan masyarakat”, tandasnya.
Acara juga diisi beragam hiburan oleh masyarakat dan para pelajar. Tak lupa Bupati beserta rombongan melakukan kunjungan ke Posko
dan lokasi pelaksanaan TMMD tepatnya pada lokasi pembukaan jalan.
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Gombaren

Potret

SEMARAK PESTA BUDAYA OANG-OANG TAHUN 2017
DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Event
tahunan
Pesta Budaya Kabupaten
Pakpak Bharat kembali
digelar pada tahun 2017
ini, dan pada tahun ini
juga Pesta Oang-oang
dimasukkan dan menjadi
bagian dalam Calendar
of
Event
Pariwisata
Danau
Toba
2017
dan menjadi agenda
pariwisata nasional yang
launchingnya dilakukan
pada akhir Maret lalu di
Jakarta.
Secara
resmi
Pesta Budaya Oangoang
dilaksanakan
pada tanggal 6 dan 7
September 2017, tetapi
beberapa
perlombaan
telah
dimulai
sehari
sebelumnya.
Bahkan
pada tingkat Kecamatan,
Pesta Oang-oang telah
dilaksanakan beberapa
minggu sebelumnya dengan tujuan melakukan seleksi terhadap peserta lomba di masing-masing Kecamatan.
Tabuhan genderang yang dilakukan Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, di panggung acara bersama
Wakil Bupati, Ir. H. Maju Ilyas Padang, Ka. Kejari Dairi, Johnny William Pardede, SH, M.Hum, Ketua PN Sidikalang, Mangapul Saragi, SH,
MH, Ketua DPRD, Sonni P. Berutu, S.Th, dan Direktur Pemasaran BODT (Badan Otorita Danau Toba) Kementerian
Pariwisata, Basar Simanjuntak, menandai secara resmi dibukanya Pesta Oang-oang tahun 2018, di Lapangan
Napasengkut, Salak, Rabu (06/09).
Di hadapan para undangan yang hadir, antara lain Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Ketua
TP PKK, Ny. Dewi Remigo
bersama Wakil Ketua TP PKK,
Ny. Hj. Idahliani MI Padang,
pimpinan
BUMN
dan
instansi vertikal, perwakilan
Kabupaten
tetangga,
serta seluruh masyarakat
Kabupaten Pakpak Bharat,
Bupati Remigo menyatakan
bahwa
walaupun
Kabupaten Pakpak Bharat
tidak bersentuhan secara
langsung dengan Danau
Toba, tetapi memiliki peran
yang sangat vital.
“Jelas sekali bahwa eksistensi Kabupaten Pakpak Bharat menjadi penyedia air bagi Danau tersebut
melalui keberadaan mata air dari hutan-hutan yang mendominasi wilayah ini. Jadi Kabupaten Pakpak Bharat hadir
bukan sebagai pelengkap penderita dan kita mendapat kehormatan memasukkan Pesta Oang-oang dalam Calendar of Event Pariwisata
Danau Toba, yang dimasukkan dalam event nasional”, jelas Bupati.
Tak lupa Bupati menyampaikan terima kasih kepada para pemuka adat dan pemerhati kebudayaan atas peran besarnya
menyukseskan pesta budaya ini, termasuk kepada pihak BODT. “Terkhusus kepada DPRD Kabupaten Pakpak Bharat yang begitu concern
terhadap persoalan adat dan budaya, sehingga person-personnya ada yang terlibat begitu aktif menyukseskan acara ini”, sebutnya.
Kepada BODT dan Kementerian Pariwisata, Bupati Remigo memohon agar ada perhatian lebih terhadap perkembangan pariwisata
di Kabupaten ini. “Kami tidak hanya semata-mata penyuplai air untuk Danau Toba, tetapi kami banyak memiliki potensi wisata alam yang
belum terkelola dengan baik dan membutuhkan sentuhan-sentuhan orang pintar dari ibukota sehingga kami juga dapat mendukung
program Presiden Joko Widodo dalam industri pariwisata dengan target 20 juta wisatawan ”, ucapnya lebih lanjut.
“Yang sungguh membanggakan bahwa peserta perlombaan banyak diikuti oleh generasi muda dan anak-anak. Ini sangat bernilai
positif karena mereka berarti tidak lupa akan akar budayanya”, urai Bupati sembari mengajak seluruh masyarakat bahu-membahu dan
mengembangkan diri serta melihat ke depan dalam menangkap peluang melalui kepariwisataan.
Senada dengan Bupati, Direktur Pemasaran BODT, Basar Simanjuntak juga menyebutkan bahwa hidup dan matinya Danau Toba tergantung
dari Kabupaten Pakpak Bharat. “Walaupun Pakpak Bharat tidak memiliki pantai Danau Toba, tetapi tetap merupakan suatu kesatuan”,
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Gombaren

