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Dari Kami Penduduri

Tak terasa umur Pakpak Bharat sudah 
mencapai 11 tahun. Republik ini pun sudah 

merdeka selama 69 tahun.
Umur Kabupaten kita yang masih tergolong 

muda bila dibandingkan Kabupaten/
Kota lain di Indonesia bukanlah alasan 

untuk berleha-leha, walaupun kita sudah 
memposisikan diri sebagai Kabupaten 

yang berprestasi di atas rata-rata dengan 
pencapaian selama ini,  dan teranyar 

penghargaan bergengsi berupa Opini WTP 
Murni dari BPK RI dan prestasi LPPD dan 

LKPD.
Namun apakah itu sudah cukup???

Remigo Yolando Berutu berkata: “ Makna 
kemerdekaan relatif bagi semua orang, 

namun tujuan kemerdekaan mutlak untuk 
kesejahteraan,” ungkapnya hakulyakin.

Tujuan pemekaran Kabupaten Pakpak 
Bharat mutlak untuk menuju Kininduma.

Jadi, perayaan HUT ke-69 RI dan HUT 
ke-11 Pakpak Bharat yang bertema 

‘Pakpak Bharat Bisa’ diharapkan bukan 
agenda seremonial semata namun dapat 

menyadarkan kita kembali akan pentingnya 
kontribusi positif dari semua elemen 

masyarakat khususnya seluruh aparatur 
pemerintahan yang dikomandoi Bupati 

Remigo Yolando Berutu, MBA.
Jangan tanyakan apa yang sudah diberikan 
Kabupaten ini kepada mu, tapi tanyakanlah 

apa yang sudah anda berikan kepada 
Kabupaten ini. 

Akhir kata, redaksi mengucapkan Dirgahayu 
Indonesia yang ke-69 .      

Salam Redaksi,
Njuah-njuah
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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 Keterangan Foto Cover:
Foto Bupati Pakpak Bharat pada upacara HUT RI ke-69 di Lapangan Napasengkut, Salak.

S alam 
Redaksi 
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 Sebagaimana pada pelaksanaan 
tahun-tahun sebelumnya, seremonial 
peringatan Hari Jadi Kabupaten Pakpak 
Bharat yang jatuh setiap tanggal 28 
Juli tetap berlangsung, seperti Upacara 
Peringatan Hari Jadi dan Sidang Paripurna 
di Ruang Rapat DPRD. Hal yang sedikit 
berbeda, pelaksanaan kali ini diundurkan 
karena bertepatan dengan Hari Raya 
Idul Fitri 1435 H. Demi menghargai umat 
Islam yang sedang merayakan Lebaran, 
maka pelaksanaan diundur beberapa hari. 
Upacara peringatan HUT 
Kabupaten Pakpak Bharat 
yang ke-11 dilaksanakan 
pada Rabu pagi (06/08) di 
Lapangan Napasengkut, 
Salak. 
 Bertindak sebagai 
inspektur upacara adalah 
Bupati Pakpak Bharat, 
Remigo Yolando Berutu,MBA 
dengan Komandan Upacara 
AKP M. Hasan SH,MH. 
Upacara yang berlangsung 
hikmat tersebut diikuti ribuan peserta yang terdiri dari unsur PNS, 
TNI, Polri, Pelajar, OKP, instansi vertikal, para Camat dan Kepala 
Desa serta unsur masyarakat. 
 Tampak di tribun kehormatan Wakil Bupati Pakpak 
Bharat, Ir. H. Maju Ilyas Padang, Ketua, Wakil dan Anggota DPRD, 
Perwakilan Dandim 0206, Kapolres, Perwakilan Kejari Sidikalang, 
Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang, Sekda, Drs. Holler Sinamo, 
MM, Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Ny. Made Tirta 
RY Berutu, S.Sos, dan  Ny. Hj. Idahliany MI Padang  Ketua DW 
Persatuan Kabupaten Ny. Yetti Holler 
Sinamo dan anggota, Staf Ahli Bidang 
Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil, 
tokoh pemekaran dan tokoh masyarakat 
dan undangan lainnya.
 Menjelang siang, acara kemudian 
dilanjutkan dengan Sidang Paripurna 
DPRD dengan agenda Pidato Bupati 
Pakpak Bharat dalam rangka Hari Jadi di 
Gedung DPRD, Kompleks Panorama Indah 
Sindeka, Salak. Seperti halnya dengan 
Upacara Hari Jadi yang dihadiri para 
pemangku kepentingan di Kabupaten ini, 
tampak hadir juga perwakilan kabupaten tetangga seperti Wakil 
Bupati Humbang Hasundutan, Drs. Marganti Manullang, Staf Ahli 
Bidang Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil, Drs. Umar Bancin, 
Perwakilan Gubsu Jimmy Pasaribu dari Ka. Biro Otda Provsu, tokoh-
tokoh pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat, tokoh masyarakat, 
Mantan Bupati Dairi SIS Sihotang, instansi vertikal, partai politik 
dan ormas, serta pihak-pihak yang menunjukkan kebanggaannya 
di saat Kabupaten ini berusia sebelas tahun dengan turut 
menghadiri acara ini. Sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua 
DPRD Ir. Agustinus Manik dengan didampingi para Wakil Ketua 
yaitu Edison Manik, SE dan Sauli IP Habeahan.
 Dalam sambutannya Bupati mengucapkan terima kasih 
dan penghargaan kepada para tokoh pejuang pemekaran dan 
kepada para mantan pejabat Bupati dan Wakil Bupati serta mantan 
Ketua dan Anggota Dewan yang telah memberikan kontribusi 
yang besar bagi akselerasi pelaksanaan pembangunan di 
Kabupaten Pakpak Bharat.
 “Terkait dengan tema perayaan kali ini yaitu ‘Pakpak Bharat 
Bisa’, saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama meraih 
kemajuan, kemandirian dan kemartabatan masyarakatnya dan 
dengan bersama-sama pasti bisa. Momentum perayaan hari 
jadi hendaknya dijadikan sebagai wahana dalam memberikan 

warna dan makna bagi perjalanan 
sejarah Kabupaten Pakpak Bharat. Saya 
juga mengharapkan untuk mengasah 
kepekaan dan kejelian serta kemampuan 
membaca persoalan-persoalan 
strategis yang sedang dialami di masa 
yang akan datang, untuk kemudian 
dijadikan agenda penting program 
pembangunan,” sebut Bupati.
ACARA SYUKURAN
 Pasca pelaksanaan Sidang Paripurna, 
digelar acara resepsi dalam rangka 

Peringatan Hari Ulang Tahun 
(HUT) ke-11 Kabupaten 
Pakpak Bharat dengan 
mengambil tempat di 
halaman Rumah Dinas Bupati 
Pakpak Bharat. Para undangan 
yang sebelumnya hadir di 
Sidang Paripurna langsung 
ikut serta menghadiri acara ini.
 Acara dimulai dengan 
pemotongan kue diiringi lagu 
“Panjang Umurnya”. Ucapan 
terima kasih, disampaikan 

perwakilan Ahli Waris St. Asahan Banurea , Tokoh Pemuda 
Erah Banurea dan beberapa perwakilan lainnya. Salah seorang 
perwakilan tokoh masyarakat, Wisman Banurea, mengungkap 
bahwa Remigo merupakan sosok pemimpin yang mampu 
membawa Pakpak ini menuju kepada yang lebih baik. Program-
program yang dilaksanakan telah dirasakan masyarakat seperti 
pelayanan bus gratis, pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan 
gratis.
 Bupati dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pakpak 

Bharat adalah milik semua, 
kebanggaan kita semua 
dan kita semua masyarakat 
pakpak berkewajiban 
menjaga dan memajukan 
Pakpak Bharat.  “Momentum 
Hari Ulang Tahun Kabupaten 
yang ke-11 ini semoga 
menjadi penyemangat bagi kita 
semua untuk bekerja lebih giat 
lagi dalam menggerakkan roda 
pembangunan di Kabupaten 
Pakpak Bharat,”katanya. Setelah 
menyampaikan sambutan, Bupati 
juga menyerahkan penghargaan 
kepada tokoh pemekaran atau ahli waris.
 Walaupun sederhana, kegiatan tersebut tetap 
terselenggara dengan penuh makna, penuh kegembiraan dan 
penuh rasa kekeluargaan. Sebelumnya berbagai rangkaian 
kegiatan menyambut Hari Jadi Kabupaten Pakpak Bharat telah 
dilaksanakan diantaranya melaksanakan ziarah dan tabur bunga di 
Makam para tokoh pemekaran.

