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Dari Kami Penduduri

Pesta rakyat Pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden yang digelar pada Rabu, tanggal 9 
Juli 2014 telah berakhir.  Hujan yang terus 
menerus mengguyur Pakpak Bharat tidak 
menyurutkan langkah masyarakat untuk 
menyalurkan aspirasinya ke bilik suara. 

Lebih jauh kami memandang bahwa Pemilu 
yang telah berlangsung secara terbuka, 

jujur dan adil merupakan syarat penting 
dan mendasar dari Pemilu yang demokratis. 

Sehingga setiap bentuk manipulasi dan 
penggunaan cara-cara intimidatif dan 

ancaman, apalagi bila melibatkan aparat 
negara, sangat tidak dibenarkan.

Apresiasi yang besar dan setinggi-tingginya 
diberikan oleh Bupati Remigo Yolando 

Berutu, MBA atas terselenggaranya dengan 
sukses dan kondusif agenda yang banyak 
menguras energi dan menyita perhatian 

masyarakat ini.  Redaksi  juga mengucapkan 
terimakasih buat rekan-rekan yang telah 

berpartisipasi dalam memberikan hak 
suaranya serta menciptakan suasana 

nyaman sehingga Pilpres yang bertepatan 
dengan Bulan Ramadhan berjalan dengan 

lancar.
Pada edisi Juli 2014 ini kami juga mengulas 
acara akbar  pemberian penghargaan bagi 
siswa/i berprestasi  se Kabupaten Pakpak 
Bharat.  Kegiatan yang patut diacungkan 

jempol ini berlangsung meriah dan diikuti 
622 siswa/i berprestasi dan para orang 

tuanya. Terlihat betul keseriusan Bupati 
dalam menciptakan “Generasi Emas Pakpak 

Bharat”.  Salut. . . . . . . . .
Akhir kata, Buletin Pakpak Bharat 

mengucapkan ‘Minal aidin wal faizin’, 
mohon maaf lahir bathin.

Salam Redaksi,
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“A duh, hujan terus nih. Bagaimana mau menyalurkan aspirasi kalau begini,” keluh Br. Tumangger, 
penduduk Lae Ikan Kecamatan STTU Jehe pada hari ‘H’ Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden (Pilpres), Rabu pagi (09/07). Ya, memang hujan deras hampir merata terjadi di 
Kabupaten Pakpak Bharat mulai dari pagi sampai siang hari pada saat hari pencoblosan 

Pilpres. Hal ini cukup mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Padahal seperti diketahui antusiasme 
masyarakat begitu tinggi untuk memilih pemimpin baru di negeri ini pada masa Pilpres kali ini.

 Menurut pengakuan salah seorang staf di Sekretariat KPU Kabupaten Pakpak Bharat, tingkat partisipasi pemilih memang 
sedikit menurun jika dibandingkan dengan Pemilu Calon Anggota Legislatif pada 9 April yang lalu. “Sekitar 62 persen menurut 
catatan sementara kami, sementara tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Caleg pada kisaran 86 persen,” sebutnya. Hal tersebut juga 
dibenarkan oleh Ketua KPU Kabupaten Pakpak Bharat, Sahitar Berutu, M.A. “Hujan tidak hanya berpengaruh pada tingkat partisipasi 
memilih, tetapi termasuk juga berpengaruh dalam pendistribusian logistik, khususnya pada daerah-daerah yang lokasinya tidak bisa 
ditempuh dengan kendaraan biasa dan cukup banyak lokasi tersebut di Kabupaten 
ini. Walaupun begitu hal tersebut sudah kami prediksikan mengingat pada 
pelaksanaan Pemilu-pemilu sebelumnya. Alhamdulillah, tidak ada kendala yang 
berarti dalam pendistribusian logistik di Kabupaten Pakpak Bharat,”tutur beliau saat 
dikonfirmasi.
 Proses pendistribusian logistik dari KPU Kabupaten Pakpak Bharat secara 
resmi di mulai 2 hari sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden atau pada Senin 
(07/07). Seremonial pemberangkatan logistik Pilpres dipimpin oleh Wakil Bupati 
Pakpak Bharat, Ir. H. Maju Ilyas Padang. Tujuan pemberangkatan logistik adalah ke 
seluruh PPS yang ada di Desa-desa se-Kabupaten Pakpak Bharat, yang kemudian 
dilanjutkan dengan pihak PPS akan mendistribusikannya ke 109 TPS yang ada.
Acara pemberangkatan logistik Pilpres ini berlangsung di halaman KPU Kabupaten 
Pakpak Bharat, jalan Lae Ordi no. 28A, Salak. Turut serta dalam pelepasan 
pendistribusian logistik Kapolres Pakpak Bharat AKBP Dwi Asmoro, S.IK, Ketua KPU 
Sahitar Berutu,MA, Ketua Panwaslu Tigan Solin, SE serta dihadiri Danramil Salak, 
Wakapolres Pakpak Bharat, PPK dari Kecamatan, Panwaslu tingkat Kecamatan, serta 
jajaran pengamanan dari Polres Pakpak Bharat.
 Wakil Bupati Pakpak Bharat dalam sambutannya mengatakan agar para 
pihak yang telah ditugaskan dapat bekerja sebaik-baiknya mendistribusikan 
logistik Pipres 2014 sampai ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa. Untuk 
itu diharapkannya agar para petugas dalam mendistribusikan logistik tetap 
berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait serta menyampaikan kepada KPU 
apabila terdapat kendala ataupun hambatan dalam proses pendistribusian logistik 
tersebut. “Yang harus dipastikan dalam pendistribusian logistik ini adalah agar 
logistik yang didistribusikan tetap utuh atau tidak 
terganggu, kuantitas logistik yang diditribusikan, 
ketepatan waktu pendistribusian, dan tetap 
berkoordinasi dengan PPK,  PPS, sampai ke TPS,” 
sambung Wakil Bupati.
 Selain itu terkait dengan pemilihan Presiden 
dan Wakil Presiden yang akan berlangsung 9 Juli 2014 
nanti, Wakil Bupati menghimbau kepada seluruh 
masyarakat agar menggunakan hak pilihnya untuk 
menentukan dan memilih calon Presiden sesuai 
dengan kata hati dan jangan golput.
 Di tempat terpisah, Bupati Pakpak Bharat, 
Remigo Yolando Berutu, MBA, mengapresiasi 
pelaksanaan Pilpres yang berjalan lancar di Kabupaten 
Pakpak Bharat. Dalam peninjauannya di beberapa lokasi TPS di Kecamatan Salak, Kecamatan Tinada dan Kecamatan Kerajaan, Bupati 
menyaksikan proses yang berlangsung tertib dan aman, tanpa sedikitpun beliau mengganggu proses dan kinerja yang dilakukan 
oleh para KPPS dan hanya mengamati seluruh kegiatan dari luar TPS. Bupati sendiri, bersama Ibu Made Tirta Kusuma Dewi, S.Sos, 
menyalurkan aspirasinya di TPS 2 Desa Salak I yang berlokasi di SD 1 Salak.
“Saya yakin, tradisi kita yang menghargai perbedaan semenjak dahulu menjadi modal dasar kita untuk bersaing secara sehat walaupun 
kita memiliki pilihan yang berbeda. Berdasarkan laporan dari aparat Polres Pakpak Bharat yang terlibat dalam pengamanan Pilpres 
serta Tim Desk Pemilu Pemkab Pakpak Bharat, sama sekali tidak ada terdengar benturan antar pendukung Capres yang berbeda. Ini hal 
yang sangat kita banggakan dan harus terus kita pertahankan,” ujar Bupati saat diwawancarai di sela-sela acara peninjauan pelaksanaan 
Pilpres di hari ‘H’.
 “Intinya, semaksimal mungkin kita harus menghadirkan Pemilu yang berkualitas, karena pemilu yang berkualitas akan 
menghadirkan pemimpin yang berkualitas.  Jangan kita lupakan juga kuantitas seperti tingkat partisipasi pemilih demi menghindarkan 
golput dalam Pemilu,” sambung Bupati. Bagaimanapun menurut Bupati pada dasarnya masyarakat Kabupaten ini sudah terbiasa 
dengan perbedaan. “Toleransi kita yang menghargai perbedaan memang berangkat dari akar budaya kita yang kuat untuk menghargai 
itu semua dan patut dicontoh oleh wilayah-wilayah lain,” tandasnya yang juga disertai anggukan tanda setuju dari Wakil Bupati, Ir. H. 
Maju Ilyas Padang, Sekda, Drs. Holler Sinamo, MM, Wakapolres, Kompol T. Sianturi, Pabung Kodim 0206 Dairi, Mayor Muchtar, Ketua KPU 
dan Ketua Panwaslu dan beberapa pejabat lingkup Pemkab Pakpak Bharat yang turut mendampingi Bupati saat peninjauan.

