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Pakpak 
Bharat, 

Kabupaten 
Pertama 

di Sumatera  yang meluncurkan  

“SMS BUNDA”Bagi Ibu Hamil dan Baru Bersalin (Nifas) 
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Dari Kami Penduduri

Sejak dimekarkan dari Kabupaten Dairi,  saat ini 
pembangunan di Pakpak Bharat terus menggeliat. 

Berbagai lini,  baik dari sisi pembangunan 
kemasyarakatan, kepemerintahan, serta sampai 
akuntabilitas pertanggungjawaban, Kabupaten 

Pakpak Bharat telah menorehkan nama baiknya.  
Apalagi semenjak Kabupaten ini di bawah 

kepemimpinan Remigo Yolando Berutu, MBA, 
seorang yang tergolong muda dan visioner untuk 

memajukan Kabupaten yang terletak di ujung 
barat laut Provinsi Sumatera Utara. Bahkan 

baru-baru ini,  sebuah televisi berlangganan yang 
cukup populer di Jakarta, Tempo TV berkenan 
mewawancarai Bupati yang simpatik ini untuk 

mengeksplorasi lebih mendalam tentang Kabupaten 
Pakpak Bharat itu sendiri.

Berbagai langkah nyata yang inovatif terus 
dilakukan. Diantaranya  Pemkab Pakpak Bharat 

dengan bantuan teknis dari program USAID yang 
dipimpin Jhpiegio, Expanding Maternal dan 

Neonatal Survival (EMAS) melakukan inisiasi 
Gerakan Mandiri Penyelamatan Ibu dan Bayi 

Baru Lahir yaitu dengan melakukan launching 
SMS Bunda yang merupakan layanan sms gratis 

bagi wanita hamil dan nifas untuk membekali ibu 
dengan informasi kesehatan. 

Sedangkan dalam Peningkatan Kapasitas sumber 
daya manusia, Bupati menggandeng Yayasan ILYD 
dalam  membekali pejabatnya dengan  pendekatan 

Appreciative Inquiry (AI) dengan harapan  seluruh 
aparatur Pemkab Pakpak Bharat akan mampu 

menciptakan visi masa depan yang inspiratif dan 
generatif.

Membangun negeri dari daerah tertinggal kini telah 
dibuktikan oleh Bupati Pakpak Bharat. Semoga 

generasi emas – generasi emas yang sedang ditempa 
saat ini akan mampu melanjutkan dan mengisi 

pembangunan di Kabupaten tercinta. Semoga 25 
tahun yang akan datang, Pakpak Bharat dipenuhi 

generasi emas yang handal dan cakap dalam 
membangun bangsa.

Salam Redaksi,
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facebook: bulletin pakpak  bharat
Keterangan Foto Cover: 

Bupati Pakpak Bharat dan Ibu praktekkan cara mendaftarkan SMS Bunda langsung dari telepon selular.
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Redaksi 
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Sebagai daerah pemekaran 
yang sedang menghadapi 

tantangan di bidang 
kesehatan, Pemkab Pakpak 

Bharat mensosialisasikan 
SMS Bunda untuk menjangkau ibu 
hamil dan baru bersalin (nifas) agar 

dapat mengidentifikasi tanda bahaya 
dan secara aktif mencari bantuan 

bila diperlukan. Langkah ini diambil 
Pemkab sejalan dengan program 
strategi daerah dalam melahirkan 

“generasi emas Pakpak Bharat”. 
   Launching SMSBunda yang diresmikan oleh Bupati Pakpak 
Bharat, Remigo Yolando Berutu, MBA ditandai dengan pemukulan gong 
disaksikan Wakil Bupati Pakpak Bharat, Ir.H. Maju Ilyas Padang, Ketua TP. 
PKK Kabupaten, Ny. Made Tirta RY Berutu,S.Sos dan Jajarannya, Sekdakab 
Drs. Holler Sinamo,MM dan para Pejabat Struktural di lingkungan Pemkab 
Pakpak Bharat, Country Director Jhpiego Anne Hyre dan Tim, Perwakilan 
Dinas Kesehatan Provsu  Ros Idah Berutu, M.Kes, Tim dari PT. Tetra Pak, Artis 
Ibukota Sandi Harun, Para Kepala Puskesmas dan Para Bidan Koordinator 
Puskesmas se-Kabupaten Pakpak Bharat dan undangan lainnya. Acara 
yang di laksanakan di gedung Serbaguna, Salak, Selasa (2/9) diikuti 208 

orang perwakilan ibu hamil.
  Country Director Jhpiego, Anne Hyre mengungkap, bahwa 

kabupaten Pakpak Bharat merupakan kabupaten pertama di Sumatera dan 
merupakan kabupaten ketiga  di Indonesia setelah Karawang dan Cirebon yang 
telah meluncurkan SMSBunda. “SMSBunda merupakan layanan sms gratis bagi 
wanita hamil dan Nifas untuk membekali ibu dengan informasi kesehatan. Caranya 
cukup dengan mendaftarkan diri ke 0811 8469 468 kapan saja selama masa hamil, 
mulai trimester pertama hingga 42 hari setelah melahirkan. Ibu sehat dan bayi 
selamat,” jelas Anne.  “Meski angka kematiannya tidak setinggi kabupaten lain, 
Pakpak Bharat sangat maju dalam hal inisiatif kesehatan ibu hamil dan nifas. Hal ini 
merupakan potensi yang luar biasa bagi propinsi Sumatera Utara sebagai salah satu 
penyumbang AKI (Angka Kematian Ibu) 
dan AKN (Angka Kematian Neonatus) 

tertinggi di Indonesia,”tuturnya lagi.
Anne menambahkan, pemkab Pakpak Bharat dengan bantuan teknis dari program USAID 
yang dipimpin Jhpiegio, expanding Maternal dan Neonatal Survival (eMAS) juga telah 
melakukan inisiasi gerakan Mandiri Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir, diantaranya 
perbaikan pelayanan RSUD dan Puskesmas dalam penanganan kegawatdaruratan ibu dan 
bayi baru lahir.  
 Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, MBA, mengatakan bahwa 
pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan teritegerasi akan menjadi prioritas 
pembangunan daerah Pakpak Bharat. “Kami akan melakukan pembangunan  kesehatan 
secara menyeluruh dan  terintegrasi dalam pembangunan daerah Pakpak Bharat dengan 
melibatkan semua SKPD. Saya ingin 25 tahun yang akan datang, Pakpak Bharat dipenuhi 
generasi emas yang handal dan cakap dalam membangun bangsa,”harapnya. Bupati juga 
mengajak semua pihak untuk mengembangkan layanan mobile health (mhealth ) bernama 
“SMSBunda”. Caranya dengan mendaftar melalui format sms sesuai dengan kebutuhan. 
Jika ingin mendaftar, ketik sms : Reg<spasi>Perkiraan Tgl Bersalin<spasi>Kabupaten. Jika 
ibu hamil mengalami pergeseran tanggal bersalin, ketik sms : Lahir<spasi>Tgl Bersalin. 
Melaui sms, para ibu juga dapat mendaftarkan teman/keluarga yang sedang hamil 
dengan mengetik sms: Undang<spasi>No HP teman<spasi>Perkiraan Tgl Bersalin<spasi> 
Kabupaten. Sesaat setelah melakukan registrasi, sms akan direspon oleh SMSBunda. Diakhir 
sambutannya Bupati mengucapkan terimakasih kepada Jhpiego yang telah merespon 
inisiatif beliau dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat 
Pakpak Bharat.