ungkapnya. Tak lupa beliau mengajak
seluruh masyarakat bekerja keras
sehingga pada tahun mendatang Pesta
Oang-oang menjadi destinasi tersendiri.
Pada kesempatan ini juga
dilakukan ritual ‘Menggustung Api’, yaitu
sebuah ritual dimulainya kegiatan ada
di mana Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat, dalam hal ini Bupati, diposisikan
sebagai ‘anak brru’ atau pelayan
dalam sebuah pesta. Bupati bersama
para pejabat lainnya secara simbolis
melakukan penyalaan api sekaligus
meletakkan periuk sebagai ritual
memulai pekerjaan di dalam sebuah
perayaan. Pasca ritual ‘Menggustung
Api’ diikuti dengan sendra tari ‘Tatak
Menjabet’,
yang
menggambarkan
bagaimana proses menumbuk padi
untuk dijadikan beras dengan beragam
pernak-perniknya serta disambung
atraksi ‘Moccak’ atau pencak silat khas
Pakpak.
Rangkaian acara Pesta Oangoang pada hari ini juga diisi dengan
lomba musik tradisional Pakpak
‘Kalondang, Lomba Nahu atau Cerdascermat khas Pakpak, dan Perlombaan Nder-nder atau lawak Pakpak, setelah sehari sebelumnya juga dilakukan perlombaan Persinabul,
yaitu kegiatan berbicara dalam adat, Lomba Vocal Group dan Lomba Tari Kreasi Baru, yang diikuti oleh seluruh Kecamatan se-Kabupaten
Pakpak Bharat. Pada malam harinya juga digelar beragam hiburan yang diisi artis-artis dari setiap Kecamatan.
PUNCAK ACARA PESTA OANG OANG 2017 KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Arak-arakan karnaval kendaraan hias mulai dari Gapura Kota Salak serta rombongan
masyarakat yang membawa ‘luah’ (oleh-oleh/cendera mata) khas masing-masing wilayah
menuju Lapangan Napasengkut, Salak, menjadi pembuka acara puncak perayaan Pesta
Oang-oang 2017 di Kabupaten Pakpak Bharat, Kamis (07/09).
Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, didampingi Ibu Dewi Remigo,
S.Sos, Wakil Bupati Ir. H. Maju Ilyas Padang beserta Ny. Hj. Idahliani MI Padang br Sagala, Ketua
DPRD, Sonni P. Berutu, S.Th, beserta Ibu Sonti SP Berutu br Banurea, Wakil Ketua dan Anggota
DPRD, para pimpinan FKPD dan undangan kehormatan lainnya tampak antusias dan gembira
menyambut rombongan yang membawa beragam hasil bumi dan olahannya serta berbagai
hasil produk andalan dari masing-masing Kecamatan se-Kabupaten Pakpak Bharat.
Berbagai atraksi dan seni juga turut mewarnai puncak Pesta Oang-oang tahun ini, seperti bela diri Tae Kwon Do dari SMP Negeri
1 Salak dan Moccak (Pencak Silat khas Pakpak) dari SMK Negeri 1 PGGS, Tari Persembahan dari SMP Negeri 1 Kerajaan dan Tari Kolosal
dari pelajar se-Kecamatan STTU Julu, serta penampilan pemenang perlombaan yang dilaksanakan beberapa hari sebelumnya yaitu Vocal
Group, Tari Tradisional Kreasi Baru dan Nder-nder atau lawak khas Pakpak.
Bupati Remigo mengapresiasi dan mengucapkan rasa syukurnya atas partisipasi aktif seluruh pihak menyukseskan Pesta Oangoang ini sampai dengan hari terakhir yang menjadi puncak acara. “Semua berjalan lancar dan terlaksana dengan baik pada tahun kedua
pelaksanaan Pesta Oang-oang ini yang sudah masuk ke dalam Calendar of Event Pariwisata Danau Toba dan menjadi agenda nasional”,
tandasnya dihadapan ribuan masyarakat dan undangan yang menghadiri Pesta Oang-oang di Lapang Napasengkut.
Ke depan beliau berharap pelaksanaan Pesta Oang-oang ini semakin tumbuh serta semakin menggali potensi budaya Pakpak
untuk menjadi kebanggaan bagi semua. “Terlihat semua berjalan dengan baik dan menjadi bukti keseriusan serta dukungan seluruh
masyarakat dalam pelaksanaan Pesta Oang-oang ini. Di masa yang akan datang agar lebih mempersiapkan diri
hingga Pesta Oang-oang ini memiliki nilai jual dari sisi pariwisata”, ujarnya lebih lanjut sembari meminta peran
serta masyarakat agar lebih eksis lagi.
Gubernur Sumatera Utara, Ir. H.T. Erry Nuradi, M.Si, yang dalam sambutannya dibacakan Ka. Bidang
Kebudayaan, Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Provinsi Sumatera Utara,
Drs. Unggul Sitanggang, M.Si, juga turut mengapresiasi pelaksanaan Pesta Oang-oang Kabupaten
Pakpak Bharat. “Ini menunjukkan Sumatera Utara yang majemuk dan memiliki keanekaragaman
budaya”, sebutnya serta berharap dengan perbedaan ini semakin memperkuat nilai-nilai toleransi
dan saling menghormati antar sesama sehingga akan meredam potensi konflik.
Sebagaimana harapan semua pihak, salah seorang tokoh budaya Pakpak, Erah Banurea,
SE, juga berharap pelaksanaan Pesta Oang-oang ini ditingkatkan dimasa yang mendatang, serta
semakin melibatkan
Hal cukup menarik adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak
Bharat juga menggelar perekaman data kependudukan di lokasi acara, sehingga akan memudahkan
masyararakat Pakpak Bharat khususnya yang akan melakukan urusan administrasi kependudukan.
Acara berakhir dengan pengumuman para pemenang perlombaan pada pelaksanaan Pesta Oang-oang
dan kembali Kecamatan Salak meraih juara umum.
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Ulan Ta