Reimpun SukutenLiputan Utama

Warna-Warni Pelaksanaan
Pemilihan Umum Presiden & Wakil Presiden 2014 Di Kabupaten Pakpak Bharat

Bupati Remigo Yolando Berutu,MBA foto bersama Wabup Ir.Maju Ilyas Padang,Sekda Drs. Holler Sinamo, MM, Pabung Kodim 0206 
Dairi, Mayor Muchtar, Ketua KPUD Pakpak Bharat Sahitar Berutu, MA, Ketua Panwaslu Pakpak Bharat Tigan Solin, SE 

usai memberikan hak suara

Seorang Ibu Lansia tampak antusias memberikan hak suaranya

Bupati dan Ibu saat menyalurkan aspirasinya di TPS 2 Desa Salak I
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Liputan Khusus

Suasana gelak tawa riuh 
sesekali terdengar saat 
Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, MBA dengan gayanya 

yang khas serius tapi santai memberikan kuliah umum di kampus 
IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) Kampus Sumatera Barat, 

di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumbar, Rabu pagi (11/06).

 Dengan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti, layaknya seorang motivator ulung, Bupati menekankan di hadapan 
ratusan mahasiswa IPDN bahwa PNS itu bukanlah tenaga profesional yang berorientasi pada profit dan salary, tetapi harus mampu 
menampilkan serta dituntut tanggung jawabnya untuk bekerja secara profesional dengan menghadirkan kualitas yang prima dalam 
setiap pekerjaan dan pelayanan yang diberikan. “Sumpah dan janji seorang Pegawai Negeri Sipil secara tersirat menggambarkan bahwa 
seorang abdi negara dan abdi masyarakat yang akan bekerja sepenuhnya tanpa pernah berpikir seberapa banyak kompensasi yang 
didapatkan. Itulah yang mesti kita camkan. Jadi pada intinya, ini hanya meluruskan niat kita untuk menjadi seorang PNS untuk kembali 
ke ‘khittah’nya dan mempedomani bahwa pekerjaan dan pelayanan adalah yang utama,” tegas Bupati lebih lanjut.
 Selain itu, Bupati juga mendeskripsikan tentang makna dari reformasi pelayanan publik yang cenderung pada masa lalu 
terkesan berbelit-belit. “Paradigma ini harus diubah dengan berbagai inovasi dan kreativitas yang kita hadirkan dalam pelayanan 
serta menghasilkan terobosan-terobosan yang berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati lagi dihadapan seluruh 
peserta dan undangan, termasuk Direktur IPDN Sumbar, Dr. Drs. H. Ismail Nurdin, M.Si, penanggung jawab kegiatan, Dr. Miswardi, 
SH, MH, Ketua TP PKK Kab. Pakpak Bharat, Ny. Made Tirta RY Berutu, S.Sos, Asisten Pemerintahan, Ka. Bapemas, Sekretaris DPRD, Ka. 
Disbudparhubmansih, Ka. BKD, Kabag Humas dan Kabag Umum Setda Kab. Pakpak Bharat.
 Pada kesempatan tersebut, Bupati Pakpak Bharat juga mendapat penyematan Pin Purna Pamong Praja dari Direktur IPDN 
sebagai bentuk penghormatan pihak IPDN kepada Bupati, yang juga diiringi dengan acara tukar menukar cendera mata. Kabag Humas, 
Kastro Manik, S.Sos menyatakan bahwa kehadiran Bupati pada forum ini juga sudah merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi 
kepada Bupati yang memiliki prestasi dan kerja nyata dalam melayani dan mewujudkan kesejahteraan. “Dengan melakukan share  
pemikiran beliau terhadap berbagai pihak seperti para mahasiswa IPDN ini, semoga kelak negeri yang sejahtera sebagaimana impian 
seluruh rakyat Indonesia akan terwujudkan,” jelas Kastro Manik.