Reimpun SukutenLiputan Utama

Pakpak 
Bharat, 

Kabupaten 
Pertama 

di Sumatera  yang Meluncurkan  

“SMS BUNDA”
Bagi Ibu Hamil dan Baru Bersalin (Nifas) 

Menyapa : Bupati Pakpak Bharat dan Ibu menyapa salah seorang ibu hamil saat 
acara peresmian SMS Bunda.

Memukul Gong : Bupati Pakpak Bharat, Remigo YolandoBerutu, MBA disaksikan Wabup, Ketua 
PKK Kabupaten, Sekdakab, dan Country Director Jhpiego memukul gong sebagai tanda diresmi-

kannya SMS Bunda di Kabupaten Pakpak Bharat.
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Liputan Khusus

 “Tangkap bolanya dan bawa kepada 
saya,” teriak mbak Evodia sembari 
melempar bola kepada peserta yang 
menjadi targetnya. Setiap peserta 
yang mendapat bola tersebut wajib 

memperkenalkan diri dihadapan ratusan peserta lainnya. Ini 
merupakan salah satu  kegiatan Appreciative Inquiry (AI) yang 
diselenggarakan pemkab Pakpak Bharat. 
 Memang, pembangunan suatu daerah memerlukan 
dukungan sumberdaya manusia, karena jika sebuah daerah 
memiliki sumberdaya manusia yang terampil dan berkualitas 
maka daerah itu akan mampu mengelola sumberdaya alam yang 
jumlahnya terbatas. Terkait dengan sumber daya manusia, Pemkab 
Pakpak Bharat  terus memfasilitasi para pejabatnya dengan 
berbagai kegiatan character building bagi para pejabatnya juga 
kepada para penyuluh dan petugas kesehatan yang kesemuanya  
bertujuan agar dapat memaksimalkan mutu pelayanan yang lebih 
baik kepada masyarakat. 
 Sebagai Kabupaten yang telah menerapkan ISO 2001:9008 
tentang pelayanan publik, Pakpak Bharat kembali mengadakan 
kegiatan Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju generasi 
emas melalui pendekatan Appreciative Inquiry (AI) bagi pejabat 
struktural eselon III dan IV dilingkungan Pemkab Pakpak Bharat. 
AI merupakan suatu proses perubahan yang membebaskan 
energi, antusiasme dan komitmen orang-orang pada semua level 
organisasi yang bertujuan mengembangkan sikap kritis, kreatif, 
apresiatif dan mandiri untuk membangun kekuatan bersama 
dalam kapasitas pelayanan untuk menciptakan masa depan yang 
penuh harapan menuju generasi emas. 
 Kegiatan AI ini diikuti 150 orang  peserta di Hotel Sinabung 
Hills, Berastagi,  mulai tanggal 4 sampai 7 September 2014 dengan 
narasumber dari yayasan ILYD yaitu evodia Iswandi Sembiring, Max 
gorky Sembiring, emerita Sembiring, Sandy Harun dan Very Diana.
 evodia mengajak para peserta bermain dengan empat  
pendekatan AI yaitu Discovery yang merupakan kegiatan menggali 
pengalaman peserta agar mereka saling mewawancarai. Dreams 
merupakan kegiatan memetakan karakteristik organisasi, dalam 
hal ini peserta dituntut melakukan diskusi kelompok untuk  
merancang masa depan organisasi menjadi lebih baik.  Design 
merupakan kegiatan yang menciptakan arahan yang strategis 
dalam mewujudkan gagasan untuk menjadi 
tindakan, kegiatan ini juga dilakukan peserta 
dalam bentuk kelompok dalam menemukan 
tema utama yang muncul dari berbagai 
kelompok yang ada sehingga menjadi suatu 
visi. Dan yang paling menarik, para peserta 
diajak untuk menggambarkan masa depan 
yang akan kita raih dalam mewujudkan harapan 
terbaik dalam karya seni. Dalam hal ini setiap 
kelompok memvisualisasi kondisi yang dicita-
citakan berupa lagu, puisi, drama ataupun 

yel-yel. Peserta juga dibekali tentang  Public Speaking oleh 
emerita Sembiring, seorang dosen Komunikasi pada Universitas 
Tarumanegara dan dilanjutkan dengan pemberian motivasi oleh 
Max gorky Sembiring. Bukan itu saja para peserta juga dibekali 
dengan bagaimana berpenampilan yang baik, tidak tanggung-
tanggung dengan mendatangkan Sandy Harun, seorang 
peragawati tersohor di era tahun 90-an.
  Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu,MBA yang 
juga menghadiri AI ini menjelaskan bahwa ini semua dilakukan 
dengan tujuan agar para peserta dapat melahirkan sikap terbuka, 
saling menghargai, percaya diri dan dapat melahirkan visi baru 
serta mampu merefleksikan tujuan yang ingin diraih.
“Saya yakin, melalui pendekatan AI ini semua peserta akan lebih 
percaya diri, kritis, kreatif, apresiatif, mandiri dan jika appreciative 
inquiry diterapkan dalam kehidupan bekerja sehari-hari, maka 
setiap orang dan unit kerja akan menyumbangkan kekuatannya 
untuk bekerjasama dan mensinergikan kelebihan serta keunikan 
yang dimiliki untuk mencapai target atau impian bersama 
yang telah ditetapkan  yang intinya akan ada perubahan yang 
besar bagi mereka khususnya dan bagi pemkab Pakpak Bharat 
umumnya,”katanya.  
 Lebih jauh dikatakan RYB, dengan adanya kerjasama 
pemkab dengan yayasan ILYD dalam meyelenggarakan AI, 
diharapkan  seluruh aparatur pemkab Pakpak Bharat akan mampu 
menciptakan visi masa depan yang inspiratif dan generatif. “ Saya 
berharap para peserta dapat menggambarkan masa depan yang 
akan kita raih serta mampu mewujudkan harapan terbaik dalam 
rangka membangun Kabupaten Pakpak Bharat,” tambah RYB yang 
selalu memberikan terobosan inovasi dalam segala karya dan 
pemikirannya.
 evodia Iswandi Sembiring mengungkap, Pakpak Bharat 
merupakan kabupaten pertama di Indonesia yang melakukan 
peningkatan kapasitas pelayanan melalui pendekatan Appreciative 
Inquiry (AI). ”Saya sangat bangga, meskipun masih dikategorikan 
daerah terpencil dan tertinggal namun saat ini Pakpak Bharat 
saat ini telah menjadi pusat perhatian nasional bahkan menjadi 
inspirasi bagi daerah lain berkat terobosan dan inovasi yang 
terus dilakukan dalam pembangunan menuju masyarakat yang 
sejahtera,” ungkapnya bangga. evodia juga merasakan semangat 
para peserta yang begitu antusias mengikuti AI akan membawa 
perubahan yang sangat besar dalam kualitas pelayanan pemkab 
Pakpak Bharat demi terwujudnya generasi emas. 

Pekketna

Bupati Pakpak Bharat Bekali Pejabatnya
Dengan Kegiatan Pendekatan Appreciative Inquiry (AI)

Membuka Acara : Bupati Pakpak Bharat membuka Acara Peningkatan Kapasitas SDM di hadapan seluruh peserta.

Foto Bersama : Bupati Pakpak Bharat foto bersama dengan narasumber dan peserta Peningkatan Kapasitas SDM.
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 TP 
PKK Kabupaten Pakpak 
Bharat terus berinovasi 

dalam memberikan 
pelayanan yang terbaik bagi masyarakat 

baik di tingkat desa maupun tingkat 
kecamatan melalui rapat bulanan. 