Reimpun SukutenLiputan Utama

Rangkaian Peringatan 11 Tahun Kabupaten Pakpak Bharat

SEDERHANA
NAMUN TETAP BERMAKNA

Foto Bersama: Bupati dan Wakil Bupati foto bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta Anggota DPRD 
Kabupaten Pakpak Bharat usai sidang paripurna.

Potong Kue : Suasana saat pemotongan kue ulang tahun oleh Bupati Pakpak Bharat di 
dampingi para Tokoh Pemekaran
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Liputan Khusus

Berbagai aktivitas yang dilakukan menjelang HUT ke-69 
RI  berbeda-beda. Betapa tidak, antusias masyarakat 
menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ini 
diwarnai dengan bermacam-macam kegiatan. Hal 
yang sering dilakukan adalah memasang bendera dan 

umbul-umbul, menghias rumah dengan lampu dan juga memberi 
hiasan di tepi jalan dengan tujuan untuk memperindah suasana. 
Segala persiapan penyambutan HUT Kemerdekaan RI di daerah 
ini sangat dirasa dan terlihat mewarnai seluruh pelosok daerah 
yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat ini. Berbagai perlombaan 
juga terlihat mewarnai peringatan HUT RI, diantaranya Lomba 
Gerak Jalan, Pertandingan Bola Volli Putra, Tarik Tambang Putri, 
Lomba Lari 10 Km tingkat SMP sederajat Putra/putri, Lomba 
Sukut – Sukuten (cerita rakyat), dan Pertandingan Sepak Bola yang 
memperebutkan Piala Bupati Pakpak Bharat.
 Tidak mau ketinggalan, Desa Ulumerah Kecamatan 
STTU Julu juga menggelar acara hiburan rakyat di Halaman SD 
Ulumerah, Sabtu (16/8) malam. Acara ini diprakarsai oleh generasi 
muda desa Ulumerah yang bertujuan untuk mempererat dan 
menjalin kesatuan dan persatuan serta menumbuhkembangkan 
semangat juang 45 dalam mengisi kemerdekaan Republik 
Indonesia. Suasana semakin meriah ketika Bupati Pakpak Bharat 
Remigo Yolando Berutu, MBA beserta rombongan datang 
menghadiri serta ikut memeriahkan acara ini dengan bernyanyi 
dan berjoget dengan masyarakat desa.
 “Kemerdekaan merupakan karunia yang Maha besar 
yang diberikan Allah kepada kita. Kita wajib bersyukur atas 
kemerdekaan yang diraih bangsa kita. Bersyukur diwujudkan 
dalam bentuk partisipasi dan berkarya. Untuk itu saya mengajak 
seluruh lapisan masyarakat untuk mengisi kemerdekaan dengan 
turut serta berpartisipasi dalam pembangunan yang dimulai 
dari dalam keluarga kita,”jelas Bupati dalam sambutannya di 
hadapan Kepala Dinas Pendidikan Jalan Berutu, S.Pd, MM., 
Kadis Budparhubmansih Mordehai Orba Suntuk Manik, SH, MH., 
Anggota DPRD Pakpak Bharat Sonny Berutu, Camat STTU Julu 
Morasi Berutu, dan tokoh masyarakat Arifin Berutu.
PUNCAK PERAYAAN HUT RI

 Peringatan 
detik-detik 
Proklamasi 
Kemerdekaan 
RI bertempat 
di lapangan 
Napasengkut, 
Minggu 17 
Agustus 2014 
diikuti ratusan 
peserta dari 
berbagai 

kalangan seperti PNS Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat 
dan instansi vertikal, TNI, POLRI, Pelajar, Pramuka, Organisasi 
Masyarakat serta tamu undangan dan puluhan pejuang veteran. 
Bertindak selaku Inspektur Upacara, Bupati Remigo Yolando 
Berutu,MBA.
 Tampak suasana hikmat saat Pasukan Pengibar Bendera 
Pusaka (Paskibraka) memasuki lapangan upacara. Paskibraka 
tersebut sebanyak 37 siswa terdiri dari 19 siswa putra dan 18 putri 
hasil seleksi dari seluruh SMA se-Kabupaten Pakpak Bharat.
Pada acara ini Bupati memberikan penghargaan Satya Lencana 
Karya kepada PNS yang telah mengabdi kepada negara dengan 
masa kerja selama 30 Tahun sebanyak 10 Orang, 20 Tahun 
sebanyak 7 Orang, dan masa kerja 10 Tahun sebanyak 11 orang. 
Penghargaan Petani Terbaik Tk. Provinsi Sumatera Utara diterima 
Arifin Manik yang memperoleh juara III, Penyuluh Terbaik Tk. 

Provinsi Sumatera Utara diterima Ella Edward Munte, SST, MM., 
yang memperoleh juara harapan I.
 Bupati juga memberikan Piala, Piagam dan uang 
pembinaan untuk pemenang Lomba Tangkas Terampil Koperasi 
(LTTK) tingkat Kabupaten Pakpak Bharat kepada Juara I SMAN I 
STTU JULU, 
Juara II SMAN 
I Tinada, Juara 
III SMAN I 
Kerajaan. 
SMAN I STTU 
Julu juga 
berhasil 
mendapatkan 
juara I 
perlombaan 
LTTK tingkat 
Regional 
Wilayah 
III Provinsi 
Sumatera 
Utara dan Juara Harapan I tingkat Provinsi Sumatera Utara.
 Turut Hadir Wakil Bupati Ir. Maju Ilyas Padang beserta 
Ibu, Ketua TP PKK Pakpak Bharat Ny. Made Tirta RY. Berutu, S.Sos, 
Wakapolres Pakpak Bharat Kompol T. Sianturi,Pabung Dandim 
0206 Dairi Mayor Muchtar, Kasi Intel Kajari Sidikalang Fredrik 
Silaban, Sekda Kab. Pakpak Bharat Drs. Holler Sinamo, MM.,  dan 
para pimpinan SKPD Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
RESEPSI KENEGARAAN HUT RI KE – 69 
 Sore harinya, upacara penurunan bendera sang merah 
putih di Lapangan Napasengkut dengan Inspektur Upacara Letkol 
Arh Rahmady Barung Sinang, ST., dan Komandan Upacara Kapten 
Inf. A. Simbolon.Sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Gedung 
Serba Guna, Salak (17/08) dilangsungkan acara resepsi kenegaraan 
yang dihadiri Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu, MBA 
dan Ibu.
 Bupati dalam sambutannya mengatakan bahwa kita 
generasi penerus wajib berterimakasih atas jasa para pahlawan 
yang telah gugur demi kemerdekaan negara. “Sudah menjadi 
kewajiban kita meneruskan perjuangan mereka dengan 
mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan di segala 
bidang, sehingga cita – cita luhur mereka dapat terwujud yaitu 
rakyat Indonesia yang sejahtera. Untuk itu mari bersama kita 
menyingsingkan lengan baju untuk bekerja keras dan bekerja 
sama agar menjadi bangsa yang besar khususnya bagi Kabupaten 
Pakpak Bharat yang tercinta agar dapat bersaing dengan daerah – 
daerah lainnya,”ungkapnya.   
   Di kesempatan ini juga Bupati memberikan penghargaan 
kepada 50 orang para veteran serta ahli warisnya, dan 
kepada para pemenang perlombaan dan pertandingan yang 
dilaksanakan dalam rangka memeriahkan dan menyemarakkan 
HUT Kemerdekaan RI ke – 69 di Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu : 
Lomba Gerak Jalan, Pertandingan Bola Volli Putra, Tarik Tambang 
Putri, Lomba Lari 10 Km tingkat SMP sederajat Putra/putri, Lomba 
Sukut – Sukuten (cerita rakyat), dan Pertandingan Sepak Bola yang 
memperebutkan Piala Bupati Pakpak Bharat.
 Hadir dalam acara Resepsi Kenegaraan ini Wakil Bupati 
Ir. H. Maju Ilyas Padang beserta Ibu, Dandim 0206 Dairi Letkol 
Arh. Rahmady Barung Sinang, ST beserta Ibu, Wakapolres Pakpak 
Bharat Kompol T. Sianturi beserta Ibu, Sekda Pakpak Bharat Drs. 
Holler Sinamo, MM beserta Ibu, Anggota DPRD Pakpak Bharat 
Sonny Berutu, Serru Berutu, dan Elson Angkat, seluruh anggota 
Paskibraka, para Veteran, Pengurus Parpol, Tokoh Masyarakat, 
Tokoh Agama, Tokoh Pemuda serta masyarakat.