KUNJUNGAN KE NAGARI
 Pasca pemberian kuliah umum, Bupati beserta rombongan melakukan kunjungan ke Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Baso, 
Kabupaten Agam, untuk melihat pelatihan peningkatan kapasitas Sekdes (Sekretaris Desa) se-Kabupaten Pakpak Bharat di sana.
Ternyata sambutan luar biasa dilakukan oleh pihak tuan rumah. Mulai dari acara tari-tarian “Pasambahan,” jamuan makan di rumah 
gadang bersama para tokoh masyarakat dan tetua adat, serta perkenalan budaya di Sungai Sariak di wilayah tersebut.
 “Saya sangat terharu dengan penyambutan yang dilakukan tuan rumah kepada tamu seperti saya ini. Dan saya siap membalas 
kebaikan tuan rumah saat berkunjung ke Pakpak Bharat. Semoga ini semakin mempererat silaturahmi di antara kita,” tutur Bupati.
 Bupati pun menjelaskan bahwa bentuk topografi di daerah kecamatan dan nagari ini tidak jauh berbeda dengan Kabupaten 
Pakpak Bharat yang berbukit-bukit dan termasuk dataran tinggi. “Semoga para Sekdes yang sedang menuntut ilmu di sini tidak susah 
beradaptasi karena pada dasarnya kita memiliki kesamaan fisik geografis dan dalam penerapan di lapangan nantinya akan lebih mudah, 
harap Bupati
 Sementara Kastro Manik menambahkan bahwa kehadiran Bupati di sini juga untuk memotivasi para Sekdes yang sedang 
melakukan pelatihan. “Selain itu, silaturahmi yang telah terbina sangat baik dengan Kabupaten Agam ini akan semakin dieratkan lagi di 
masa-masa mendatang,” tandas nya mengakhiri pembicaraan. 

Pekketna

BUPATI PAKPAK BHARAT BERIKAN KULIAH UMUM DI KAMPUS IPDN SUMATERA BARAT

PNS BUKAN 
PROFESIONAL, 

TETAPI 
BEKERJA 

SECARA 
PROFESIONAL

Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, MBA saat memberikan kuliah umum di Kampus IPDN Sumatera Barat
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Sebanyak 30 atlet dan official yang memperkuat 
Kabupaten Pakpak Bharat dikirim untuk mengikuti 

ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Sumatera Utara 
(Popdasu) XI tahun 2014 di Kota Medan yang digelar 

mulai tanggal 19 hingga 25 Juni. 
 Kontingen atlet Pakpak Bharat yang berlaga pada ajang 
Popdasu tahun ini mengikuti dua  cabang yakni pencak silat 
dan atletik. Bupati Pakpak Bharat RemigoYolando Berutu, MBA 
melepas  keberangkatan atlet Pakpak Bharat yang dilaksanakan 
di Lapangan Parkir Pemkab Pakpak Bharat, Jumat Pagi (20/6) 
bersamaan dengan kegiatan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ).
 “ Para atlet harus selalu menjunjung tinggi sportivitas, 

berbuat yang terbaik untuk mengharumkan nama daerah dan 
juga menjadikan ajang ini sebagai pembuktian kemampuan. 
Belajar dimulai dari diri sendiri akan menghasilkan prestasi 
yang bernilai,” demikian disampaikan Bupati mengawali 
arahannya. Pada sisi lain, Bupati menghimbau agar selama 
Popdasu berlangsung setiap keanggotaan kontingen dapat 
menimba pelajaran dengan baik sehingga dapat menjadikannya 
pengalaman yang berharga dalam hal kesiapan panitia setempat 
maupun hal-hal lain sehingga dapat diterapkan di Kabupaten 
Pakpak Bharat.

 Selain itu Bupati 
Remigo juga memberikan 
apresiasinya terhadap 
semangat antusiasme 
para pelajar yang masih 
berusia belia ini, sehingga 
patut untuk terus dipupuk 
dan dibina, mengingat 
tanggungjawab 
pendidikan termasuk 
pembinaan dan 
pengembangan prestasi 
para pelajar di bidang 
olahraga sebagai upaya 
peningkatan kualitas dan 
kemampuan anak.
Di akhir sambutannya 
Bupati  menyampaikan 
pesan kepada seluruh 
atlet, agar tetap 

mengedepankan kedisplinan, menjaga fisik dan mental. “Sikap 
disiplin dalam diri atlet yang terpenting, apalagi ajang olahraga 
merupakan ajang paling penting mengukur sikap disiplin dan 
mental yang menentukan juara, “pungkas Bupati.
 Hasilnya pada pelaksanaan POPDASU XI yang 
diselenggarakan di Medan, Roi Rukun Cibro, pelajar Kelas 12 
SMKN PGGS yang merupakan salah satu Kontingen Atlet Pakpak 
Bharat Cabang Pencak silat meraih Perak pada Kelas C Putra. 
“Sebenarnya kami berharap anak-anak bisa tampil lebih baik. Tapi 
ini menjadi pelajaran yang bagus bagi para atlet untuk tampil di 
event  berikutnya,”tegas Kasmin Sitakar, SP saat dikonfirmasi via 
telepon.

Kilas Balik

 Ketua TP PKK Kabupaten Pakpak Bharat, Ny. Made Tirta RY. Berutu, S.Sos sambut Tim Supervisi TP 
PKK Provinsi Sumatera Utara yang diketuai Ny. Deliana. Supervisi ini bertujuan untuk melakukan 

pembinaan dan bimbingan terutama yang menyangkut dengan objek penilai melalui program 
Pokja kemudian dilanjutkan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Penyelenggaraan dilaksanakan di 

Aula Pemkab Pakpak Bharat, Senin (19/5).
 
 Ketua TP PKK Kabupaten dalam sambutannya mengharapkan kepada 
seluruh pimpinan SKPD  selaku Dewan Pembina agar dapat melakukan pembinaan 
dan penyaluran bantuan yang dibutuhkan oleh desa binaan. Desa yang akan 
diperlombakan adalah Desa Prongil Kecamatan Tinada untuk lomba PTP2WKSS, 
Desa Kaban Tengah Kecamatan STTU Jehe untuk lomba PKDRT, dan Desa Silima 
Kuta untuk lomba UP2K. “Kepada masyarakat desa yang hadir kiranya lebih proaktif 
dalam menerima bimbingan dan arahan dari Tim Supervisi sebagai bekal dalam 
pembinaan selanjutnya di tengah-tengah masyarakat. Tim Supervisi diharapkan 
dapat memberikan bimbingan dan arahan sehingga kekurangan yang ada pada desa 
binaan yang telah kami tunjuk dapat mencapai tujuan sasaran,” ujarnya.
 Sementara arahan Ketua TP PKK Provinsi yang dibacakan oleh Ketua Tim 
Supervisi menyampaikan pembinaan di PKK adalah rentang kendali TP PKK Kabupaten dalam melaksanakan pembinaan untuk seluruh 
program PKK di desa percontohan, dan diharapkan agar ada sinergitas pembinaan desa antara Kabupaten dan Provinsi. Hadir dalam 
acara ini Bupati Pakpak Bharat yang diwakilkan oleh Asisten II, para Pimpinan SKPD, para Camat, para Kepala Desa dan masyarakat.

Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, MBA foto bersama para peserta POPDASU XI tahun 2014

Tumulih Mi Podi

KETUA TP PKK KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
SAMBUT  TIM SUPERVISI PROVSU

Belajar  Akan 

Menghasilkan Prestasi 

Yang  Bernilai

Ketua TP PKK Kabupaten, Ny. Made Tirta RY Berutu, S.Sos 
saat memberikan arahan
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PotretGombaren

“ Wish On The Star 
Reach For The Sky, 

gantungkanlah cita-cita kalian setinggi 
bintang di Langit”, 

hal ini disampaikan Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando 
Berutu, MBA di sela-sela Pemberian Penghargaan bagi 622 
Siswa berprestasi di Lapangan Napasengkut, Senin (21/7).

SiSwa BerpreStaSi 
Raih Beasiswa & 

PeNGhaRGaaN BUPaTi
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 Adapun sasaran dan bentuk pemberian 
penghargaan antara lain tas sekolah 
serta piagam bagi 610 siswa juara kelas 
mulai tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/
MA/SMK, 7 siswa peraih Nilai UN ( Ujian 
Nasional ) tertinggi tingkat SD/MI, SMP/
MTs, SMA/MA /SMK se-Kabupaten Pakpak 
Bharat. Sedangkan lima orang mewakili 
mahasiswa penerima beasiswa masuk 
Perguruan Tinggi Negeri ( PTN ) masing-
masing menerima dana sebesar 18 juta 
untuk kategori A atas nama Rosimen 
Manik, 12 juta untuk kategori B atas 

nama Fadila Berutu, 7 juta untuk kategori C 
atas nama Jopel Boangmanalu, 3 juta kategori 
D atas nama Nurma Cibro, dan Beasiswa Umum 
Daerah         ( BUD ) yang lulus IPB atas nama 
Asri Soviana Boangmanalu menerima dana 
sebesar 21 juta, yang kesemuanya bersumber 
dari dana APBD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2014. 
 Itulah berbagai penghargaan dan perhatian khusus 
dari pemerintah daerah yang saat ini dinahkodai Remigo bagi 
sejumlah siswa yang berprestasi.
 Bupati juga mengatakan pemberian penghargaan 
tersebut bukan semata seremonial saja, melainkan kegiatan 
yang patut disyukuri dan merupakan salah satu langkah dalam 

menumbuhkan rasa percaya diri untuk mengembangkan potensi 
siswa sehingga meraih prestasi yang lebih baik. Diharapkan 
dengan adanya perhatian dan penghargaan oleh pihak Pemda 
akan meningkatkan motivasi dan semangat belajar bagi seluruh 
pelajar yang ada, agar lebih berkarya dan berkiprah untuk bisa 
memanfaatkan dengan baik seluruh kesempatan yang ada dalam 
meraih yang terbaik demi memajukan dunia pendidikan di daerah 
yang kita cintai bersama ini yang tentunya diperlukan peran serta 
kerja keras dari seluruh orang tua dan dewan guru. 
 Untuk itu program pemerintah harus didukung oleh 
empat komponen yakni Pemerintah, Guru, Para Siswa dan 
Orang tua sehingga visi dan misi kabupaten dapat terwujud. 
“Masyarakat tidak sendiri, pemerintah mengerti akan kebutuhan 
masyarakatnya. Hal ini telah saya buktikan dengan menekan 
pengeluaran para orang tua siswa dengan melaksanakan program 
bus gratis, beasiswa, pengobatan gratis serta masih banyak 
program lainnya yang pro masyarakat, ”jelasnya. Remigo juga 
berpesan, agar para siswa berprestasi di Kabupaten Pakpak Bharat 
agar terus meningkatkan prestasinya. Menurutnya dengan prestasi 
yang diraih saat ini, siswa jangan cepat puas dan harus selalu 
berusaha untuk menjadi siswa yang memiliki kemampuan lebih.
 Sebelumnya Asri Soviana Boangmanalu, salah seorang 
siswa  penerima penghargaan mengungkapkan terima kasih 
terhadap Pemkab Pakpak Bharat, khususnya bapak Bupati yang 
terus menerus menstimulasi para siswa/i dalam meraih prestasi. 
“Harapan kami, semoga program ini terus berjalan sehingga 
seluruh siswa terbaik di setiap sekolah memiliki kesempatan yang 
sama untuk mendapatkan penghargaan ini,”ungkapnya terharu.
 Hal yang sama juga diungkapkan L. Cibro, salah seorang 

yang mewakili orang tua siswa/i. ”Program pemerintah pada 
bidang Pertanian, Kesehatan dan Pendidikan sudah dirasakan 
secara real oleh masyarakat, tidak ada perbedaan antara “sikaya” 
dengan “simiskin” semua dilayani dengan baik, untuk itu kami 
siap mendukung pelaksanaan setiap program bapak Bupati,” 
ungkapnya lantang. Sementara itu Dewan Pendidikan, W. Manik 
juga mengapresiasi program-progam pemerintah pada bidang 
pendidikan yang sudah banyak mengalami kemajuan.
 Penghargaan langsung diserahkan oleh Bupati didampingi 
Sekdakab, Drs. Holler Sinamo, MM disaksikan Para Asisten Setda, 
Para Pimpinan SKPD, Para Kepala Sekolah, Para Guru dan Orang 
Tua Siswa/i.