Kegiatan rutin yang dilakukan tiap bulan 
ini dilaksanakan di Aula Kantor Camat 

Sitellu Tali Urang. hadir ketua TP PKK 
Kabupaten, Ny. Made Tirta RY Berutu,S.

Sos,Wakil Ketua II, Ny. Yetti holler 
Sinamo dan anggota, Camat Sitellu 
Tali Urang Jehe, Sabar Berutu, para 

pengurus PKK Kecamatan maupun Desa 
se-Kabupaten Pakpak Bharat.

 Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ny. Made Tirta 
RY Berutu, S.Sos dalam arahannya mengatakan, PKK sebagai 
organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan kaum 
perempuan yang bergerak dalam pengabdian sosial, hendaknya 
mampu berperan aktif dalam meningkatkan peran dan fungsinya 
sebagai perempuan, baik sebagai ibu rumah tangga, pendidik 
dan pembimbing anak. “Itu semua demi terwujudnya suatu 
keluarga yang sejahtera lahir bathin,”jelasnya.
 Diharapkan pula, agar pengurus dan anggota TP-PKK 
dapat membuktikan diri mampu melaksanakan program 
organisasi, seperti menjaga kebersihan dan kesehatan 
dilingkungannya masing-masing, sehingga terhindar dari 
penyakit apapun.
 Menyinggung tertib administrasi PKK Desa, Ibu Made 
meminta, agar semua bentuk kegiatan yang dilaksanakan 
hendaknya dicatat dengan tertib dalam buku administrasi, 
sebagai bukti nyata dari kegiatan tersebut. 
 Selain pertemuan bulanan acara juga diisi dengan 
kegiatan Sosialisasi gemar Makan Sayur yang juga dihadiri oleh 
anak anak sekolah dari SMKN I Sitellu Tali Urang Jehe.
 Di kesempatan lain TP (Tim Penggerak) PKK Kabupaten 
Pakpak Bharat  sebagai organisasi wanita yang aktif membantu 
pemerintah juga semakin eksis dalam membangun generasi 
emas Pakpak dengan menggelar kegiatan 
Penyuluhan Pendidikan Anak Remaja yang 
dilaksanakan di SMA Negeri I Salak, Selasa, 
(9/9). Tidak tanggung-tanggung, TP PKK 
menggandeng narasumber  Irwan Wiseful 
Berutu seorang putra kelahiran tanah 
Pakpak yang sudah dikenal dalam skala 
nasional sebagai seorang motivator, author, 
dan enterpreneur. Dengan materi berjudul 
“Mengubah Pola Pikir Negatif Menuju 
Pemikiran yang Maju”, pendiri lembaga 
Accelerated english Centre ini berharap 
generasi emas pakpak dapat berkarya 
dan berinovasi. “generasi emas yang maju 
dapat diwujudkan dengan pemikiran anak 
muda yang maju,”ujar motivator ini. Beliau 
juga tidak lupa mengapresiasi cita - cita 

luhur Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, MBA dalam 
memajukan pendidikan di Kabupaten Pakpak Bharat. 
Sementara itu Ny. Made Tirta RY Berutu, S.Sos selaku ketua TP 
PKK Kabupaten saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kegiatan 
yang menghadirkan motivator ulung sebagai narasumber 
akan mampu membuat para remaja termotivasi untuk selalu 
berpikiran maju agar kelak menjadi orang sukses. “Pemikiran – 
pemikiran negatif harus dihilangkan, karena pemikiran negatif 
hanya akan membuat para remaja menjadi pesimis dalam 
menghadapi hidup,” ujarnya.
 Ketua Panitia Ny. Yetti Holler Sinamo mengatakan tujuan 
kegiatan penyuluhan pendidikan anak remaja adalah untuk 
mewujudkan program pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat 
dalam mempersiapkan generasi emas Kabupaten Pakpak Bharat 
yaitu generasi penerus yang berkualitas, beriman, dan berbudi 
pekerti  yang kedepannya mampu mengisi pembangunan 
bagi Indonesia khususnya bagi Kabupaten Pakpak Bharat. 
Ditambahkan juga, bahwa pemberian motivasi kepada anak 
remaja SMA N 1 Kerajaan (10/9).

Kilas Balik Tumulih Mi Podi

Tim 
Penggerak 

PKK
Gelar Rapat Bulanan & 

Penyuluhan
Pendidikan Anak Remaja

Foto Bersama : Ketua TP PKK Kabupaten Pakpak Bharat, Ny. Made Tirta RY Berutu, S.Sos  foto bersama Motivator Irwan Wiseful Berutu
dan para siswa SMA N 1 Salak.

Membuka acara : Ketua TP PKK Kabupaten Pakpak Bharat, Ny. Made Tirta RY Berutu, S.Sos saat 
membuka acara Penyuluhan Pendidikan Anak Remaja didampingi Ketua Panitia Ny. Yetti Holler Sinamo.
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Potretgombaren

 M ungkin jika 
disebutkan nama 

Kabupaten Pakpak 
Bharat pada lima 

atau sepuluh tahun 
yang lalu masih banyak orang yang 

akan bertanya-tanya, “ Dimanakah itu?”. 
Sering juga orang salah kaprah dengan 

menyangka di Provinsi Papua yang juga 
dikenal daerah Fak-fak yang ada di sana.

 Tetapi kini sepertinya kondisi itu 
tidak pernah terdengar lagi. Apalagi 

semenjak Kabupaten ini di bawah 
kepemimpinan Remigo Yolando Berutu, 

MBA, seorang yang tergolong muda dan 
visioner untuk memajukan Kabupaten 

yang terletak di ujung barat laut Provinsi 
Sumatera Utara. Bahkan baru-baru ini,

 Tempo TV yang cukup populer di Jakarta 
berkenan mewawancarai Bupati yang 

simpatik ini untuk mengeksplorasi lebih 
mendalam tentang Kabupaten Pakpak 

Bharat itu sendiri.
Ya, sebagai sebuah Kabupaten baru, yang 

masih berusia 11 tahun, itu memang 
sesuatu hal yang cukup luar biasa. Tidak 

lain dan tidak bukan karena prestasi-
prestasinya yang cukup diperhitungkan 
di tingkat nasional sehingga Kabupaten 
Pakpak Bharat menjadi semakin harum 

namanya. Berbagai lini, baik dari 
sisi pembangunan kemasyarakatan, 

kepemerintahan, serta sampai 
akuntabilitas pertanggungjawaban, 

Kabupaten Pakpak Bharat telah 
menorehkan nama baiknya.

 