Kegiatan Pemkab

PENANDATANGANAN
KUA-PPAS P.APBD
KAB PAKPAK BHARAT 2017

Bupati dan DPRD Kabupaten Pakpak Bharat menandatangani nota kesepakatan
terhadap Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Perubahan APBD Kab. Pakpak Bharat TA 2017 sebesar 557.801.849.699.
Penandatanganan KUA PPAS APBD 2017 ini dilakukan Bupati Pakpak Bharat DR. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA dengan Ketua
DPRD Pakpak Bharat Sonny P. Berutu, S.Th didampingi Wakil Ketua Dewan Kadri Tumangger dan Edison Manik. Turut dihadiri Asisten
Pemerintahan, Asisten Administrasi dan Pembangunan serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Senin (11/09) di ruang rapat
Anggaran DPRD Kabupaten Pakpak Bharat.
Sebelum ditandatangani oleh Bupati dan unsur pimpinan dewan terlebih dahulu, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten
Pakpak Bharat, Jalil Angkat, SH membacakan rancangan nota kesepakatan KUA dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2017.
Bupati mengawali sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPRD dan juga Badan Anggaran yang telah memberikan
masukan bahwa kebijakan dalam penyusunan KUA-PPAS diarahkan pada kegiatan yang bersifat instruksional dan atau sebagai
pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang diundangkan setelah Penetapan APBD Tahun Anggaran 2017.Disamping itu,
Bupati menyinggung sedikit sistem keuangan yang tidak lagi SIMDA tapi SIMRAL dan ada juga produk BPK yaitu SIPKD dimana sistem
keuangan ini akan mengacu pada penyusunan KUA PPAS dan RAPB. “Jadi tidak lagi dibahas RKA cukup hanya menggunakan SIMRAL
Daerah serta penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dalam rangka mengatur dan menjalankan fungsi-fungsi
pemerintahan yang menjadi kewenangan kita untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat,” terang
Bupati.
Dalam kesempatan itu Ketua DPRD Kab. Pakpak Bharat menyampaikan tidak ada lagi multi tafsir dalam pengelolaan masalah
keuangan. Sudah sama-sama dengar apa penyebabnya yaitu karena ada beberapa ikon yang belum diselesaikan tentu menjadi salah
satu elemen penting bagi daerah dalam rangka roda pemerintahan”, pungkas Sonni Berutu.
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Kehumasan

Persinabul

KUNJUNGAN TIM MONITORING PKK PROV SUMUT
KE DESA PERDUHAPEN DAN DESA MUNGKUR

Tindak lanjut dari pelaksanaan perlombaan Desa Binaan PKK tingkat Provinsi
Sumatera Utara, yaitu Desa PTP Hatinya (Pemanfaatan Tanah Pekarangan Halaman
Asri Teratur Indah dan Nyaman) PKK di Desa Perduhapen serta Posyandu di Desa
Mungkur dilaksanakan pada Senin (04/09) oleh Tim monitoring PKK Provinsi
Sumatera Utara.
Tim monitoring yang dipimpin Ny. Deliana terlebih dahulu mengunjungi Desa Perduhapen, Kecamatan Kerajaan dan diterima