Potret Gombaren

SiSwa BerpreStaSi 
Raih Beasiswa & 

PeNGhaRGaaN BUPaTi

Suasana akrab terlihat saat Bupati Remigo Yolando, MBA bersama para siswa/i dalam acara Pemberian
 Penghargaan Bagi Siswa/i berprestasi
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Kegiatan PemkabUlan Ta

Pemkab Pakpak Bharat Akan Terus Berupaya
Menuntaskan Masalah Kemiskinan

Bupati  Pak pak Bharat  Buk a Puasa B ersama
Jama’ah Masj id  Jami ’ Delamdam,  Kecupak

 Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, Drs. Holler 
Sinamo,MM menghadiri acara rembug warga penerima manfaat 
bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Dinas Penataan 
Ruang dan Pemukiman (Tarukim) Propinsi Sumatera Utara di 
Gedung Serbaguna, Salak, Kamis (12/6).
 Holler Sinamo yang membacakan sambutan Bupati 
Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, MBA menjelaskan bahwa 
berdasarkan hasil pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) pada tahun 2013 jumlah masyarakat miskin di 
Kabupaten Pakpak Bharat 2.783 jiwa dengan rumah tidak layak 
huni 2.183 unit. Tingginya angka rumah tidak layak huni ini tidak 
sebanding dengan pengalokasian anggaran yang ditampung 
setiap tahunnya dalam mengatasi permasalahan ini.
 Melihat kenyataan tersebut, maka Pemkab Pakpak Bharat 
di bawah kepemimpinan Remigo Yolando Berutu,MBA berupaya 
untuk menuntaskan masalah tersebut dengan berbagai upaya 
diantaranya dengan mengharapkan bantuan dari Pemerintah 
Propinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Pusat (Kementerian 
Sosial dan Perumahan RI ) dan akan terus melanjutkan program 
tersebut secara berkesinambungan. Bupati juga mengharapkan 
kepada penerima manfaat bantuan untuk tidak semata-mata 
hanya  mengandalkan bantuan yang ada untuk mewujudkan 
rumahnya menjadi layak huni, tetapi perlu disadari bahwa 
bantuan yang diberikan tersebut adalah merupakan bantuan 
stimulant  untuk mengoptimalkan hasilnya dan diharapkan 
adanya gotong-royong maupun keterlibatan dari berbagai pihak 
dan masyarakat. 
 “Mari kita singkirkan secara perlahan persoalan 
kemiskinan dari Bumi Pakpak dalam upaya terwujudnya 
masyarakat Pakpak yang nduma. Saya juga berharap kepada 
pihak TNI sebagai pelaksana rehabilitasi rumah tidak layak huni 

untuk dapat bekerja secara maksimal serta mengucapkan terima 
kasih kepada pihak Tarukim yang telah membantu masyarakat 
pakpak sebagai penerima manfaat. Semoga dengan program ini 
masyarakat pakpak dapat lebih sejahtera lagi,”jelas Sekda.
 Sementara itu, Kepala Dinas Tarukim Provinsi Sumatera 
Utara yang diwakili Kabid Tata Ruang, Lebar Harahap,ST 
menjelaskan ada 90 orang penerima manfaat  yang berhak 
mendapat program RTLH Provinsi, yang tersebar di lima 
kecamatan yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat yakni, 
Kecamatan Salak 17 unit, STTU Julu sebanyak 14 unit dan  
Pergetteng-getteng Sengkut 20 unit, Kerajaan 18 Unit dan STTU 
Jehe 21 Unit. 
 L. Harahap juga menjelaskan tujuan kegiatan rembug 
warga tersebut dalam rangka persiapan Pekerjaan Fisik 
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RLTH)  
serta untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu untuk 
diketahui oleh warga penerima manfaat, agar kegiatan sesuai 
dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.” Dengan 
pertemuan ini, pelaksanaan dan penerima manfaat akan lebih 
jelas di lapangan, “ungkapnya. Kemudian mewakili pihak Dandim 
0206 Dairi-Pakpak Bharat, Kapt. M. Tambunan menjelaskan 
keterlibatan TNI dalam pelaksanaan RTLH Tarukim Provsu 
adalah dimulai dari kesepakatan antara Gubsu dan Pangdam, 
ditambah lagi dengan tugas pokok TNI, selain melakukan operasi 
militer juga melakukan operasi di luar militer, yakni membantu 
Pemerintah Republik Indonesia. “ Kami hanya berharap kepada 
penerima manfaat dapat bekerjasama dengan TNI untuk 
menyukseskan RTLH tersebut, “ kata  M. Tambunan.
 Selanjutnya acara dirangkai dengan dialog interaktif 
antara pihak Tarukim, Kodam dan Konsultan dengan sejumlah 
penerima manfaat bantuan program RTLH Dinas Tarukim. 

Kebiasaan Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, MBA, yang 
secara tulus tidak ingin menciptakan jarak dengan masyarakatnya 
tampak dalam berbagai aktivitas seperti pada acara buka puasa 
bersama dengan jama’ah Masjid Jami’ Delamdam, Kecupak 

Kecamatan PGGS, Jumat (12/07).  Pelaksanaan acara berbuka puasa bersama 
itu sendiri dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kecupak, yang 
masih berada di lingkungan Masjid.
 “Jika selama ini pihak Pemkab atau kami unsur pimpinan di Kabupaten 
ini yang menyelenggarakan buka puasa bersama, mungkin masyarakat 
menjadi segan untuk hadir, maka kali ini saya yang akan mendatangi 
masyarakat pada acara seperti ini agar bisa bertemu lebih banyak lagi 
dengan masyarakat saya. Sesungguhnya niatan pelaksanaan buka puasa 
bersama ini adalah mempererat silaturahmi diantara kita bersama sembari 
menjalankan ibadah agama,” ungkap Bupati dihadapan para jama’ah, tokoh 