 Jika dikaji-kaji, Kabupaten yang masih termasuk dalam 
183 Kabupaten tertinggal di Indonesia ini (Bappenas; 2013) bisa 
saja dianggap tidak mungkin menuai berbagai keberhasilan 
dan prestasi. Tetapi asumsi seperti itu dapat ditepis. Contohnya 
adalah Kabupaten Pakpak Bharat merupakan satu-satunya 
Kabupaten tertinggal di Sumatera Utara yang meraih opini WTP 
dari BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan – Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LHP-LKPD). Tiga Kabupaten/Kota lainnya 
di Sumatera Utara yang meraih opini WTP yakni Kota Medan, 
Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Labuhan Batu 
Selatan, sama sekali tidak termasuk daerah tertinggal menurut 
versi Bappenas. Sebagai catatan, selain Kabupaten Pakpak Bharat, 
Kabupaten tertinggal di Sumatera Utara adalah Nias, Nias Barat, 
Nias Utara, Nias Selatan dan Tapanuli Tengah.
 Prestasi-prestasi seperti inilah yang mampu mengukir 
nama Pakpak Bharat di kancah nasional sehingga mampu 
mempopulerkan nama Kabupaten yang berjarak ratusan 
kilometer dari ibukota Provinsi ini. Dan Bupati Remigo adalah 
orang yang paling berperan dalam menghadirkan situasi ini 
pada saat ini. Menjadikan Kabupaten Pakpak Bharat dari daerah 
yang biasa-biasa saja dan ‘bukan apa-apa’, menjadi wilayah yang 
cukup disegani dan diperhitungkan dalam kancah perwujudan 
kesejahteraan masyarakat.
 Keberhasilan-keberhasilan ini hadir seiring dan 
berbanding lurus dengan komitmen yang telah dibangun dan 
tidak sebatas jargon semata. Ungkapan untuk menghadirkan 
yang terbaik, benar-benar di bawah pengamatan dan 
pengawasan seorang Bupati agar terbukti bahwa kerja keras, 
kerja cerdas dan kerja ikhlas benar-benar dilakukan sehingga 
harapan-harapan yang diutarakan dalam visi dan misi dapat 
diraih.
 Kini, seperti yang telah kita ketahui bersama, hasil-
hasil dari pembangunan itu telah dapat kita nikmati. Berbagai 
parameter kesejahteraan yang terukur dengan pasti dan akurat, 
telah menunjukkan berbagai peningkatan yang cukup signifikan. 
Di sana-sini juga terdengar lontaran kepuasan dari masyarakat 
yang jelas-jelas mengapresiasi kinerja Bupati bersama jajarannya 
untuk membangun negeri dari daerah tertinggal bernama 
Kabupaten Pakpak Bharat.

APRESIASI DARI LUAR WILAYAH

 Berbagai langkah nyata membangun negeri ini tidak 
hanya mendapat apresiasi dari dalam wilayah Pakpak Bharat dan 
sekitarnya saja, tetapi juga mendapat perhatian dari wilayah-
wilayah lain. Seperti sebelumnya diceritakan di atas, berbagai 
prestasi yang diraih Kabupaten Pakpak Bharat di tahun-tahun 
terakhir ini, ternyata juga mampu ‘mempesonakan’ sebuah 

BUPATI PAKPAK BHARAT

Tahun

2010

• PADA TAHUN 2010 JUMLAH PENDUDUK
MISKIN DI PAKPAK BHARAT SEBESAR
13,81 PERSEN

Tahun

2011

• PADA TAHUN 2011 SEBESAR 13,16 PERSEN
ATAU MENGALAMI PENURUNAN SEBESAR
0,65 PERSEN DARI TAHUN 2010

Tahun

2012

• DAN PADA TAHUN 2012 MENGALAMI
PENURUNAN SEBESAR 0,20 PERSEN ATAU
MENJADI 12,40 %

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

32
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Potret gombaren

stasiun televisi berlangganan berskala nasional yang cukup 
bergengsi Tempo TV untuk mengetahui apa dan bagaimana 
tentang Kabupaten Pakpak Bharat serta apa dan bagaimana sistim 
kerja yang dilakukan Bupati untuk mencapai kesemuanya ini.
 Saat diwawancarai oleh stasiun TV yang berlokasi di Jakarta 
tersebut, apa yang dipaparkan oleh Bupati ternyata mampu 
membuat  ‘terhenyak’  host , Wahyu Muryadi juga selaku Direktur 
Tempo TV yang notabenenya mantan Protokol Istana Negara 
di era Presiden Abdurrahman Wahid (gusdur) . Keterhenyakan 
itu antara lain karena program-program yang diwujudkan 
berupa sesuatu yang mungkin belum pernah terfikirkan oleh 
daerah lain dan termasuk ‘berani’ dalam keberpihakan kepada 
masyarakat, seperti beberapa program dalam dunia pendidikan 
yaitu pemberian beasiswa sampai lulus bagi mahasiswa yang 
masuk PTN, pemberian sarana angkutan gratis bagi pelajar dan 
sebagainya. Keterhenyakan yang juga muncul dalam diri mereka 
karena ternyata dalam daerah yang tidak termasuk mapan dari sisi 
ekonomi dan begitu tertinggal, ternyata ada seorang pemimpin 
yang begitu cerdas, begitu visioner dan begitu membumi untuk 
menghadirkan dan mengejar berbagai ketertinggalan serta 
membangun negeri ini dari sebuah lokasi yang mungkin selalu 
dipandang sebelah mata sebelumnya atau sering tidak menjadi 
perhatian sama sekali.
 Apresiasi tidak hanya ditunjukkan oleh pranata-pranata 
di luar pemerintahan saja seperti televisi swasta tersebut di atas, 
tetapi juga dari lingkungan pemerintah seperti yang dilakukan 
Kementerian Keuangan beberapa waktu yang lalu. Kabupaten 
Pakpak Bharat bersama beberapa Pemda lain serta Kementerian 
dan Lembaga non Kementerian yang berhasil meraih opini WTP 
diundang dalam sebuah acara khusus pemberian penghargaan 
di Jakarta. Pada intinya tujuan acara ini adalah untuk memotivasi 
daerah-daerah yang meraih predikat opini WTP mempertahankan 
prestasinya dan semakin memacu wilayah-wilayah dan institusi-
institusi lain yang belum mendapat opini WTP agar bisa seperti 
mereka yang berhasil meraih opini tersebut.
 Bagi Bupati Remigo, tanpa keberadaan acara pemberian 
penghargaan ini pun, sudah menjadi komitmennya untuk 
terus menghadirkan yang terbaik dalam penilaian akan 
Laporan Keuangan Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana 
beberapa kali beliau ungkapkan. “Dengan apresiasi yang telah 
diberikan oleh Pemerintah Pusat seperti ini menjadi hal yang 
semakin mengakselerasi kekuatan komitmen hati untuk lebih 
memaksimalkan kerja-kerja nyata dalam mencapai kininduma 
(kesejahteraan), di mana salah satu titik tekannya terdapat dalam 
laporan pertanggungjawaban Pemerintah 
Kabupaten Pakpak Bharat ini”, tuturnya 
saat ditanyakan kepada beliau tentang 
tanggapannya akan pemberian penghargaan 
yang langsung diserahkan oleh Menteri 
Keuangan tersebut.

  HATI   &   CINTA
 Apa yang telah dicapai dan diraih oleh 
Kabupaten Pakpak Bharat, bagi Bupati tidak 
untuk terhenti sampai pada titik tersebut 
saja. Masih banyak hal-hal yang harus terus 
diupayakan agar predikat tertinggal pada 
Kabupaten Pakpak Bharat benar-benar tidak 
disandang lagi.
 Bupati juga memberikan suri tauladan 
bagi semua orang bahwa membangun negeri 
tidak harus dengan berlomba-lomba berada 
pada lokasi yang nyaman dan mapan tetapi 

juga bisa dilakukan dari luar itu semua seperti memulainya dari 
diri sendiri dengan memberi hati yang tulus dengan penuh cinta. 
“gantilah mindset anda semua untuk keluar dari comfort zone, 
berilah hati yang tulus dengan mencintai setiap usaha yang kita 
lakukan maka kita akan ditempa menjadi orang yang mampu 
bertahan menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan”, 
ucap Bupati suatu ketika saat memotivasi jajarannya. Dan apa 
yang beliau ucapkan telah beliau contohkan.
 Membangun negeri dari daerah tertinggal adalah suatu 
pembuktian bahwa cita-cita luhur para ‘Bapak Bangsa’ di negeri 
ini sebagaimana yang termaktub dalam Mukaddimah UUD 
1945 akan dengan cepat terwujud. Tidak perlu berfikir jauh-jauh 
untuk berbuat itu semua. Jika kita memiliki hati yang tulus dan 
cinta yang kuat untuk dan atas nama masyarakat, maka secara 
menyeluruh akan dapat tercapai.
 Semangat dan komitmen membangun negeri dari daerah 
tertinggal seperti Kabupaten Pakpak Bharat sepertinya juga layak 
ditularkan bagi daerah-daerah lain. Intinya adalah bagaimana 
menjadikan masyarakat sebagai subjek yang patut dicintai dan 
bukan objek pembangunan semata. Kebersamaan juga menjadi 
kata kunci karena semua itu tidak dapat berjalan jika kita sendiri-
sendiri.
 Membangun negeri dari daerah tertinggal dengan 
hati tulus dan penuh cinta kini telah dibuktikan oleh Bupati 
Pakpak Bharat. Semoga generasi emas – generasi emas yang 
sedang ditempa saat ini akan mampu melanjutkan dan mengisi 
pembangunan di Kabupaten tercinta.