oleh Wakil Bupati, Ir. H. Maju Ilyas Padang serta Ketua TP PKK, Ny. Made Tirta Dewi RY Berutu, S.Sos, Wakil Ketua, Ny. Hj. Idahliani MI Padang
beserta jajaran TP PKK Kabupaten Pakpak Bharat.
Ny. Dewi Remigo dalam sambutannya mengutarakan bahwa Kabupaten Pakpak Bharat hanya mengambil 2 dari 10 kategori yang
diperlombakan yaitu Hatinya PKK dan Posyandu. “Tujuannya agar lebih fokus dan manfaatnya terasa pada Desa Binaan yang diikutsertakan”,
jelasnya.
Beliau juga menyebutkan bahwa dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh PKK terhadap Desa-desa akan terasa perubahan,
khususnya dari sisi perekonomian, kesehatan dan pendidikan. “Desa-desa yang terpilih ini beranjak dari kesiapannya, termasuk keikhlasan
dalam membangun Desa. Semua akan sia-sia jika tidak ikhlas”, sambung Ny. Dewi.
Tak lupa Ibu yang cantik dan simpatik ini mengapresiasi Desa Perduhapen dan Desa Mungkur, Kecamatan Siempat Rube, atas
kerja kerasnya mempersiapkan diri mengikuti perlombaan tingkat Provinsi, serta mengucapkan terima kasih atas sumbangsih OPD
lingkup Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat selaku Dewan Penyantun PKK. “Harapannya kedua Desa ini meraih prestasi karena bukan
mendapatkan gengsi, tetapi akan menjadi motivasi”, tutupnya.
Sementara itu Wakil Bupati menyampaikan harapan bahwa dengan pemanfaatan tanah pekarangan menjadi Toga (Tanaman Obat
Keluarga) atau apotik hidup semoga akan membuat kita panjang umur. “Saya juga menginginkan agar Desa Perduhapen dapat menjadi
pemasok sayur-mayur untuk Kabupaten Pakpak Bharat sehingga tidak lagi tergantung pada Kabupaten lain”, tuturnya.
Pesannya kepada seluruh masyarakat agar secara maksimal memanfaatkan lahan pekarangan dan Pemkab Pakpak Bharat siap memfasilitasi.
“Dengan demikian tidak akan ada lagi orang-orang yang malas”, tutur Wakil Bupati.
Ny. Deliana yang membacakan sambutan Ketua TP PKK Prov. Sumut, Ny. Hj. Evi Diana Erry Nuradi menyampaikan bahwa secara
serentak saat ini 11 tim monitoring PKK turun ke Desa-desa Binaan di 33 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. “Tujuan monitoring ini secara
langsung untuk mengetahui manfaat yang dirasakan masyarakat, serta untuk melihat progress kemajuan dari sebelum menjadi Desa
Binaan dan sesudahnya”, jelas Ny. Deliana. Disampaikan juga oleh Ketua Tim Monitoring bahwa kehadiran mereka merupakan bentuk
tanggung jawab dalam pembinaan.
Pada kesempatan tersebut juga Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua TP PKK serta Camat menyerahkan cendera mata berupa oles
Pakpak Bharat. Selanjutnya pasca makan siang, Tim Monitoring melanjutkan ke Desa Mungkur.
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Matcam Bage