masyarakat, ibu-ibu perwiritan, remaja masjid dan undangan lainnya. Tampak juga bersama Bupati, Ketua TP PKK Kab. Pakpak Bharat, Ny. 
Made Tirta RY Berutu, S.Sos, Ka. Dinas Pendidikan, Jalan Berutu, S.Pd, MM, dan Ka. Disbudparhubmansih, Mordehai Orba Suntuk Manik, 
SH, MH.
 Ketua BKM Jami’ Delamdam, Bijji Manik, merasa terharu dan bangga karena Bupati tampak tidak segan-segan hadir di tengah 
masyarakatnya seperti sekarang ini. “Ini yang sebenarnya menjadi faktor mempererat kita untuk semakin memajukan Kabupaten Pakpak 
Bharat. Saya merasa senang karena Bupati juga telah membuktikan karya nyatanya dengan menghadirkan pembangunan di Kecamatan 
ini,” sebut Ketua BKM.
 Bupati menyatakan bahwa apa yang ia lakukan ini adalah janji di dalam visi dan misi yang harus ditunaikan. “Salah satu modal utama 
dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten ini adalah kerukunan antar umat yang berbeda. Saya sangat mengapresiasi sikap dan 
tindakan seluruh masyarakat di Kabupaten ini yang sangat menghargai perbedaan di antara sesama, termasuk pada pelaksanaan Pemilu 
baru-baru ini,”  jelas beliau. “Selama 4 tahun saya memimpin Kabupaten Pakpak Bharat, saya meletakkan pondasi yang kuat dengan 
program-program pembangunan nyata, dan tugas kita ke depan adalah melanjutkan serta menuntaskannya sampai tercipta masyarakat 
yang nduma. Masyarakatlah yang menilai selama ini apakah dalam masa kepemimpinan saya sudah banyak perubahan yang terjadi, 
khususnya di Kecamatan PGGS ini. Jika masih ada yang belum tuntas, saya akan berusaha keras menyelesaikannya”, tegas Bupati.
Salah seorang tokoh masyarakat yang juga ketua perwiritan, Ma Ayun Manik, menyatakan bahwa kehadiran Bupati di tempat ini sudah 
merupakan bentuk perhatian yang sangat besar kepada masyarakat di sini. “Untuk itu kamipun siap mengisi dan mendukung aktivitas 
Bapak menyukseskan pembangunan di Kabupaten ini,”  sambungnya.
 Acara berbuka puasa ini dilanjutkan dengan sholat Magrib di Masjid dan ditutup dengan makan malam bersama.
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Bupati Pakpak Bharat Terima 
Penghargaan Polisi Kehormatan

Pada Hut Bhayangkara Ke-68

Kehumasan Persinabul

 Dengan langkah tegap, Bupati Pakpak Bharat Remigo 
Yolando Berutu,MBA didampingi Ny. Made Tirta RY Berutu, S.Sos 
menuju ke tengah lapangan upacara untuk menerima Piagam 
Penghargaan Polisi Kehormatan atas jasanya dalam berpartisipasi 
aktif guna mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah 
hukum Pakpak Bharat.
 Penyerahan penghargaan oleh Kapolres Pakpak Bharat, 
AKBP Dwi Asmoro, SIK dan penyerahan cenderamata oleh Ketua 
Bhayangkari Cabang Pakpak Bharat, Ny. Dwi Asmoro berlangsung 
saat Upacara HUT Bhayangkara ke-68 di Lapangan Polres Pakpak 
Bharat, Selasa (1/7) yang juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten 
Pakpak Bharat, Ir. Agustinus Manik, Wakil Bupati Ir. H. Maju Ilyas 
Padang, Dandim 0206 Dairi - Pakpak Bharat, Kajari dan Ketua PN 
Sidikalang, Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, Drs. Holler 
Sinamo, MM dan jajarannya, Tokoh Masyarakat serta Undangan 
lainnya. 
 Penghargaan Polisi Kehormatan diberikan juga kepada tiga 
orang tokoh masyarakat atas jasa mereka yang telah mendukung 
tugas kepolisian di Wilayah Hukum Pakpak Bharat yakni Marga 
Boangmanalu, Tamen Berutu dan Waliadin Berutu.
 Sebelumnya dalam amanat, Kapolres Pakpak Bharat, 
AKBP Dwi Asmoro,SIK yang bertindak sebagai Inspektur Upacara 
membacakan Teks Sambutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY) yang mengatakan, Presiden SBY berharap Polri semakin  
baik dalam menjaga keamanan, mengayomi masyarakat, dan 
menegakkan hukum. HUT Bhayangkara ke-68 dapat dijadikan 
momentum bagi Polri memantapkan jajarannya sesuai tugas yang 
diembannya. Dalam upaya itu, Polri diharapkan fokus menjaga 
pemilihan presiden (pilpres) 2014 dan mudik Lebaran.
 “Saya mengucapkan selamat ulang tahun Bhayangkara 
ke-68 bagi seluruh anggota kepolisian di seluruh nusantara,” ujar 
Dwi Asmoro di hadapan  peserta upacara. Ditambahkan, tema 
HUT Bhayangkara ke-68 mencakup tiga hal yaitu mensinergikan 
seluruh anggota kepolisian, menciptakan suasana keamanan bagi 
masyarakat, dan menjaga berjalannya pilpres.
 “Anggota Polri juga harus netral dalam menyambut 
pilpres, dan tetap menjadi pengayom, penjaga ketertiban, 
sehingga membuat masyarakat merasa aman dan tentram serta 
mencegah terjadinya tindakan kriminalitas, anarkis, narkotika, 
penyelundupan, terorisme, dan kejahatan dunia maya,” tandasnya.
Saat dikonfirmasi melalui Kabag Humas Setda, Kastro Manik, S.Sos 
mengatakan merupakan suatu kehormatan atas Penghargaan 
yang diberikan kepada Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando 
Berutu,MBA oleh Polres Pakpak Bharat sebagai Polisi Kehormatan 
atas dukungan beliau terhadap tugas polisi di Pakpak Bharat.   
“Kami menganggap ini merupakan suatu amanah untuk dapat 
berkoordinasi secara intensif dengan jajaran kepolisian sehingga 
kami dapat berperan aktif mendukung terpeliharanya keamanan 
dan ketertiban di wilayah Pakpak Bharat,”tuturnya tersenyum.