Talk Show : Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, MBA saat menjadi tamu di acara talk show di TempoTV, Jakarta.

BUPATI PAKPAK BHARAT

PRESTASI KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH

PENGHARGAAN CITRA BAKTI ABDI NEGARA (CBAN) DARI KEMENTRIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI

PENGHARGAAN ICT PURA DARI KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI RI

ANUGRAH INOVASI PERKEBUNAN DARI KEMENTRIAN KOORDINASI
PEREKONOMIAN RI

PENGHARGAAN PEDULI HAK AZASI MANUSIA DAN KEMENTRIAN HUKUM DAN
HAM RI

PENGHARGAAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012 DARI KEMENTRIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI

PENGHARGAAN ANUGRAH MEDIA HUMAS TAHUN 2013 DARI BADAN
KOORDINASI HUMAS NASIONAL

PERINGKAT 3 SE-PROVINSI SUMATERA UTARA DAN 104 SECARA NASIONAL
ATAS CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DARI
KEMENTRIAN DALAM NEGERI RI

OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DARI BPK-RI

PENGHARGAAN ATAS PARTISIPASI PEMBANGUNAN DALAM BIDANG PERTANIAN
DARI KEMENTRIAN PERTANIAN

PENGHARGAAN RASKIN AWARD DARI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA
UTARA
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Kegiatan PemkabUlan Ta

SEKRETARIS DAERAH LEPAS KEBERANGKATAN CALON JEMAAH HAJI 
KAB. PAKPAK BHARAT TAHUN 1435 H/ 2014 M

 Sesuai dengan rukun Islam yang kelima bahwa menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban bagi umat muslim 
sebagai bentuk kecintaan kepada Allah SWT. Untuk itu Pemkab Pakpak Bharat berkomitmen senantiasa mendorong 

masyarakat dalam meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. hal ini tercover pada saat sekdakab, Drs. holler 
Sinamo,MM melepas keberangkatan 13 orang calon jemaah haji Kab. Pakpak Bharat tahun 2014 M/1435 h di gedung 

Serbaguna, Salak, Senin (8/9). Sebagai wujud perhatian pemkab terhadap masyarakatnya dengan memfasilitasi keberangkatan 
calon jemaah haji menuju Bandara Kuala Namu serta memberi bantuan tali asih kepada setiap calon jemaah haji berupa uang 

tunai sebesar satu juta rupiah yang diserahkan langsung oleh Sekdakab.
 Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pakpak Bharat Drs. Saidup Kudadiri, MM yang juga sebagai Kepala Staf  Penyelenggara 
Ibadah Haji menyatakan sebanyak 13 orang calon jemaah haji diberangkatkan tahun ini. “Pengiriman jemaah haji dari Kabupaten 
Pakpak Bharat terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebelumnya tahun 2011 telah diberangkatkan sebanyak 2 orang, tahun 2012 
sebanyak 3 orang, dan tahun 2013 sebanyak 11 orang. Sehingga total keseluruhan yang telah diberangkatkan sampai dengan tahun ini 
sebanyak 29 orang jemaah haji,” tuturnya.
 Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu, MBA dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Drs. Holler Sinamo, 
MM mengatakan bahwa perjalanan ke Tanah Suci Mekah merupakan satu diantara ibadah yang memiliki kekhususan tersendiri yakni 
ibadah yang diwajibkan sekali seumur hidup 
bagi setiap muslim/muslimat yang mampu 
memenuhi segala persyaratan.”Untuk itu 
pelaksanaannya hendaknya mengikuti syarat 
dan rukun haji yang sesuai dengan syariah agar 
ibadah Haji yang dijalankan diridhoi Allah SWT 
sehingga menjadi Haji yang mabrur,”tuturnya.
Ia juga berharap, sekembalinya dari tanah 
suci nanti, Calhaj dapat menjadi pelopor bagi 
pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat 
khususnya dibidang akhlak dan moral dengan 
bekal amal ibadah yang dilaksanakan ditanah 
suci. 

BPBD Tingkatkan Kapasitas Petugas Dengan Pelatihan 
& Simulasi Penanggulangan Bencana

 Kondisi alam perbukitan 
dan tingkat kemiringan 

wilayah serta kontur 
tanah lempung berpasir 

membuat wilayah Kabupaten Pakpak 
Bharat rentan terhadap resiko 

bencana alam seperti angin puting 
beliung, longsor dan banjir. Karena 

itu bencana dapat terjadi kapan saja 
sehingga membuat sebagian orang 
menghadapinya dengan kepanikan.

 Untuk menghadapi hal tersebut, Pemkab Pakpak Bharat 
melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
menggelar Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan Bencana yang 
merupakan salah satu antisipasi yang terus dilakukan pemerintah 
secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kapasitas 
Petugas dalam kesiap-siagaan yang tanggap, tangkas dan tangguh 
dalam penanggulangan bencana.
 Pelatihan yang diikuti sedikitnya 120 peserta melibatkan 
narasumber dan instruktur dari BPBD Provsu dan Basarnas 
Medan dilakukan selama tiga hari berturut-turut dari tanggal 

20 sampai 22 Agustus 2014. Kegiatan dilakukan dengan modul 
melakukan pertolongan pertama, mendirikan tenda dan simulasi 
penanggulangan bencana lainnya di lapangan Napasengkut.
 Wakil Bupati, Ir.H. Maju Ilyas Padang dalam sambutannya 
pada acara pembukaan Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan 
Bencana di gedung Serbaguna, Rabu (20/8) mengatakan 
bahwa pelatihan dan simulasi  merupakan salah satu antisipasi 
pemerintah dalam menanggulangi bencana khususnya 
meningkatkan kapasitas petugas. Wabup juga mengharapkan agar 
pelatihan dan simulasi dapat berjalan efektif dan efisien sehingga 
ilmu yang didapat bermanfaat.”Pelatihan ini adalah kesempatan 
yang baik dan tepat bagi peserta untuk belajar dan menimba ilmu 
sebagai bekal dalam penangggulangan bencana, agar mereka 
siap siaga dan peduli terhadap ancaman dan resiko bencana,”kata 
wabup mengakhiri sambutannya.

Memasangkan : Wakil Bupati Pakpak Bharat, Ir. H. Maju Ilyas Padang memasangkan secara simbolis tanda peserta dan 
topi sebagai tanda dibukanya Pelatihan dan simulasi Penanggulangan Bencana.