Pekketna

WARNA-WARNI MENYAMBUT 
HUT KEMERDEKAAN RI
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P eringatan HAN (Hari Anak Nasional)  
bermula dari sebuah gagasan untuk 

mewujudkan kesejahteraan anak 
yang diperingati setiap tanggal 23 Juli 

sesuai Keputusan Presiden RI No.44 Tahun 
1984 tanggal 19 Juli 1984.

 Peringatan HAN tingkat Kabupaten Pakpak Bharat 
dilaksanakan di Lapangan Napasengkut, Rabu pagi (23/7)  diikuti  
Sekretaris Daerah, Drs. Holler Sinamo, MM yang bertindak sebagai 
Pembina Upacara, Para Asisten Setda, para Pimpinan SKPD, Ketua 
DW Persatuan Kabupaten , Ny. Yetti Holler Sinamo dan Anggota, 
Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten, Para pengajar, Seluruh 
PNS dilingkungan Pemkab Pakpak Bharat dan para siswa/i mulai 
tingkat TK, SMP dan SMA.
 Tidak seperti upacara umumnya, kali ini terlihat para 
petugas upacara didominasi oleh anak-anak sekolah yang  
merupakan pengurus Forum Anak Kabupaten Pakpak Bharat 
periode 2014-2017 antara lain Boymen Boangmanalu bertindak 

sebagai Komandan 
Upacara, Clara Yosephine 
Sitompul sebagai 
Master Of Ceremony 
(MC), Benjamin Padang 
pembaca UUD 1945, 
Anastasya Manik sebagai 
Pembawa Doa dan Lestari 
Capah sebagai  dirigen 
mengiringi lagu “Satu 
Nusa Satu Bangsa”. 
 Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, MBA 
dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekdakab Drs. Holler 
Sinamo, MM menyampaikan bahwa peringatan HAN merupakan 
momentum penting untuk menggugah kepedulian dan 
partisipasi seluruh bangsa Indonesia untuk menghormati, 
menghargai dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminatif 
serta untuk meningkatkan kesadaran anak akan hak, kewajiban 

dan tanggung  jawab 
kepada orang tua, 
masyarakat serta 
bangsa dan negara. 
Selanjutnya, kepada 
orang tua, Bupati 
menghimbau agar 
para orang tua 
memenuhi hak setiap 
anak. “Tumbuhkan 

keunggulan anak-anak kita dengan asah, asih dan asuh agar 
tumbuh menjadi insan yang berkompetitif dan berakhlak 
mulia,”harapnya. Diakhir sambutannya Bupati mengucapkan  
Selamat Hari Anak Nasional khususnya generasi emas Pakpak 
Bharat agar rajin menuntut ilmu dan kreatif dalam segala bidang 
sehingga memiliki masa depan yang baik. 

Kilas Balik

 Salah satu komponen utama kegiatan bina ibu, balita dan lansia dalam pembangunan 
SDM yaitu kegiatan Posyandu. Untuk 
itu sebagai bentuk kepedulian akan 
keberadaan Posyandu ini, Ibu Ketua 
TP PKK Kabupaten Pakpak Bharat, 

Ny.Made Tirta RY Berutu,S.Sos, 
didampingi Ka. Dinas Kesehatan dr. Tomas mengunjungi 

pelaksanaan kegiatan Posyandu di dua tempat yakni Balai 
Desa Kuta Meriah Kecamatan Kerajaan dan Balai Desa 

Siempat Rube II Kecamatan Siempat Rube, Kamis (17/7).

 Dalam kunjungan tersebut, ibu melihat langsung animo masyarakat 
yang sangat besar untuk mengikuti kegiatan posyandu. Hal ini dikarenakan 
beberapa manfaat Posyandu telah terasa bagi masyarakat dalam 
memperoleh kemudahan mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan dasar. Selain itu mereka ingin melihat dari dekat sosok 
Bunda PAUD yang sangat bersahaja ini.
 “Posyandu merupakan salah satu keberhasilan dalam menurunkan angka kematian bayi balita serta angka kematian 
ibu,”jelasnya. Made juga mengingatkan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)  di rumah tangga, seperti persalinan 
harus ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi ASI ekslusif, bayi ditimbang setiap bulan untuk memantau pertumbuhan dan 
perkembangannya, mencuci tangan pakai sabun dan air bersih, serta menggunakan jamban sehat dan mengkonsumsi buah, sayur.
 Disela-sela kunjungan tersebut, Bunda PAUD Kabupaten ini tanpa sungkan menyempatkan diri mengantar salah seorang ibu 
dengan bayinya yang sedang sakit untuk berobat di Puskesmas Sukaramai. 
 Salah seorang Tokoh Masyarakat, Amharuddin Tinendung mengatakan sangat bangga kepada Ny. Made Tirta RY Berutu, S.Sos 
yang turun langsung berinteraksi dengan masyarakat tanpa ada batas. “Saya cukup bangga dan berterimakasih kepada Ibu Bupati 
yang berkenan datang dan berinteraksi dengan kami, karena hal ini merupakan motivasi agar kami terus berbenah diri dalam menjaga 
kesehatan khususnya anak-anak dan balita,”ungkapnya tersenyum. Harapannya agar Ketua TP PKK Kabupaten tidak pernah lelah dalam 
membina kesehatan masyarakat terutama untuk generasi emas Pakpak yang berkualitas dan terdepan.

Tumulih Mi Podi

Kunjungan Tim Penggerak PKK Ke Posyandu

UPACARA HAN TINGKAT KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2014

Ketua TP PKK Kabupaten, Ny. Made Tirta RY Berutu, S.Sos 
terlihat sedang memberikan makanan kepada anak-anak.