 Keberhasilan Kabupaten Pakpak Bharat meraih Opini  WTP 
(Wajar Tanpa Pengecualian) oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2013 baru-
baru ini, ternyata tidak membuat Pemkab Pakpak Bharat menjadi 
lupa diri. Hal pertama yang diingat adalah penyampaian rasa 
syukur kepada Yang Maha Kuasa dan apresiasi penuh terhadap 
seluruh leading sector yang berperan dalam raihan opini tertinggi 
ini sebagaimana yang tergambar dalam acara syukuran di Aula 
Pemkab Pakpak Bharat, Senin (23/06).
 Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, MBA 
mengungkapkan bahwa keberhasilan meraih opini WTP ini bukan 
hanya semata-mata tergantung pada satu orang atau satu institusi 
saja, tetapi merupakan kebersamaan yang dilandasi niat tulus dan 
ikhlas. “Anda-anda semua sesungguhnya yang 
raih posisi puncak dalam hasil pemeriksaan atas laporan keuangan 
ini. Tanpa peran anda, semua tidak berarti apa-apa. Terimakasih 
yang sebesar-besarnya saya ucapkan atas peran serta kita semua,” 
terang Bupati dihadapan para undangan antara lain Wakil Ketua 
DPRD, Edison Manik, SE, anggota DPRD, Sonni Berutu, STh, Mhd. 
Said Darwis Boangmanalu dan Lukman Padang, para pimpinan 
SKPD, para Kabag, PPK SKPD, para Bendahara Pengeluaran, dan 
Bendahara Barang.
 Bupati juga berharap agar prestasi yang didapat tidak 
membuat kita lupa diri. “Perolehan ini adalah hal yang wajib kita 
pertahankan, karena ini bukan semata-mata untuk pembuktian 
nama Kabupaten, tetapi juga sebagai salah satu parameter 
untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa 
dan mampu menuju masyarakat yang sejahtera. Predikat WTP 
itu wajib hukumnya untuk selalu diraih, karena berawal dari 
laporan keuangan Pemkab yang baik sesuai ketentuan. Sehingga 
menurutnya laporan keuangan yang baik, memang merupakan 
suatu keharusan bagi siapa saja yang menggunakan anggaran 
pemerintah,” lanjut Bupati. 
 “Saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 
terlibat secara teknis dalam pengelolaan keuangan daerah Tahun 
Anggaran 2013, khususnya kepada para Pejabat Penata usahaan 
Keuangan, Bendahara Barang dan Bendaha Pengeluaran SKPD 
atas opini WTP yang diberikan oleh BPK kepada Kabupaten 
Pakpak Bharat,” jelas Bupati.
 Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD, Edison 
Manik, SE juga menyampaikan apresiasi serta penghargaan atas 
upaya serta kerja keras pihak eksekutif dalam menjalankan roda 
pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan 
keuangan daerah hingga akhirnya Pemerintah Kabupaten 
Pakpak Bharat mampu menunjukkan kinerja keuangan yang 
menggembirakan. Acara tersebut diakhiri dengan ramah tamah 
dan makan bersama.

Syukuran Atas Keberhasilan
Kabupaten Pakpak Bharat Meraih Opini WTP

KEBERSAMAAN
KUNCI

KEBERHASILAN

Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu yang didampingi Ibu saat menerima Piagam Penghargaan Polisi 
Kehormatan yang diserahkan oleh Kapolres Pakpak Bharat  AKBP Dwi Asmoro, SIK

Suasana Syukuran atas keberhasilan Kabupaten Pakpak Bharat meraih Opini WTP
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Matcam Bage Serba-Serbi
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Serba-Serbi Matcam Bage

tips & 
trik

BRowNies 
KUKUs 

siNGKoNG 
KejU

Mengingat kompleksnya organ telinga , jangan 
sembarangan membersihkannya. Susunan organ 

telinga tidak hanya terdiri dari daun telinga, 
melainkan ada bagian luar dan bagian dalam 

telinga. Yang harus mendapat perhatian ekstra 
adalah bagian dalam telinga, karena di sini terdapat organ-organ pendengaran. Namun tak perlu 

takut membersihkan telinga bayi. 

Dengan memperhatikan hal-hal berikut , telinga bayi anda jadi bersih dan pendengarannya pun 
tak terganggu. 

Bersihkan telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan lubang telinga 

Jangan bersihkan lubang telinga bagian dalam. Bagian ini belum bisa dimasuki kapas 
bertangkai. Selain kotoran bayi berbeda dengan orang dewasa yang lebih rentan terhadap debu 

dan cepat kotor.

Senandungkan lagu-lagu lembut dan ajak bayi bercakap-cakap, agar kegiatan membersihkan 
telinga menyenangkan hatinya.

Siapkan terlebih dahulu peralatan yang dibutuhkan , seperti baby oil, kapas bertangkai dan 
kapas bulat.

Basahi kapas bulat dengan baby oil , angkat kepala bayi lalu bersihkan bagian depan dan 
belakang daun telinga dengan hati-hati. Bersihkan ceruk-ceruk/ lekukan pada daun telinga 
dengan kapas bertangkai yang sebelumnya sudah diberi baby oil. Selesai membersihkan , 

keringkan telinga si kecil dengan handuk atau kain yang lembut

Sumber : http://anekatriktips.blogspot.com 

Hidangan brownies kukus 
singkong keju ini memang 

terlihat sangat lezat. 
Keju yang bertaburan di 

atasnya pasti membuat Anda ingin mencobanya. Nikmati 
dengan segelas minuman hangat di sore hari pasti lebih 

menyenangkan.
Bahan:

250 gram singkong, parut, peras
100 gram dark cooking chocolate, potong-potong

100 gram margarin
4 butir telur

150 gram gula pasir
80 gram tepung terigu protein sedang

20 gram cokelat bubuk
1 sendok makan rhum

100 gram keju cheddar parut

Cara membuat:
   Lelehkan margarin. Masukkan dark cooking chocolate. Aduk hingga larut. 

Sisihkan.
    Kocok telur dan gula pasir sampai mengembang. Masukkan tepung terigu 

dan cokelat bubuk sambil diayak dan diaduk rata.
    Tambahkan singkong, campuran cokelat, dan rhum. Aduk rata.

    Tuang 1/2 bagian adonan ke dalam loyang loaf ukuran 26x10x7 cm yang 
sudah dioles margarin dan ditabur tepung terigu. Taburi 50 gram keju parut.

    Kukus diatas api sedang 15 menit. Angkat. Tuang sisa adonan. Taburi 
dengan sisa keju parut. Kukus lagi 30 menit sampai matang.

Tips:  Rhum bisa diganti dengan esensce Buah Vita
Untuk 12 potong

Sumber : http://resepanekacokelat.blogspot.com/2012/11/resep-brownies-kukus-singkong-keju.html

Tips hilangkan 
Goresan Pada Body/
Lampu Mobil/Motor

bodi kendaraan tergores jangan takut..!!!
Sering kali kita mendapati bodi motor kita 
tergores tanpa kita tahu sebabnya. Hal ini 

sangat menjengkelkan, mengingat penampilan 
body motor sangat memengaruhi penampilan 

motor kita secara kesuluruhan. namun, 
anda jangan buru-buru dulu memvonis dan 
membuang atau membeli bodi yang lecet 

tersebut.

Ada sebuah langkah 
yang sangat jitu dan 

praktis bagi Anda yang 
ingin menghilangkan 
noda goresan pada 
bodi ataupun kaca 

lampu kendaraan 
Anda. Caranya, 

siapkanlah beberapa 
alat, antara lain kain, 

ampelas No. 2000 atau 
yang paling halus, 

kompoun putih, dan 
wak atau pemoles. 