Foto Bersama : Sekdakab Pakpak Bharat, Drs. Holler Sinamo, MM foto bersama calon jemaah haji Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2014/1435.
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Pelantik an Pejabat  Struktural
di  Lingkungan Pemk ab Pak pak Bharat

Kehumasan Persinabul

BUPATI : “PEJABAT YANG 
BARU DILANTIK hARUS 
MAMPU BERINISIASI 
DAN BERKARYA ...”
 Pelantikan bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Pakpak Bharat    dipimpin langsung oleh Bupati Pakpak 
Bharat, Remigo Yolando Berutu, MBA yang dilaksanakan di Aula 
Pemkab Pakpak Bharat, Rabu (3/9). 
 Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat 
Nomor 391 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 
dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Pakpak Bharat bahwa pejabat struktural yang dilantik hari ini 
berjumlah 56 orang, terdiri dari eselon II-b 3 orang, eselon III.a 5 
orang, eselon III-b 15 orang dan eselon IV-a 33 orang.  
 Pada kesempatan tersebut Remigo mengingatkan agar 
Pejabat yang dilantik diharapkan segera menempati posisinya yang 
baru dan memulai tugas-tugasnya sehingga dapat meningkatkan 
frekuensi dan mendongkrak kinerja pelayanan publik guna 
kesejahteraan masyarakat. Ditambahkan, jabatan bukan hak, tetapi 
tanggung jawab dan amanah yang harus dijawab dengan kinerja 
yang nyata. “Saya berharap, kepada pejabat yang baru dilantik agar 
mampu berinisiasi dan berkarya sebagai bahan utama perumusan 
kebijakan pada bidang masing-masing,” tutur Bupati.

 Berikut nama para pejabat yang dilantik yaitu :
Jalil Angkat, SH menjabat Staf Ahli Bupati Bid. Pemerintahan, Sahat Banurea,S.Sos, 
M.Si menjabat Ka. BKD dan Diklat, Sartono Padang, Se menjabat Ka. BPBD, Jonni Feber 
Solin,Se, M.Si menjabat Camat Tinada, Ida Hariati Banurea, Ssi,Apt menjadi Kepala RSUD 
Salak, Petrus Saragih, Se,MM  menjabat Sekdis Dukcatpil, Lian Sinamo, S.Pd,MM menjabat 
Sekretaris BPBD, Aryanto Tinambunan, SP,M.Si menjadi Kabag ekbang Setda, Sukardi 
Martagas Purba, Se menjabat Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD, Agusman 
Harapan Padang, ST menjabat Kabid Pariwisata pada Disbudparhubmansih, Maranatha 
M Padang,S.Pd menjadi Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda, Rosdiana 
Berutu, SS menjabat Kabid Perekonomian pada Bappeda, Bahtiar Solin,ST menjabat 
Kabid Pemas pada BPMD,PP dan KB, Darliati Ujung, SH menjabat Kabid Pemberdayaan 
Pemerintahan Desa pada BPMD, PP dan KB, eulisa Manik, SH menjabat Kabid Pemberdayaan 
Perempuan pada BPMD, PP dan KB, dr. Pintar Manihuruk menjabat Kabid Bina Farmasi dan 
Makanan pada Dinkes, Usaha Situngkir menjadi Kabid Lingkungan Hidup pada Dishut, LH 
dan Pertambangan, Sohniat Berutu, Se menjabat Kabid Anggaran pada Dippekade, Kesti 
Padang menjabat Kabid Pencatatan Sipil pada Dinas Dukcatpil, M.Asrul gaja menjabat 
Sekcam Pagindar, Jonviver Berutu menjabat Sekcam Tinada, Arles Padang menjabat 
Sekcam Kerajaan, Syahnan Sembiring, S.IP menjabat Kasubbag Pertanahan pada Bagian 
Tapem Setda, erika Juliana Berutu,SP menjabat Kasubbag Administrasi Pembangunan 
pada ekbang Setda, Aspita Sari Ritonga,Ssi,Apt menjabat Kasi Perbekalan Kesehatan 
pada Dinkes, Amalia Mikraj Daulay, SKM menjabat Kasi Pengawasan Obat dan Makanan 
pada Dinkes, Sarinah Berampu,SKM menjabat Kasi Akreditasi dan Perijinan pada Dinkes, 
Mahlinda Anak ampun menjabat Kasi Pengamatan Penyakit Surveilen epidemiologi 
pada Dinkes, Demak Nella Naibaho, SKM menjabat Kasi Pelayanan Kesehatan Dasar 
dan Rujukan pada Dinkes, Citra Tiar Tampubolon menjabat Kasi Farmasi dan Makanan 
pada Dinkes, Penni Berutu, ST pada Kasi Sarana Air Bersih pada Dinas PU, Benny Aris 
Boangmanalu menjabat Kasi Monitoring Hasil Tambang dan Mineral pada Dishut, LH 
dan Pertambangan, Jonas Purba, S.Hut menjabat Kasi Inventarisasi dan Pemetaan pada 
Dishut,LH dan Pertambangan, Reni Fransiska Berutu, Se menjabat Kasi Pembukuan dan 
Penyusunan Laporan Keuangan pada Dippekade, Peryanto Jan Wadi Pasi, Se menjabat 
Kasi Penatausahaan dan Pelaporan Asset Daerah pada Dippekade, Tetty Ristawati Purba, 
Se menjabat Kasi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran pada Dippekade, Sumartiny 
Sihotang, ST menjabat Kasi Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Dukcatpil, 
David Pandapotan Purba, Se menjabat Kasi Pengkajian Penataan dan Pengawasan 
Penduduk pada Dinas Dukcatpil, Kardonos Damanik, S.Kom menjabat Kasubbag Umum 
dan Perlengkapan pada Disbudparhubmansih, Nurtina Banurea menjabat Kasubbag 
Keuangan dan Kepegawaian pada Disbudparhubmansih, Ripin ginting, ST,MM menjabat 
Kasi Komunikasi dan Informatika pada Disbudparhubmansih, Dance Solin,Se menjabat 
Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian pada Beppeda, Ika Aryani, S.Sos menjabat 
Kasubbid Pendidikan dan Pelatihan pada BKD dan Diklat, eli Sinarta, S.Kom menjabat 
Kasubbag Keuangan pada BKD dan Diklat, Afrizal Halomoan Lubis, ST Kasubbid Sarana 
dan Prasarana Umum pada BPMD, PP dan KB, Hendrayani Tinendung, S.Sos menjabat 
Kasubbid Pembinaan Keterampilan dan Pemberdayaan Keluarga pada BPMD, PP dan KB, 
Nurdin Solin, ST menjabat Kasubbid Rekonstruksi pada BPBD, Nasip Sahat Martogi Sagala, 
ST menjabat Kasubbid Rehabilitasi pada BPBD, Sartono Tumangger, SH menjabat Kasubbid 
Pencegahan pada BPBD, Irwan Bako, SP, M.Si menjabat Kasubbid Sarana Penyuluhan pada 
BP4K, Toni Manik, SP, M.Si menjabat Kasubbid Pengembangan Sumber Daya Manusia 
pada BP4K, Jasman Sitakar, SP menjabat Kasubbid Supervisi dan evaluasi pada BP4K, enia 
Sinamo, SKM menjabat Kasubbag Perencanaan evaluasi dan Pelaporan pada RSUD Salak, 
dr. Sanata Hotmaruli Habeahan menjabat Kepala Puskesmas Sibande dan Lingan Berutu 

menjabat Kasubbag Pada Kantor Camat Pergetteng-getteng Sengkut. 

 

 P uskesmas Siempat Rube, Kabupaten Pakpak 
Bharat berhasil meraih peringkat pertama 

Pelayanan  Keluarga Berencana (KB) dengan 
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). 