Drs. Holler Sinamo, MM saat bertindak sebagai Pembina Upacara

Tumbuhkan 
keunggulan anak 

dengan
Asah, Asih & Asuh
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PotretGombaren

 S aat ini Pakpak 
Bharat, yaitu sebuah 

Kabupaten yang 
berada disebelah 

barat laut provinsi Sumatera 
Utara telah mencapai usianya 

yang ke-11, atau setahun 
setelah dasawarsanya. Masih 

berusia muda memang jika 
dibandingkan dengan 32 

Kabupaten/Kota lainnya di 
Provinsi ini. Tetapi walaupun 

berusia muda, sebagai 
Kabupaten yang dimekarkan 

setelah reformasi dari kabupaten 
Dairi, Pakpak Bharat tidak 

pernah terhenti untuk berkreasi 
dan meraih prestasi yang 

bermuara pada perwujudan 
kesejahteraan masyarakatnya, 

terutama pada tahun-tahun 
terakhir ini.

 Orang yang paling mempunyai peran penting dalam 
menghadirkan kreasi dan perolehan prestasi ini tak lain dan 
tak bukan adalah Remigo Yolando Berutu, MBA, sang Bupati 
yang mulai menduduki posisi puncak di Kabupaten Pakpak 
Bharat sejak tahun 2010 yang lalu. Sebelumnya beliau juga telah 
berkontribusi terhadap Kabupaten ini sebagai seorang Wakil 
Bupati pada periode sebelumnya.
Pada tahun ini memang Pakpak Bharat meraih prestasi 
yang bergengsi, khususnya dalam tugas pelaporan yaitu 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Untuk LKPD yang 
merupakan laporan keuangan tahun 2013 memperoleh opini 
WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian, yang merupakan opini 
tertinggi yang dikeluarkan oleh BPK. Hal yang menarik dalam 
opini yang didapat Pemkab Pakpak Bharat bahwa opini ini 
tanpa catatan sama sekali alias WTP Murni, yang artinya segala 
sesuatunya mulus diterima tanpa pertimbangan yang menjadi 
sinyal-sinyal peringatan akan adanya potensi-potensi yang 
menimbulkan kekurangan di dalam sebuah laporan keuangan. 
Selain itu Pakpak Bharat merupakan Kabupaten/Kota pertama di 
Sumatera Utara yang dinyatakan pertama sekali menerima opini 
ini setelah 12 institusi lainnya menerima laporan sebelumnya.
 Untuk LPPD yang merupakan hasil laporan 
penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh di tahun 
2012 serta telah melalui proses evaluasi oleh tim dari Provinsi 
dan Pusat yang dikenal dengan EKPPD (Evaluasi Kinerja 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), Kabupaten Pakpak Bharat 
telah mencapai posisi ketiga di tingkat Provinsi Sumatera Utara, 
di bawah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten 
Samosir, dan secara Nasional meraih posisi 104 dari 510 
Kabupaten/Kota se-Indonesia. Ini adalah posisi tertinggi yang 
diraih Kabupaten Pakpak Bharat semenjak LPPD dilaksanakan 
oleh Kementerian Dalam Negeri mulai tahun 2008.
 Selain itu Kabupaten Pakpak Bharat juga menerima 
Piagam Penghargaan Pekan Nasional (Penas) kepada Bupati 
Pakpak Bharat, yang diterima Wakil Bupati Pakpak Bharat, Ir. 
H. Maju Ilyas Padang dari Menteri Pertanian 
Siswono pada acara penutupan Penas XIV di 
Malang, Jawa Timur atas peran aktif Bupati 
dalam peningkatan pembangunan bidang 
pertanian.

MENGHADIRKAN YANG TERBAIK
 Bupati Pakpak Bharat sebagai seorang 
yang inovatif melihat bahwa selama ini 
proses pelaporan yang disiapkan dan 
diserahkan kepada pihak yang berkompeten 
terkesan ‘asal ada saja’ sebagai pemenuhan 
sebuah syarat dari ketentuan regulasi yang 
ada. Bagi beliau, sebuah laporan juga 
harus dipersembahkan sebaik-baiknya 
sebagaimana kita juga mempersembahkan 
pekerjaan-pekerjaan yang lain dalam 
proses pembangunan kemasyarakatan dan 
tata pemerintahan.
 “Selama ini saya melihat bahwa 
kehadiran proses pelaporan, baik itu yang 
disampaikan kepada mitra (DPRD; red) 
maupun diserahkan kepada pemerintah 
atasan terkesan asal jadi. Ini yang saya 
tidak sepakat, karena pada dasarnya 
optimalisasi suatu kegiatan tidak 
sebatas pada proses dan hasilnya, 

SETAHUN PASCA DASAWARSA  KABUPATEN PAKPAK BHARAT

PRESTASI 
SEMAKIN BERKUALITAS &

TERUS MEWARNAI
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tetapi juga pada laporan dan evaluasinya. Artinya mulai dari lini 
perencanaan sampai dengan pasca kegiatan harus dikerjakan 
sebaik-baiknya,” tutur Bupati saat diwawancarai suatu ketika.
 Hal tersebut memang ditunjukkan oleh Bupati 
semenjak awal kepemimpinan beliau di Kabupaten ini. Pada 
proses penyusunan Nota Pengantar Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2010 yang dilaksanakan di 
tahun 2011 dihadapan DPRD Kabupaten Pakpak Bharat, secara 
totalitas beliau mengawal dan mengontrol pembuatan laporan ini. 
Beliau mengkritisi dan terus-menerus memberi masukan terhadap 
muatan isi laporan tersebut dengan mendetail. “Saya tidak mau 
main-main dengan hal ini walaupun hanya berlaku secara lokal 
Kabupaten Pakpak Bharat. Ini bermakna akan penghargaan yang 
sama kita lakukan kepada setiap unsur, baik itu di Kabupaten 
ataupun di level pemerintahan yang lebih tinggi, dan jangan 
sampai semua terkesan ‘asal jadi’ sebagai pencerminan bahwa kita 
juga melakukan pembangunan di Kabupaten ini tidak ‘asal jadi’ 
juga,” tutur Bupati lebih lanjut.
 Penegasan sikap tidak ‘asal jadi’ juga dilontarkan oleh 
Bupati Pakpak Bharat saat Rapat Kerja Pemerintahan Daerah 
(Rakerda) tahun 2011, khususnya pada komitmen untuk 
mencapai opini WTP. Semenjak proses pelaporan LKPD ke BPK 
dilakukan sejak tahun 2005, pada dasarnya hasil yang dicapai 
oleh Kabupaten Pakpak Bharat tidak jelek-jelek amat, yaitu hanya 
stagnan pada opini WDP dan sekalipun tidak pernah mendapat 
opini terendah yaitu “Disclaimer”. Tetapi bagi Bupati hal ini harus 
disempurnakan karena bagaimanapun ini berdampak secara 
menyeluruh akan cita-cita Pemerintahan yang bersih dan baik 
(Clean Governance - Good Government).

 Mulailah kelompok-kelompok yang bertanggung 
jawab akan pengelolaan laporan keuangan ini 

disempurnakan dengan penekanan 
pada unsur-unsur yang masih kurang 
seperti aset daerah dan sebagainya. 