Langkah berikutnya:

• Cuci bagian yang tergores hingga bersih dan 
lanjutkan dengan mengampelas bagian yang 

tergores hingga rata, hingga goresan betul-
betul sudah tak terlihat lagi.

• Kemudian bersihkan sisa goresan dengan 
kompoun hingga luka bekas goresan tidak 

terlihat sama sekali.
• Langkah terakhir lakukan pemolesan pada 
bagian yang tergores hingga bodi ataupun 

kaca lampu kendaraan Anda bersih dan 
tampak berkilau kembali.

Namun, yang perlu diperhatikan ialah melihat 
bentuk goresan terlebih dahulu apabila goresan 

yang terjadi terlalu dalam, hal tersebut tidak 
direkomendasikan karena yang tergores bukan 

cat, melainkan plastik ataupun mika kendaraan 
Anda 

Sumber : http://anekatriktips.blogspot.com

membersihkan 
Telinga bayi
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Bul let in

PakPak Bharat
B a g e  A t e  R e j e k i  B a g e  T e n n a h  S o d i p

 Sebagai Putera 
Daerah yang 

yang ingin 
melihat 

daerahnya maju, Supardi 
Padang, SP, MM kembali ke 

tanah kelahirannya tahun 
2003 ketika Kabupaten 

Pakpak Bharat baru mekar 
dari Kabupaten Dairi 

menjadi staf di Bappeda. 
Tahun 2004 mutasi ke 

Dinas Pertanian sebagai 
Kasi Ketahanan Pangan 

dan tahun 2005 kembali mutasi ke Bappeda menjadi 
Kasubbid Peng. Data Pengkajian dan Tata Ruang. 

Sebelumnya beliau telah mengawali karirnya menjadi 
staf di Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 1999 dan tahun 2000 bergabung 
di Kabupaten Dairi untuk  menimba pengalaman agar dapat diterapkan di 

daerahnya.

Profil

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.

Rumang

“PEKERJAAN BUKAN BEBAN 
TETAPI SUATU HOBI YANG 

HARUS DINIKMATI”

 Ka. BP4K, Supardi Padang, SP, MM saat diwawancarai oleh tim Bulletin Pakpak Bharat

Profil Supardi Padang, SP, MM

Nama   : Supardi Padang, SP, MM
TTL  : Kuta Laki, 4 Juni 1969Pangkat Dan Gol : Pembina, IV/aJabatan   : Kepala BP4KAlamat  : Jambu Rea, Kecamatan Siempat Rube

Pendidikan Terakhir : S-1 Fakultas Pertanian UDA 
                               S-2 Manajemen Universitas Nomensen
Diklat   : PIM TK IV Tahun 2006    PIM TK III Tahun 2008Nama Isteri : Trysia Mery Laurenta Bancin

Nama Putera/i : 1. Tania Amable Padang
    2. Agnes Yosefani Padang
    3. Gabriel Adumta Padang
    4. Angga Ardi Padang

 Kemudian tahun 2010 dilantik menjadi Camat Siempat 
Rube. Berangkat dari sini seorang Supardi yang gemar 
bermain catur ini melihat titik lemah masyarakatnya  dalam 
hal pemahaman pembangunan  sehingga perlu menerapkan 
Pendekatan Persuasif yaitu menjalin komunikasi dengan 
masyarakat diberbagai tempat tanpa memandang status dan 
tidak ragu untuk bertukar pikiran dengan mereka “ Hal ini dapat 
memperluas wawasan akan berbagai isu yang timbul dalam 
masyarakat sekaligus  mengubah mindset  mereka tentang 
paradigma masa lalu yang masih kental adat istiadatnya. Dengan 
mengubah pola pikir masyarakat melalui pendekatan yang 
bersifat kekeluargaan maka pemahaman mereka akan pentingnya 
pembangunan jadi terbuka,” jelasnya. Tidak hanya teori yang 
dilakukannya, menjadi contoh kepada masyarakatnya adalah 
suatu keharusan untuk merangsang mereka agar termotivasi di 
segala bidang. Hasilnya respon masyarakat sangat tinggi dan 
menjadi reaktif, beliau juga menanamkan prinsip bahwa pekerjaan 
merupakan kebutuhan yang harus dikerjakan.  
 Strategi wacana kawasan agropolitan bagi kecamatan 
Siempat Rube di terapkan sang Camat karena merupakan strategi 
yang ampuh dalam pembangunan ekonomi berbasis pertanian 
di kawasan agribisnis yang dirancang dan dilaksanakan dengan 
jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong 
berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, 
berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, yang 
digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah. 
Hal ini dapat dilihat dengan maraknya masyarakat membuka 
perladangan dengan tanaman jeruk. “Suatu kebanggaan juga di 
Kecamatan Siempat Rube telah berdiri perumahan yang dapat 

meningkatkan 
perekonomian 
masyarakat 
sekitar,”katanya 
penuh semangat. 
Meskipun 
beliau tidak lagi 
menjabat sebagai 
Camat, strategi kawasan agropolitaan tetap 
beliau dukung.
  Dalam kiprahnya sebagai kepala BP4K, sosok pria berkulit 
sawo matang ini juga mengingatkan kepada seluruh PNS agar 
bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa beban. “Pekerjaan Bukan 
Beban, tetapi suatu hobi yang harus dinikmati,”ungkap mantan 
Camat yang sangat dihormati warganya ini.
Walaupun masih sembilan bulan menjabat sebagai Kepala BP4K, 
Supardi telah menyusun dan menerapkan strategi dalam hal 
kepemimpinannya dengan memperbaiki Sumber Daya Manusia 
(SDM) diantaranya Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang ada.
 Diakhir wawancara, Supardi Padang yang juga menjabat 
sebagai ketua koperasi “Pakpak Nduma” ini mengucapkan terima 
kasih kepada Bapak Bupati, karena sejak lima tahun terakhir 
dimasa kepemimpinannya, terjadi peningkatan yang sangat 
signifikan didukung dengan data yang ada. “Saya sangat bangga 
atas kinerja dan  kepemimpinan  beliau dan percaya program-
program yang beliau laksanakan untuk masyarakat yang nduma, 
untuk itu saya akan selalu mendukung program-program beliau,” 
ungkapnya menutup pembicaraan.