Serba-Serbi

PAKPAK BHARAT

MOTOCROSS & SUPER GRASSTRACK

S

emarak Pesta Budaya Oang-oang yang merupakan agenda Calendar of Event Pariwisata Danau Toba 2017
masih terasa hangatnya yang dilanjutkan dengan kegiatan Pakpak Bharat Motocross & Super Grasstrack yang
dilaksanakan di Sirkuit Permanen Simpang Jambu Desa Traju Kecamatan Siempat Rube pada 8 dan 9 September
2017 yang digelar DPD KNPI Pakpak Bharat dan disponsori oleh Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari (PD PAL)
untuk memperebutkan trophy bergilir Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA dengan
total hadiah 70 juta rupiah.
Bupati Remigo saat membuka secara resmi gelaran ini pada Jumat siang (08/09) menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan
DPD KNPI Pakpak Bharat. “Generasi muda dapat menyalurkan bakat dan hobinya secara positif melalui event seperti ini sehingga akan
menghasilkan bibit-bibit potensial yang akan berkompetisi dan bersaing secara sportif untuk meraih prestasi”, ujarnya.
Beliau juga mengapresiasi hadirnya bibit-bibit muda, terutama pada kelas Mini Moto 65 cc yang didominasi anak-anak usia sekolah dasar,
bahkan ada yang masih berusia 6 tahun. Bahkan tak segan-segan Bupati menyapa dengan akrab para kroser muda yang akan berlomba,
bersama para pimpinan OPD yang hadir serta Direktur PD PAL, Iwan Taruna Berutu, ST, MM.
Pada babak final yang diikuti oleh puluhan tim, tidak hanya utusan dari Kabupaten dan Kota se-Sumatera Utara, juga dihadiri
oleh wakil-wakil dari Provinsi Aceh dan Riau, para kroser bertanding di tengah cuaca hujan yang turun sesekali dan menambah daya
tarik perlombaan dan tidak mengurangi antusias penonton yang menyaksikan pada 12 kelas yang diperlombakan. Tampak hadir dalam
kesempatan ini Ketua DPRD Kabupaten Pakpak Bharat, Sonni P. Berutu, S.Th.
Tim dari DPD KNPI Pakpak Bharat tampak mendominasi perolehan kemenangan. Untuk juara umum. Juara Umum Senior diraih
oleh Rahnanda Putra dari DPD KNPI Pakpak Bharat, begitu juga Juara Umum Junior, yaitu Acong Daniel Giofany dari tim yang sama.
Adapun Juara Umum Pemula adalah Veda Ari dari CV Eko Makmur Namuukur Langkat dan Juara Umum SE 250 cc kembali dimenangkan
oleh tim DPD KNPI Pakpak Bharat, atas nama Robby Nasution.
Hal yang cukup menarik adalah saat pembagian hadiah, Ny. Dewi Remigo menyerahkan langsung tambahan uang kepada para
pemenang dari kelas Mini Moto 65 cc saat menyerahkan hadiah, karena beliau sangat mengapresiasi para kroser-kroser cilik yang berlomba
dalam event ini.
Ketua DPD KNPI Pakpak Bharat, Tamba Tinendung
mengutarakan bahwa event Motocroos dan Grasstrack akan terus
digelar pada tahun-tahun mendatang serta volume perlombaan akan
diperbesar lagi. “Direncanakan dalam waktu dekat, awal 2018 akan
digelar level Kejurda di Kabupaten Pakpak Bharat dan menjadi agenda
resmi Pengprov Sumatera Utara. Apalagi Kabupaten Pakpak Bharat
telah memiliki sirkuit permanen yang akan terus dikembangkan
lebih baik lagi”, tandasnya sembari menambahkan bahwa dengan
adanya event ini semakin mengembangkan olahraga Motocross dan
Grasstrack di mana semakin banyaknya tim-tim dari Kabupaten Pakpak
Bharat untuk mengikuti gelaran ini.
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Matcam Bage