Secara bertahap dan pasti terjadi 
peningkatan dalam kualitas LKPD 

Kabupaten Pakpak Bharat. Sampai 
pada tahun lalu hanya tinggal 2 catatan 
saja yang perlu dilakukan perbaikan 
dan kini, pada LKPD Kabupaten Pakpak 
Bharat tahun 2013, masalah-masalah 

tersebut telah berhasil dituntaskan. Dan 
puncaknya adalah pada penyampaian 

LHP-LKPD tahun ini yang diterima 
langsung oleh Bupati Pakpak Bharat dari 

Kepala Perwakilan BPK Sumut, Ibu Muktini, 
SH, di Gedung BPK, Jalan Imam Bonjol, 
Medan pada tanggal 13 Juni yang lalu dan 

mendapat WTP murni.
 Walaupun begitu bagi Bupati hal 
tersebut menjadi cambukan dan tidak 

semata-mata kebanggaan. “Hal yang perlu 
diingat oleh pihak Kabupaten Pakpak Bharat 
bahwa WTP ini bukanlah akhir dari sebuah 

perjuangan, tetapi merupakan awalan untuk 
terus menghadirkan yang terbaik karena 

sesungguhnya mulai sekarang tanggung jawab besar telah 
diamanahkan kepada kita untuk dapat mempertahankan opini 
WTP ini,”ungkap Bupati. Bupati juga berencana memberikan 
‘reward’’ kepada petugas-petugas dan pelaku-pelaku keuangan 
sehingga mampu berkinerja lebih baik lagi.

MENJAGA KEPERCAYAAN MASYARAKAT
 Pada hakikatnya laporan ini saling berkaitan karena seperti 
LPPD juga memuat hal-hal yang tercantum dalam LKPD walaupun 
secara umum saja seperti total realisasi anggaran berbanding total 
penganggaran serta pencantuman aset berdasarkan urusan. Hal 
tersebut juga termaktub di dalam pelaporan di LKPj.
 Bedanya adalah LPPD mencantumkan proses pencapaian 
hasil berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan oleh 
Kemendagri, termasuk penyampaian dokumen-dokumen 
terkait atas capaian-capaian kinerja yang dimaksud. Penilaian 
secara kuantitatif di dalam LPPD juga tidak sebatas angka-angka 
rupiah saja, tetapi juga angka-angka perbandingan semisal 
angka aparatur berbanding dengan jumlah masyarakat, angka 
keberadaan infrastruktur, angka prestasi nasional dan regional dan 
berbagai angka-angka lainnya yang semuanya harus mengikuti 
basis format yang telah ditetapkan.
 Selain itu, walaupun batas waktu penyampaian laporan 
sama, yaitu 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran, tetapi LPPD 
memiliki proses evaluasi lebih lanjut yang dilakukan oleh tim dari 
pemerintah atasan yang turun langsung ke daerah-daerah dan 
biasanya dilakukan pada pertengahan tahun atau beberapa bulan 
setelah penyampaian LPPD. Itulah yang menyebabkan hasil akhir 
LPPD sedikit lebih lama dari LKPD.
 Penilaian untuk LPPD berupa pemeringkatan. Pada tahun-
tahun sebelum kepemimpinan Bupati Remigo, peringkat LPPD 
Kabupaten Pakpak Bharat di tingkat Sumatera Utara hanya berada 
pada peringkat 18 dan 17. Tetapi semenjak kepemimpinan beliau 
mulai peringkat ini menanjak, yaitu pada posisi 10 besar dan 
kini mencapai peringkat 3 besar. “Niatan yang utama dengan 
hasil laporan yang baik ini adalah untuk menjaga kepercayaan 
masyarakat yang telah menyerahkan amanahnya kepada saya,” 
sebut Bupati.
 Ya, dasar menjaga kepercayaan masyarakat inilah Bupati 
terus berusaha menghadirkan yang terbaik dalam mewujudkan 
kesejahteraan masyarakatnya. Berbagai kebutuhan yang 
mendasar yang berakar dari visi dan misi terus beliau buktikan.
 Pendidikan misalnya. Tidak hanya capaian lulusan 100 
persen saja yang berhasil beliau pertahankan, tetapi pemberian 
beasiswa bagi para lulusan SLTA yang berhasil menembus 
perguruan tinggi negeri juga beliau tingkatkan, yang secara 
umum hal tersebut masih sangat langka di negeri ini.  Pemberian 
beasiswa ini juga yang berdampak memacu semangat lulusan 
SLTA untuk melanjutkan pendidikan, khususnya di perguruan 
tinggi negeri.
 Bupati juga melakukan penyempurnaan-penyempurnaan 
terhadap regulasi penerima beasiswa ini sehingga bantuan yang 
diberikan semakin tepat sasaran. “Alangkah tidak etis misalnya 
seorang anak yang orang tuanya dianggap mampu seperti PNS 
golongan IV masih menerima beasiswa ini, sementara masih 
banyak para lulusan SLTA yang orang tuanya tidak mampu. Inilah 
bagian dari penegakan keadilan bagi kita semua,” jelas Bupati saat 
diminta pendapatnya tentang perubahan regulasi ini.
 “Selain itu, hal ini terjadi juga berdasarkan aspirasi 
masyarakat, seperti halnya juga saya menghadirkan SMK di 
Kecamatan STTU Jehe yang merupakan permintaan masyarakat 
saat saya melakukan pertemuan dengan masyarakat di sana.  
Mendengarkan masyarakat dan merealisasikan keinginan mereka 
adalah salah satu bagian dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” 
ujar Bupati diakhir pembicaraan.
 Setahun pasca dasawarsa, prestasi tak pernah terhenti dan 
semakin bergengsi. Tetap terus mendengarkan dan merealisasikan 
aspirasi masyarakat serta jaga terus kepercayaan masyarakat untuk 
menghadirkan yang terbaik dalam  capaian kesejahteraan yang 
diidam-idamkan.

Potret Gombaren
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Kegiatan PemkabUlan Ta

FARM FIELD DAY (FFD)  Lanjutkan Kerjasama Dengan 
PEMKAB PAKPAK BHARAT

Peduli Masyarakat, Pemkab Pakpak Bharat
Kembali  B eri  B antuan B agi  L ansia  Terlantar  & Penyandang Cac at

Pembangunan di bidang pertanian merupakan salah satu 
fokus utama pemerintah kabupaten Pakpak Bharat baik 
secara infrastruktur maupun kemampuan sumber daya 
manusia. Untuk itu sebagai tindak lanjut kerjasama antara 

pemerintah dengan Yayasan Field Indonesia yang didukung oleh 
USAID (United States Agency for International Development) 
dan Clemson University dilaksanakan Farm Field Day (FFD) di 
desa Laelangge Namuseng, Selasa (5/8) yang  dihadiri  Asisten 
Administrasi dan Pembangunan, Ir. Sustra Ginting, M.Si, Ka. BP4K, 
Supardi Padang, SP,MM, Para pimpinan SKPD, Engkus Kuswara dan 
Tim dari Yayasan Field Indonesia, Prof. Gerry Courner dan Tim dari 
Clemson University, Utema Silan dari Perwakilan UPT-PPTH Sumut, 
Terulin Sembiring dari PT. Sumatera Tobacco Trading Company, 
Para PPL, Petani Kopi dan Jeruk Kabupaten Pakpak Bharat serta 
masyarakat yang terlihat begitu antusias mengikuti acara.
 Farm Field Day (FFD) merupakan tindak lanjut dari kegiatan 
Sekolah Lapang (SL), dimana para petani yang telah mengikuti SL 
tanaman jeruk dan kopi mempresentasikan apa yang telah mereka 
pelajari serta manfaatnya pada tanaman jeruk dan kopi. Hal ini 
dengan menitikberatkan pada penggunaan bahan-bahan organik 
dengan meminimalkan penggunaan bahan kimia serta mampu 