Penyerahan hadiah diberikan bertepatan dengan puncak 
acara peringatan hari Keluarga Nasional (harganas) ke-21 

tahun 2014 tingkat Provinsi Sumatera Utara dan diserahkan 
langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo 

Nugroho, ST, M.Si, kepada Ka. Puskesmas Siempat Rube, 
dr. Meilan Christina Manurung, yang diselenggarakan di 

Auditorium Universitas Negeri Medan, Kamis pagi (11/09).
 
 Ka. Perwakilan BKKBN Provsu, drg. Widwiono menjelaskan 
bahwa dasar penilaian lomba pelayanan KB MKJP yaitu di mulai dari 
proses input misalnya SDM atau tenaga yang melayani program 
KB, sarana prasarana, ketersediaan alat kontrasepsi, kemudian 
bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendukung 
program KB di Puskesmas. Selanjutnya proses pelayanan KB mulai 
konseling hingga pelayanan lainnya apakah sesuai standar, serta 
sejauhmana inovasi Puskesmas untuk mengembangkan dan 
meningkatkan pelayananan MKJP, biasanya pelayanan MKJP yang 
lebih banyak di Puskesmas adalah pemasangan IUD dan Implan.
“Penilaian utama adalah capaian pelayanannya, jadi kita liat 
pelayanan KB MKJP dalam beberapa bulan terakhir, berapa banyak 
akseptornya yang dilayani,” terangnya.
 Saat ditanya mengenai keunggulan Puskesmas Siempat 
Rube, Widwiono mengatakan sarana infrastruktur gedung 
Puskesmas Siempat Rube dan peralatannya cukup memadai, serta 
bidannya juga terlatih.
 Pada kesempatan tersebut juga Drs. Dirjon Hutasoit 
mengungkapkan bahwa proses penilaian perlombaan ini 
dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. “Sekitar bulan Mei, 
perwakilan tim dari BKKBN Prov. Sumut turun langsung meninjau 
puskesmas untuk melihat beberapa kriteria penilaian yang 
dilakukan seperti SOP, kelengkapan alat pemasangan KB, kebersihan 
dan sebagainya. Tidak hanya itu masyarakat juga ditanyakan 
kepuasannya, khususnya pasangan usia subur (PUS) yang dilayani 
oleh Puskesmas,” terangnya mengakhiri pembicaraan.
 Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, MBA yang 
dalam hal ini diwakili Ka. Bapemas, Pemdes, PP dan KB, Drs. H. 
Tekki Angkat, saat dikonfirmasi di sela-sela acara mengungkapkan 
bahwa prestasi yang diraih ini selain merupakan buah kerja keras 
dari setiap unsur yang terkait, juga berangkat dari keikhlasan 
dalam melaksanakannya. “Semoga hal ini dapat menjadi contoh 
bagi puskesmas-puskesmas se-Kabupaten Pakpak Bharat lainnya 
dalam menghadirkan prestasi yang mengharumkan nama 
Kabupaten,”harapnya.
Selain untuk kategori tersebut, Kabupaten Pakpak Bharat juga 
meraih peringkat ketiga Kelompok Bina Keluarga Lansia.

Puskesmas Siempat Rube 
RAIH JUARA PERTAMA 
PELAYANAN KB MKJP

Foto Bersama : Ka.Bappemas,Pemdes, PP dan KB Drs.H.Tekki Angkat dan 
Ka.Puskesmas Siempat Rube dr. Meilan C. Manurung foto bersama dengan 
Ka.Perwakilan BKKBN Provsu drg.Widwiono usai penyerahan penghargaan.
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tips & 
trik

RESEP MEMBUAT KUE KERINg 
NASTAR DURIAN 

Pestisida merupakan bahan kimia untuk mencegah hama penyakit pada buah dan sayur sayuran, 
digunakan juga agar buah dan sayur tetap segar dalam beberapa waktu, dan  beresiko bagi manusia 
jika termakan dalam jumlah diatas ambang batas yang telah ditetapkan oleh Balai Pengawasan Obat 

dan Makanan (BPOM), secara terus menerus  akan menimbulkan kerusakan pada hati, ginjal, dan 
syaraf pusat, dll

        Oleh sebab itu upayakan buah dan sayur yang kita konsumsi sudah  dibersihkan lebih dahulu 
sebelum dimakan sehingga kadar pestisida yang ada  hilang atau berkurang.

Tip Membersihkan buah dan sayur yang akan dimakan dan disayur :

A. Cara Pertama.

1.      Cuci tangan anda dengan sabun supaya bersih.

2.      Cuci buah dan sayur dengan menggunakan sikat gigi atau sikat yang lembut dengan air yang 
mengalir supaya  pestida yang ada pada kulit buah, daun , menjadi bersih .

3.      Kupas kulit buah  dan sayur . sehingga mendapatkan isi yang bersih dari pestisida.

4.      Buang daun terluar , kemudian bilas dengan air bersih yang mengalir.

5.      Bayak buah dan sayur dilapisi lapisan lilin yang tipis , cuci buah dan sayuran ini dengan air hangat 
yang dicampur garam dan air lemon atau  cuka secukupnya, agar lilin terlarut dan tidak melekat pada 
kulit buah  atau sayur.

6.      Jangan mencuci buah dengan sabun atau detergen  

B. Cara Kedua

     1. Pergunakan larutan cuka makan dicampur air bersih dengan perbandingan 1 cuka : 3 air

     2. Rendam buah dan sayur dengan larutan cuka makan yang telah dilarutkan ,selama 

         10-20 menit.

     3. Bilas buah dan sayur dengan air mengalir agar kotorannya yang sudah terangkat  dapat  

         menjadi bersih.

C.Cara Ketiga.

    1. gunakan garam secukupnya yang dicampur air bersih dalam Waskom atau ember.

    2. Rendam buah dan sayur yang akan dimakan selama  lebih kurang  10 – 20 menit.

    3. Bilas dengan air yang mengalir  dan simpan dalam kulkas jika belum  digunakan.
SUMBeR : http://mardjan-holistik.blogspot.com

Kue nastar selama ini memang selalu identik dengan nanas. Bahkan, kue ini hampir 
selalu disajikan di setiap rumah karena kue nastar ini memang memiliki rasa yang 
lezat. Jika Anda sudah bosan dengan citarasa kue nastar atau kue nastar keju yang 
itu – itu saja, Anda dapat mencoba membuat kue kering nastar durian. Kue nastar 
variasi ini sangat cocok bagi Anda yang gemar mengkonsumsi buah durian. Anda 
dapat mencoba membuat sendiri kue nastar durian ini daripada membelinya. Lalu 
apa saja bahan – bahan yang perlu disiapkan dan bagaimana cara membuat kue 

tersebut? Simak resepnya berikut ini 

8 Manfaat
NANAS YANg 
TERLUPAKAN

Selama ini nanas mungkin menjadi buah yang kurang 
populer untuk sebagai pilihan buah-buahan yang 

dikonsumsi. Kebanyakan nanas diolah menjadi selai. 
Padahal seperti yang dikatakan fitnea.com, nanas 

mempunyai 8 manfaat yang menakjubkan bagi 
kesehatan.

berikut adalah 8 manfaat penting nanas :
1. Nanas efektif menunda lapar

Selain kaya akan vitamin dan mineral, nanas mengandung 
beberapa mikronutrien dan serat yang mampu menunda rasa 

lapar bagi orang yang sedang menjalani program diet.
2. Nanas mencegah kembung

Nanas mengandung bromelain, sebuah zat yang mampu 
membantu memecah makanan sehingga dapat mengurangi 

kembung dalam perut. Selain itu bromelain juga efetif 
untuk mengurangi peradangan setelah operasi, mengobati 
pembengkakan hidung saat mengalami infeksi sinusitis, dan 

mengurangi rasa sakit dari oesteoarthritis.
3. Nanas mampu menghilangkan lemak

Panas tubuh yang Anda alami setelah mengonsumsi nanas 
mampu membakar lemak dalam tubuh sehingga lemak pun 

menjadi luruh.
4. Nanas mampu mencegah kanker

Nanas mengandung zat karsinogenik yang ampuh untuk 
melawan resiko kanker. zat ini melindungi sel sehat dari 

kerusakan dan dapat menyembuhkan sel-sel yang mudah 
rusak. Sel-sel rusak yang berlimpah dapat menyebabkan 

penuaan dini dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
5. Nanas membantu kesehatan tulang

Mineral yang terkandung dalam nanas membantu 
mengembangkan tulang dan jaringan ikat menjadi kuat.