BUPATI REMIGO LAKUKAN
TELECONFERENCE DENGAN JAJARANNYA

Tugas dinas luar ternyata tidak menghalangi Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu,
M.Fin, MBA untuk memonitoring kegiatan di Pakpak Bharat, termasuk melakukan rapat jarak jauh dengan
jajarannya. Saat ini Bupati Pakpak Bharat, sedang berada di Korea Selatan, memenuhi undangan pada acara
Forum Kota HAM se-Dunia (World Human Rights Cities Forum) 2017. Melalui teknologi teleconference yang
disiapkan Dinas Komunikasi dan Informatika beliau memimpin rapat dengan jajarannya, para pemimpin
OPD bersama Sekda, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si di Ruang Rapat Garuda, Gedung Sigellem Rempu Kompleks
Perkantoran Panorama Indah Sindeka, Salak, Senin sore (18/09).

Bupati mengeksplorasi berbagai persoalan yang dihadapi selama beliau tinggalkan beberapa hari ke luar negeri. Kepada pimpinan
OPD beliau mengulas berbagai pekerjaan menyangkut teknis maupun administratif untuk pembangunan kemasyarakatan dan tata kelola
pemerintahan termasuk rapat-rapat dengan mitra DPRD, karena saat ini sedang memasuki Masa Sidang II di DPRD Kabupaten Pakpak
Bharat.
Sekda bersama para pimpinan OPD juga secara interaktif berkomunikasi dengan Bupati. Jarak yang ribuan kilometer dan perbedaan
waktu lebih kurang dua jam dengan Korea Selatan ternyata tidak menghalangi aktivitas aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
“Teknologi mampu menjawab itu semua dan walaupun ini masih perdana, ke depan akan kita intensifkan lagi pola rapat jarak jauh
seperti ini dan akan semakin disempurnakan mengantisipasi
beragam kendala yang mungkin timbul”, ujar Bupati.
Sekitar 1,5 jam rapat ini berlangsung, dan para pimpinan
OPD kembali melanjutkan tugas-tugasnya serta menjalankan
kesepakatan hasil rapat yang dilakukan.