membuat sendiri bahan-bahan organik tersebut. Para petani 
yang mempresentasikan hasil SL juga telah melakukan percobaan 
lapangan antara lain Gibon Tumangger mempresentasikan 
tentang Tricoderma, Susiantono Tumangger mempresentasikan 
tentang Beuveria, Hingga Padang mempresentasikan tentang 
Bio Stater, Ny. Erika Berutu membagi pengalaman SL  tanaman 
kopi, Martin Berutu mengenai Study Beuveria dan Saur Banurea 
membagi pengalaman selama mengikuti sekolah lapang.
 Beberapa Petani tersebut mengingatkan bahwa 
pengasahan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat diperlukan. 
“Jangan materi yang diberi tapi ilmu yang kami butuhkan, karena 
ilmu sangat berguna untuk selamanya.”ungkap Gibon Tumangger 
tulus. 
 Bupati sendiri merasa terpesona dengan presentasi 6 
orang petani Sekolah Lapang. “Luar biasa,” puji Bupati. “ Saya tidak 
menyangka, kalian para peserta sudah menunjukkan hasil yang 
prima seperti ini, dan saya berharap apa yang kalian tampilkan ini 
juga mampu diterapkan untuk masyarakat nantinya. Kalian lah 
ujung tombak pemberdayaan pertanian, khususnya pada komoditi 
jeruk dan kopi di Pakpak Bharat, segera tularkan ilmu yang kalian 
dapat kepada petani lainnya,” sambung beliau lagi.
 Secara tegas Bupati menyatakan sangat mendukung 
program yang bersahabat dengan alam dan lingkungan. “Ini 
sangat penting bagi Pakpak Bharat dan dunia secara keseluruhan, 
karena semuanya bermakna pada penghindaran dan pencegahan 
akan kerusakan alam serta produktivitas juga akan semakin 
meningkat karena biaya sangat ditekan dengan memanfaatkan 
semua yang berada di sekitar kita. Selain itu, apa yang akan kita 
terapkan, sangat berguna bagi kelangsungan kehidupan dalam 
jangka menengah dan panjang,” papar Bupati. Mengingat manfaat 
yang begitu besar nantinya, Bupati berharap agar program SL 
dapat terus dilaksanakan. Acara kemudian dilanjutkan dengan 
makan bersama dan peninjauan lapangan. 

U paya dan kepedulian pemerintah untuk meningkatkan 
kesejahteraan bagi masyarakat yang nduma terus dilakukan 

melalui berbagai macam program dan kegiatan.
Kali ini di bulan Agustus tepatnya di saat moment menyambut  HUT 

RI yang ke 69,  Pemkab Pakpak Bharat melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi   kembali memberikan bantuan berupa peralatan kursi roda dan 
alat bantu dengar yang menjadi kebutuhan penyandang disabilitas serta 
uang duka dan asistensi sosial bagi lansia terlantar. Kegiatan ini dimaksud 
untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat serta menjalin tali silaturahmi 
antara pemkab dengan masyarakatnya khususnya para lansia terlantar dan 
penyandang cacat di Kabupaten Pakpak Bharat.
 Secara simbolis pemberian bantuan ini diberikan oleh Ny. Made Tirta RY 
Berutu, S.Sos didampingi Ny. Yetti Holler Sinamo dan Ka. Dinas Sosnakertrans, 
Manurung Naiborhu, S.Pd, MM di Aula Pemkab Pakpak Bharat,Kompleks 
Perkantoran Panorama indah Sindeka, Salak pada  Jumat (15/8).

 “Terkadang saat kita merasakan kegembiraan, mungkin lupa bahwa masih ada orang lain di sekeliling kita yang masih serba 
kekurangan. Inilah makna sesungguhnya pemberian bantuan seperti ini, dan untuk membangkitkan kesadaran bagi kita semua bahwa 
kita sama di mata sang Pencipta,” tutur Ny. Made Tirta tulus.
 Ibu Made Tirta juga menyampaikan bahwa sikap-sikap kepedulian yang dilakukan seperti ini tentunya akan menambah semangat 
hidup dan motivasi dari kaum yang memiliki keterbatasan. “Sikap-sikap seperti ini juga menjadi pembuktian bagi kita akan keberpihakan 
terhadap rakyatnya dari segala lapisan, tanpa pandang bulu,” ungkap Ibu Made Tirta Dewi. 
 Pada kesempatan yang sama Ibu Nurete Sinaga salah seorang penerima bantuan menyampaikan ungkapan rasa terimakasih 
kepada pihak pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat khususnya pada Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu, MBA. “Kami ucapkan 
terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Remigo, semoga Bapak  dan keluarga sehat-sehat, panjang umur serta panjang jabatan 
dikemudian hari dan diberkati dalam setiap pekerjaan maupun cita-cita yang diinginkan,” ungkap utusan penerima bantuan tersebut. 
 Di sela-sela acara, Ka. Bidang Sosial, Jannes Berutu menjelaskan bantuan dimaksud diberikan terhadap 396 orang dengan rincian 
bantuan berupa 10 unit kursi roda , alat bantu dengar 15 buah, bantuan keuangan bagi lansia sebanyak 260 orang dan bantuan untuk 
penderita cacat sebanyak 100 orang, serta bantuan uang duka kepada 11 orang janda yang dananya berasal dari APBD Kabupaten Pakpak 
Bharat.  

 Ny. Made Tirta RY Berutu, S.Sos 
saat berinteraksi dengan salah seorang lansia penerima bantuan.
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Kehumasan Persinabul

HALAL BIHALAL PEMKAB 
PAKPAK BHARAT 

TAHUN 2014/1435 H

BUPATI : “JAGA 
KERAGAMAN 

SOLIDARITAS ANTAR 
UMAT BERAGAMA”

 Halal Bi Halal merupakan 
sarana konsolidasi terhadap 
seluruh elemen yang ada  
baik  pemerintah, Swasta, 
Organisasi Masyarakat, 
Lembaga adat serta seluruh 
masyarakat untuk bersama-
sama saling mendukung 
dalam membangun 
Pakpak Bharat menuju 
pakpak yang nduma. 
Untuk itu Pemkab Pakpak 
Bharat menyelenggarakan 
Halal Bi Halal Kabupaten 
Pakpak Bharat Tahun 
2014/1435 H di halaman 
Rumah Dinas Wakil Bupati 
Ir. H. Maju Ilyas Padang, 
Komplek Perkantoran 

Panorama Indah Sindeka,Salak, Kamis (7/8). Acara diawali dengan 
pembacaan Al Qur’an oleh Qori Adnan Tumangger.
 Acara yang di hadiri oleh Bupati Pakpak Bharat, Remigo 
Yolando Berutu,MBA , Wakapolres, Sekdakab Drs. Holler 
Sinamo,MM, Perwakilan Danramil, Para Pimpinan SKPD dan 
Pegawai di lingkungan Pemkab Pakpak Bharat, Instansi Vertikal, 
para tokoh ulama dan tokoh masyarakat dan undangan lainnya 
serta kehadiran Ustadz Irfan Yusuf sebagai pembawa hikmah halal 
bi halal terlihat begitu akrab. Dalam hikmahnya ustadz  menekan 
agar dalam kehidupan kita senantiasa selalu mengingat Allah SWT.
Dalam sambutannya  Bupati mengatakan, kesuksesan yang 
kita upayakan untuk diraih dengan predikat taqwa di bulan 
suci Ramadhan dirasakan belum lengkap jika tanpa dilanjutkan 
dengan sikap terbuka untuk saling bersilaturahmi dengan sesama 
keluarga, tetangga dan rekan kerja atas segala kesalahan dan 
kekhilafan yang pernah dilakukan.
 “Jaga keberagaman solidaritas antar umat beragama 
baik dengan pemerintah maupun antar individu, sehingga 
terwujud suasana yang aman, tenteram dan damai. Marilah kita 
menjalankan ibadah kita sesuai dengan agama dan kepercayaan 
masing-masing,” ujar beliau.
 Hal senada juga diutarakan oleh Wabup, Ir. H. Maju Ilyas 
Padang untuk selalu saling menghormati perbedaan yang ada.        
“Selalu berbuat baik antar sesama, karena hal ini juga merupakan 
sebuah ibadah,” ungkapnya.
 Sebelumnya berbagai rangkaian kegiatan dalam 
memperingati Idul Fitri telah dilaksanakan antara lain Kegiatan 
Safari Ramadhan Terpadu  ke-30 Mesjid sekaligus memberi 
bantuan berupa sajadah, lampu emergency, Buku Khotbah, 
Santunan Tali Asih berupa sarung kepada 3 pengurus jamaah 
dan kepada 105 lansia, Kegiatan Buka Puasa Bersama sekaligus 
memberikan santunan kepada anak yatim berupa sarung dan tali 
asih, Kegiatan Peringatan Nuzul Qur’an dan Pawai Takbiran.