6. Nanas mencegah penggumpalan darah
Buah tropis ini selain dapat mencegah penggumpalan darah 
dan membantu produksi hemoglobin dalam tubuh. Selain itu 

nanas mengandung zat tembaga. Apabila tubuh kekurangan 
zat tembaga, maka menyebabkan osteoporosis, anemia, 

masalah tiroid, dan penurunan jumlah sel darah putih.
7. Nanas memperkuat gusi

Selain memperkuat tulang, mineral yang ada di dalam nanas 
dapat memperkuat gusi dan menjaga gigi Anda tetap sehat 

dan kuat.
8. Nanas memperbaiki penglihatan

Selain wortel, nanas juga mengandung betakaroten yang baik 
untuk meningkatkan kualitas penglihatan.

Jadi selain mengonsumsi nanas dalam bentuk selai, ada 
baiknya Anda juga mengKonsumsi nanas yang masih segar 

karena berbagai macam vitamin dan mineralnya belum hilang 
akibat proses pemasakan. 

SUMBER : http://www.merdeka.com

Tips Membersihkan Pestisida Dalam 
Buah & Sayur

Bahan Isi :
150 gr gula pasir 

400 gr daging durian
yang sudah dibuang bijinya.

Haluskan durian tersebut 
100 m air 

¼ sendok teh garam 
Bahan Kulit

50 gr margarin 
150 gr mentega asin 

1 sendok teh popyseed 
1 kuning telur 

225 gr tepung terigu protein rendah 
15 gr susu bubuk 

20 – 25 gr maizena 
Bahan Olesan 

2 sendok teh krim kental 
1/8 sendok teh garam 

2 kuning telur 
Bahan Taburan

1 sdt keju parmesan 

Cara Membuat :
Pertama – tama masak semua bahan isi. 

Aduk – aduk sampai adonan kalis. Sisihkan
Kocok mentega, margarin, dan tepung 

gula sampai rata sekitar 30 detik
Masukkan kuning telur dan popyseed ke 

dalam campuran margarin.
Masukkan tepung terigu, susu bubuk, dan 

maizena sambil diayak dan diaduk
Ambil adonan sedikit dan pipihkan. 

Masukkan isi kemudian bentuk bulat. 
Lakukan cara ini sampai adonan habis
Oven adonan selama 15 menit dengan 

suhu api bawah 150 derajat Celsius hingga 
setengah matang. Setelah itu, olesi setiap 

kue dengan bahan olesan dan taburi 
dengan keju

Oven lagi adonan selama 10 menit
sampai matang

Resep ini untuk hasil 600 gram. Jika ingin 
membuat lebih sedikit atau lebih banyak, 

Anda tinggal menyesuaikan bahan – 
bahannya dengan perbandingan yang 

sama
SUMBeR :http://resepcaramasak.info
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 Ela Edward Munthe, 
SST, MM  yang saat ini 
bertugas  pada Badan 
Pelaksana Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan 
dan Kehutanan (BP4K) 

Kabupaten Pakpak 
Bharat ditugaskan 
sebagai Penyuluh 

Pertanian Lapangan 
(PPL) di tanah 

kelahirannya yaitu 
desa Perduhapen. 

Berbekal motto 
hidup “Bekerja keras untuk dapat dinikmati orang lain” yang selalu 

ditanamkan dalam kehidupannya, 
sebagai seorang penyuluh muda, ela 

sudah lebih dari tiga kali mendapatkan 
prestasi baik tingkat kabupaten maupun 

Propinsi.  
Lahir dan besar di pedesaan Kabupaten Pakpak Bharat, sejak 

kecil sudah tertarik pada sektor pertanian. Sebagai tulang 
punggung keluarga dan berkat dukungan sang isteri, ela yang 
memiliki lahan pertanian  berusaha mengelola lahan tersebut 
sehingga berproduksi. Berbagai pengalaman usaha tani yang 

ditekuni antara lain bertani Jeruk sebanyak 550 batang (300 
btg mulai berproduksi), Tanaman Cabai hingga bulan Agustus 

2014 sebanyak 4.000 batang serta memproduksi sayur-sayuran 
secara kontiniu. Dan berkat usaha tani tersebut, ela berhasil 

menamatkan pendidikan S-2. “Bertani itu capek, seni, mulia,” ungkap ela kepada 
Tim Bulletin suatu ketika. “Tapi hasilnya pasti akan membawa kesejahteraan,” 

tambahnya.
Keinginannya yang ingin memajukan pertanian di Pakpak Bharat khususnya 

membina para petani sejalan dengan program-program yang digulirkan 
pemerintah daerah. Diantaranya kerjasama Pemkab dengan Yayasan Field 

Indonesia (YFI) yang mengadakan Sekolah Lapang (SL) tanaman jeruk dan Kopi 
serta masih banyak program lainnya yang pro masyarakat khususnya petani.

ela berharap agar para PPL di Pakpak Bharat dapat menerapkan  prinsip 
pertanian dalam penyuluhan yaitu berbuat, berbicara dan berupaya 

mengembangkan kapasitas diri dalam teknologi yang terus berkembang.

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

Ela Edward Munthe,SST,MM saat memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

PRESTASI DAN PENgALAMAN DIBIDANg PEKERJAAN :

 - Juara II Cerdas cermat pada Jambore Penyuluh Tingkat Propinsi Sumut

- Penghargaan Penyuluh Teladan III Tahun 2011 dan Penyuluh Teladan I tahun 2014 Tingkat 

Kabupaten Pakpak Bharat

 - Penyuluhan Teladan IV Tahun 2014 tingkat Propinsi Sumatera Utara

- Sebagai Tim Pemandu pada Sekolah Lapang tanaman Kopi dan Jeruk yang telah 

dilaksanakan di Desa Lae Langge Namuseng dan Kuta Jungak

 - Berperan dalam pembuatan Tinta Pemilu dari produk Gambir Pakpak Bharat

- Secara swadaya mengembangkan Agens Hayati dan membuat Lab. Mini pada ps 

penyuluhan

“
BERTANI CAPEK,
BERTANI SENI, 

BERTANI MULIA,
BERTANI 

MEMBAWA 
KESEJAHTERAAN 

”

PENYULUH MUDA BERPRESTASI                                            

PROFIL

Nama    : Ela Edward Munthe,SST,MM

Tempat/Tgl Lahir : Sukaramai / 27 Juli 1985 

Alamat    : Desa Perduhapen Kec.   

       Kerajaan Kab. Pakpak Bharat

Pendidikan Terakhir  :  S-2 Jurusan Manajemn Sumber  

      Daya Manusia (MSDM) di UISU  

      Medan

Nama Isteri  :  Darna Rita Limbong

Anak   :    1. Safaat Takasahymyzuma 

Munthe 
            2. Nirwana Kato Munthe