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

11

Rumang

Profil

KABUPATEN PAKPAK BHARAT RAIH PENGHARGAAN

PENGELOLA JDIH TERBAIK

Pertemuan
Integrasi
Sistem Jaringan
Dokumentasi
dan Informasi
(JDIH) Tingkat
Nasional yang
diselenggarakan
Badan Pembinaan
Hukum
Nasional (BPHN)
Kementerian
Hukum dan HAM
RI dilaksanakan
selama tiga hari,
dibuka pada Senin
(18/09) bertempat
di Hotel Sahid
Jaya Jakarta Pusat.
Acara pembukaan
dirangkai dengan pengumuman Pengelola JDIH Terbaik untuk penilaian Tahun 2017 untuk tingkat
Kementerian/Lembaga, tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota.
Untuk tingkat Kabupaten/ Kota, JDIH Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
menjadi satu-satunya Kabupaten di luar Pulau Jawa yang berhasil menjadi Pengelola JDIH Terbaik
diantara empat lainnya (Kota Tangerang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten
Sleman) sesuai dengan Keputusan Kepala BPHN Nomor PHN-09.HN.03.05 Tahun 2017 Tentang
Pemberian Penghargaan Bagi Anggota JDIH Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2017.
Sementara Untuk Tingkat Kementerian/Lembaga, Pengelola JDIH Terbaik diberikan kepada
Pengelola JDIH dari Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian
Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian BUMN, serta untuk
tingkat Provinsi diraih oleh Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi
Jawa Timur.
Piagam Penghargaan dan salinan Keputusan diserahkan langsung oleh Kepala BPHN kepada
masing-masing lima anggota JDIH Terbaik Tingkat Kementerian/Lembaga, Tingkat Provinsi, dan
Kabupaten. Pada kesempatan itu, untuk Kabupaten Pakpak Bharat diserahkan oleh Kepala Badan
Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH,
M.Hum, kepada Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, yang diwakili oleh
Asisten Pemerintahan Drs. H. Tekki Angkat.
Adapun hasil penilaian JDIH Terbaik menurut Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi
Hukum Nasional BPHN Drs. Buddi Wihardja, M.Si menjelaskan, bahwa keputusan ini sudah melalui
proses berdasarkan penilaian 6 aspek sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Prof.
Dr. Enny Nurbaningsih, SH, M.Hum dalam sambutannya menyampaikan secara gamblang garis
besar kebijakan integrasi JDIH Dalam Rangka Revitalisasi Hukum. Dalam tulisan setebal delapan
halaman tersebut, dijelaskan mulai latar belakang kebijakan, penataan database peraturan
perundang-undangan sebagai dasar penataan regulasi, serta peran JDIH dalam penataan regulasi.
“Keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dapat memudahkan akses
terhadap dokumentasi dan informasi hukum sehingga tercipta kepastian hukum, transparansi dan
akuntabilitasi dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuju terwujudnya
kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”, paparnya.
Disela-sela sambutannya juga, Kepala BPHN tidak lupa memberikan apresiasi bagi para penerima
penghargaan Pengelola JDIH Terbaik, secara khusus bagi Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
yang dinilai dapat menjadi contoh bagi daerah lain salah satunya dalam kebijakan pengelolaan
JDIH.
Sebagai Informasi, website JDIH Kabupaten Pakpak Bharat (www.jdih.pakpakbharatkab.go.id)
sudah terintegrasi secara nasional pada halaman jdihn.id, dan sudah dilaunching oleh Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dr. Asman Abnur, SE, M.Si pada bulan
april lalu.
Pertemuan dengan Tema “Penguatan Integrasi Sistem JDIHN Dalam Rangka Mendukung Reformasi
Hukum” ini diisi dengan penyajian materi/ makalah dan diskusi yang dipaparkan narasumber dari
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Pengawasan Keuangan, Staf ahli Menteri Bidang Sosial,
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia serta dari Universitas Indonesia. Sedangkan peserta
yang hadir yaitu anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dari Kementerian/ Lembaga,

PANCA PRASETYA

KORPS PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA
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
GOLONGAN.
4. MEMELIHARA PERSATUAN DAN
KESATUAN BANGSA SERTA
KESETIAKAWANAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
5. MENEGAKKAN KEJUJURAN,
KEADILAN DAN DISIPLIN SERTA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
DAN PROFESIONALISME.

Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Adapun kegiatan ditutup dengan pembacaan hasil pertemuan serta penandatangan berita acara
kesimpulan pertemuan oleh perwakilan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
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