 
Menindaklanjuti 

arahan Bupati 
Pakpak Bharat, 

Remigo Yolando 
Berutu,MBA, Wabup 

Ir.H. Maju Ilyas 
Padang dengan didampingi Sekdakab, Drs. Holler 

Sinamo,MM,  Asisten Pemerintahan Sahat Banurea, 
S.Sos,M.Si, Asisten Administrasi dan Pembangunan 

Ir. Sustra Ginting,M.Si,  Ka. BKD dan Diklat, Jalil 
Angkat, SH,  Inspektur Kabupaten, dan beberapa 

pimpinan SKPD melakukan inspeksi mendadak 
(sidak) usai apel gabungan yang rutin dilaksanakan 

setiap awal bulan. Sidak dilakukan di beberapa 
Instansi Pemerintah usai liburan panjang Idul Fitri 

1435 H, Senin (4/8). 
 Dinas Kehutanan, LH dan Pertambangan merupakan 
tempat pertama yang disidak  Wabup bersama rombongan. 
Saat Wabup dan rombongan masuk, para pegawai yang sedang 
memulai pekerjaannya sempat kaget. Wabup pun kemudian 
menyalami satu persatu para PNS tersebut. 
 Wabup menegaskan akan menindak tegas pegawai negeri 
sipil di lingkungan Pemkab Pakpak Bharat yang melakukan 
pelanggaran disiplin karena tidak masuk kerja di hari pertama 
setelah libur lebaran. “ Hal ini dilakukan untuk meningkatkan 
disiplin dan tanggung jawab para pegawai sebagai abdi negara,” 
katanya. Tidak hanya disiplin, Wabup juga memberikan motivasi 
kepada para PNS untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat.Terdata di Dishut,LH dan Pertambangan tingkat 
kehadiran pegawai mencapai  99 persen. “Pegawai hampir 100 
persen masuk, insyaallah pelayanan terhadap masyarakat tidak 
akan terganggu,”tuturnya.
 Sidak berlanjut ke Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas 
Pendidikan, Dinas Kesehatan, Prindagkop, BP4K, Rumah Sakit 
Umum Daerah Salak dan berakhir di Kantor Camat Salak.
 Kabag Humas Setda, Kastro Manik,S.Sos yang juga ikut 
mendampingi Wabup mengatakan dari hasil sidak tersebut, secara 
keseluruhan tingkat kehadiran pegawai usai libur panjang Idul 
Fitri 1435 H mencapai 97 persen. Dikatakannya, pelayanan telah 
kembali normal, meskipun masih ada pegawai dan honorer yang 
belum masuk. “ Mereka belum masuk ini bukan karena bolos tapi 
karena mereka ada halangan, seperti sakit dan lain-lain,”jelasnya 
mengakhiri pembicaraan.  

Tingkat Kehadiran Pegawai
PEMKAB PAKPAK BHARAT

97 %
PELAYANAN KEMBALI BERJALAN 

NORMAL DAN LANCAR
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Serba-Serbi Matcam Bage

tips & 
trik

RESEP IKAN 
KEMBUNG 

TUMIS 
BOMBAY

Jika menyimpan makanan terlalu lama, biasanya bakal 
timbul bau atau aroma tak sedap yang tajam. Buruknya, 
gak cuma bikin hidung gak enak jika membuka kulkas 
tapi makanan lain yang disimpan di kulkas bisa juga 

ikutan tercemar bau tak sedap itu sekaligus bisa 
merusak cita rasa makanan yang lain.

Berikut tips-tips Menghilangkan Bau Pada 
Kulkas:

- Jika kulkas bau, letakkan beberapa 
kantong teh celup di dalam kulkas. Teh 
celup bisa berfungsi sebagai penyerap 

bau 
-  Atau potong sebuah jeruk menjadi dua lalu kosongkan isinya. Isi 

dengan garam dapur lalu taruh di sebuah piring. Letakkan di kulkas.
-  Buang makanan yang sudah busuk dan simpan makanan yang berbau menyengat 

atau beraroma keras di dalam wadah yang tertutup rapat
-  Jika menyimpang udang dan meninggalkan bau yang gak kunjung hilang, sediakan 

saja semangkuk baking powder di dalam kulkas. Pasti deh bau amis bakal hilang 
segera. 

-  Jika ingin menyimpang durian di kulkas ada baiknya daging beserta biji durian 
dibungkus dengan kertas alumunium, lalu masukkan ke wadah yang tertutup rapat 

dan simpan di freezer.
-  Jangan lupa cuci kulkas sebulan sekali. Cuci semua perangkatnya, rak-rak, tempat 
es, tempat telur, dll. Tapi sebelumnya jangan lupa matikan kulkas. Dan pada bilasan 

terakhir tambahkan perasan air jeruk. Setelah itu jangan lupa keringkan kulkas 
dengan menggunakan lap kering pastinya. Tuangkan sedikit essent vanila ke secarik 
kain katun, kemudian masukkan kain tersebut ke dalam kulkas. Setelah itu, nyalakan 

kembali kulkas.
(Berbagai sumber)

Resep ikan kembung tumis bombay. Banyak ragam cara memasak ikan kembung 
yang enak, karena pada dasarnya daging ikan ini cukup gurih dan lezat walau 

harganya bersifat ekonomis. Salah satu kreasi olahan masakan ikan kembung yang 
praktis dapat dilihat dalam resep kali ini. Dengan paduan bawang bombay dan 

bumbu lainnya lumayan menggugah selera bukan?
Bahan dan bumbu :

500 gram ikan kembung 
1 buah bawang bombay, iris 
1 batang daun bawang, iris 

garam, gula dan penyedap rasa sesuai selera 
minyak goreng 

Haluskan :
4 butir bawang merah 
3 siung bawang putih 

4 butir kemiri 
4 cm kunyit 

2 cm lengkuas 
Cara memasak ikan kembung tumis bombay :

 Setelah ikan dibersihkan, potong-potong menjadi dua bagian atau lebih 
sesuai selera lalu lumuri ikan dengan garam dan jeruk nipis. 

 Panaskan minyak secukupnya untuk menggoreng ikan hingga matang lalu 
angkat dan tiriskan.

 Panaskan lagi sedikit minyak, tumis bawang bombay dan daun bawang 
hingga layu, masukkan bumbu halus lalu aduk hingga harum. 

 Tuang air secukupnya, tambahkan garam, gula dan penyedap sesuai 
selera, aduk rata. Masukkan ikan goreng, aduk dan masak hingga bumbu 

menyerap. Angkat dan masakan ikan kembung siap untuk disajikan. 

Sumber : http://masaktiaphari.blogspot.com

Tips Merawat Warna 
Pakaian Agar Tetap 

Cemerlang

Pakaian dengan warna cemerlang memang 
menyenangkan untuk dikenakan. Meski mungkin bukan 
pakaian baru, tapi tidak memalukan untuk berinteraksi 

sosial. Beda halnya kalau warnanya pudar dan kondisinya 
melar. Selain tidak enak dilihat, juga bisa memunculkan 

krisis percaya diri dalam penampilan.
Barangkali buat Anda yang berdompet tebal, membeli 
baju baru adalah solusi untuk mengganti pakaian yang 
kurang layak pakai. Tapi, kalau keseringan beli, bisa-bisa 
malah tekor keuangan Anda. Untuk menyiasati rusaknya 

pakaian, lebih baik Anda perhatikan tips berikut:

•Jangan sering dicuci
    Setiap kali pakaian dicuci, sebenarnya mengurangi 
kualitasnya. Seperti halnya mesin, pakaian juga akan 
aus. bila anda mengenakan pakaian hanya sebentar, 
misalnya 2-3 jam dan tidak kotor, sebaiknya cukup 
anginkan saja dan bisa dipakai kembali.

•Deterjen berkualitas
     kalau mau pakaian anda awet , jangan pakai 
deterjen murahan. lebih baik keluarkan sedikit tambahan 
biaya untuk membeli deterjen yang benar-benar ampuh 
merawat pakaian.

•Gunakan Cuka
     kalau yang ini berfungsi mempertahankan warna 
pakaian anda secara sederhana. Sebelum dicuci, 
rendam pakaian di dalam air yang sudah dilarutkan 
dua sendok makan cuka. Cuka akan mengunci warna 
pakaian anda agar tidak gampang luntur.

•Pisahkan pakaian
     memisahkan pakaian juga penting untuk 
mempertahankan keawetan pakaian. ada empat cara 
untuk memisahkan. Yaitu memisahkan yang berwarna 
putih, warna gelap, warna cerah, dan pakaian berbahan 
lembut.

•Hilangkan noda dengan vetsin
     Tidak hanya untuk makanan, vetsin ternyata juga 
ampuh menghilangkan noda di pakaian. Cukup rendam 
pakaian dengan melarutkan satu sendok makan vetsin 
sebelumnya, untuk mengurai noda yang menempel. 
setelah itu tinggal dicuci seperti biasa.

•Kurangi penggunaan mesin pengering
mesin pengering memiliki peran untuk keausan pakaian. 
lebih baik anda menanggalkan mesin ini kalau pakaian 
ingin awet.

(Berbagai sumber)

TIPS AGAR 
KULKAS TIDAK 

BAU
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 SMP Negeri 
I Salak 

beroperasi 
pada tahun 

1961 dengan 
luas bangunan  

3.774,095 m2 
dan memiliki 

18 ruang 
kelas serta 
dilengkapi 

ruang Perpustakaan, ruang Lab. 
IPA, ruang Lab. Komputer, ruang 

Lab. Bahasa. Saat ini SMP Negeri I 
Salak dipimpin oleh seorang yang 

berpengalaman dan sangat peduli terhadap kualitas Kegiatan Belajar Mengajar, 
pembinaan akhlak siswa, kualitas pembelajaran dan mutu lulusannya.

 Dibawah bimbingan Bupati, kepala sekolah SMPN I Salak Surani Padang,  S.Pd, MM dibantu Wakil dan Staf serta para guru pada 
tahun 2013 meraih Sertifikat ISO 9001:2008 tentang Pelayanan Publik. Bersama 8 Frontline lainnya, SMPN I Salak menerima Sertifikat 
tentang Sistem Manajemen Mutu yang diserahkan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen 
PAN-RB) disaksikan Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, MBA di Jakarta. 
 Penghargaan ISO 9001:2008 membuat SMPN I Salak ini menjadi sekolah favorit di Kabupaten Pakpak Bharat. Selain lokasinya 
yang strategis, SMPN I selalu membuat kejutan-kejutan melalui prestasi hasil studi siswanya maupun kualitas para alumninya. SMPN I 
selalu unjuk gigi dalam lomba-lomba akademik maupun non akademik. Semua kegiatan tersebut mempunyai tujuan yang mengarah 
pada visinya yaitu  “Unggul Dalam Pencapaian Mutu yang didasari Iman dan Taqwa”.
 Sudung Kristofel Naiborhu, salah seorang guru bidang matematika mengatakan penerapan ISO 9001:2008 sempat membuat 
para guru kewalahan, namun hasilnya sangat bermanfaat bagi para anak didik dan bagi para guru hingga memudahkan kegiatan 
belajar mengajar karena semua sistem sudah tersusun dan terstruktur dengan rapi.
Dengan slogan ”Memahami diri sendiri adalah kunci untuk memahami orang lain” sekolah ini menerapkan sanksi yang unik bagi para 
guru  yaitu budaya salam bagi guru yang terlambat datang. “Bagi para guru yang terlambat hadir akan dikenakan sanksi menyalami para 
guru lain yang telah hadir. Hal ini akan membuat mereka malu dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Budaya salam ini juga 
bertujuan untuk menciptakan kebersamaan tanpa ada rasa kecemburuan di antara mereka,” jelas  Padang bangga. Dalam mewujudkan 
generasi emas, kepala sekolah ini mengungkap bahwa peran orang tua sangat penting dalam dunia pendidikan. “Peran serta orang tua 
dalam dunia pendidikan untuk mewujudkan generasi emas Pakpak Bharat sangat penting, untuk itu harus ditanamkan sikap yang cinta 
pendidikan. Jika mereka telah cinta pendidikan otomatis segala kebutuhan sekolah anak akan 
dipenuhi.”ungkapnya kepada Tim Bulletin saat menyambangi SMPN 
I Salak.
Di akhir wawancara, kepala sekolah yang suka berbaur dengan para 
guru dan para siswa ini sangat mendukung program Bupati dalam 
dunia pendidikan. “Saya sangat berterimakasih atas dukungan 
bapak Bupati Remigo Yolando Berutu, MBA yang begitu besar dalam 
dunia pendidikan, baik itu pendidikan dan bus gratis, juga motivasi 
berupa pemberian penghargaan bagi siswa yang berprestasi. 
Saya berharap program ini terus dilanjutkan,”katanya mengakhiri 
pembicaraan.

PRESTASI YANG DIRAIH PADA TAHUN 2013 :

• Juara III Cipta Lagu Tingkat Provinsi Sumatera Utara

• Juara VII Story Telling Tingkat Propinsi Sumatera Utara

• Juara XV Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Propinsi Sumatera Utara

• Juara I Story Telling Tingkat Kabupaten

• Juara II Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Kabupaten

• Juara II Lomba Lari Tingkat Kabupaten

• Juara II Lomba Cerdas Cermat Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten

• Juara II Lomba Pidato Tingkat Kabupaten

• Lomba Cerdas Cermat Tingkat Kabupaten

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

SURANI PADANG (Kepala Sekolah SMPN 1 Salak ) :

“PERAN SERTA ORANG TUA 
SISWA PENTING

Dalam Dunia Pendidikan Untuk Mewujudkan 
Generasi Emas Pakpak Bharat  ”

Para Siswa/i SMPN 1 Salak terlihat saat sedang belajar di taman sekolah

Profil  SMP N 1 SALAK


