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SERDANGBEDAGAI

T a n a h

Salam Redaksi

N e g e r i

Dewasa ini kehidupan masyarakat banyak mengalami
pergeseran/perubahan sebagai akibat dari sebuah kemajuan yang
telah dicapai dalam proses pembangunan serta kemajuan yang pesat
dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.
Akibat yang dirasakan dari perubahan tersebut yaitu terjadinya
pola pikir masyarakat yang semakin kritis. Hal ini menandakan bahwa
masyarakat kita semakin cerdas serta memahami hak dan
kewajibannya sebagai warga negara. Melihat kondisi masyarakat yang
demikian tentu menuntut hadirnya pemerintahan yang mampu
memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan dalam berbagai aspek,
teruama mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari
pemerintah.
Pelayanan kepada masyarakat (pelayanan publik) menjadi
semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak
masyarakat ramai yang memiliki keaneka ragaman maupun
kepentingan dan tujuan.
Untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik, hendaknya
pemerintah menempatkan aparat/pegawai yang sesuai dan memiliki
pemahaman akan pelayanan publik yang baik sehingga pelayanan
publik tepat sasaran. Dengan demikian betapa pentingnya
profesionalisasi pelayanan publik ini bagi setiap organisasi
pemerintahan di Indonesia.
Oleh karenanya, pada edisi awal Buletin Serdang Bedagai di
tahun 2019, kami suguhkan berbagai artikel yang menyangkut tentang
pelayanan publik khususnya yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai.
Selain itu kami hadirkan liputan di Balai Benih Ikan (BBI) Desa
Melati II Kecamatan Perbaungan. Balai Benih ini siap menerima para
pelajar, mahasiswa maupun masyarakat yang akan melakukan study
komparasi.
H Ikhsan, AP
Kadis Kominfo Sergai

B e r a d a t
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Wujudkan Good Governance
Dengan Pelayanan
Publik

T

ak dapat dipungkiri saat ini
masyarakat berharap pada
pemerintah terkait dengan
terselenggaranya pelayanan
pemerintah yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel (good
governance). Implementasi good
governance dapat dilakukan
secara bertahap sesuai dengan
kapasitas pemerintah, masyarakat
sipil maupun mekanisme pasar.
Hal yang paling strategis adalah
dalam penerapan good
governance melalui
penyelenggaraan pelayanan
publik.
Dalam konsep pelayanan
publik pada tatanan
pemerintahan, substansinya
adalah pelayanan yang dikaitkan
dengan suatu kegiatan dilakukan
oleh seseorang atau kelompok
maupun instansi tersentu dalam
memberikan bantuan dan
kemudahan kepada masyarakat
untuk mencapai tujuan tertentu.
Pelayanan publik ini
menjadi semakin penting karena
berhubungan dengan khalayak
masyarakat ramai yang memiliki
kepentingan maupun tujuan.
Dalam hal ini institusi pelayanan
publik dapat dilakukan oleh
pemerintah maupun non
pemerintah.
Menurut Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang
pelayanan publik adalah kegiatan
atau kebutuhan pelayanan bagi
setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa atau
pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara

pelayanan publik.
Sedangkan pelayanan
publik yang efektif adalah
penyelenggaraan pelayanan yang
tepat sasaran sesuai dengan
perencanaan yang strategis,
efesien artinya
penyelenggaraanya dilakukan
secara hemat berdaya guna dan
berhasil guna. Kemudian
transparan artinya segala
kebijakan yang dilakukan oleh
penyelenggaran negara secara
terbuka sehingga semua orang
dapat melakukan pengawasan
secara langsung dan dapat
memberikan penilaian terhadap
kinerjanya. Sedangkan akuntabel
adalah penyelenggara pemerintah
bertanggung jawab terhadap
kebijakan yang ditetapkan serta
mempertanggung jawabkan
kinerjanya kepada seluruh
masyarakat.
Tolak ukur keberhasilan
pelaksanaan tugas dan
pengukuran kinerja pemerintah
melalui birokrasi adalah
pelayanan publik. Memasuki era
Revolusi Industri 4.0 tentu sangat
membantu pemerintah sebagai
penyelenggara pelayanan publik
dalam hal meningkatkan
standarisasi pelayanan. Saat ini
pemerintah pusat maupun daerah
telah menerapkan program Smart
City/Smart Region. Hal ini
dimaksudkan untuk pengalihan
dari pelayanan secara manual ke
elektronik. Seperti pembuatan EKTP online, SIM online,
pembayaran pajak online, absensi
digital, pendaftaran berobat
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secara online serta sosialisasi
kegiatan melalui media sosial.
Seluruh pelayanan yang
berbasis elektronik ini akan
membuat jalur birokrasi yang
panjang bisa dipangkas sehingga
tidak membutuhkan waktu lama
tanpa mengurangi hasil yang
didapatkan. Setiap pegawai
negeri maupun pegawai swasta
yang menjalankan tugasnya dalam
hal memberikan pelayanan
kepada masyarakat tentu harus
dilakukan dengan sebaik-baiknya
tanpa harus berbelit-belit.
Dengan demikian
hendaknya setiap pelayanan di
pemerintahan harus dikawal dan
diawasi oleh lembaga pengawas
seperti Lembaga Ombudsman
yang bertugas mengawal dan
mengawasi setiap bentuk
pelayanan publik. Tak hanya ini
saja, harus juga ada sanksi bagi
petugas yang melanggar beserta
adanya standarisasi pelayanan
yang dapat diimplementasikan
kepada masyarakat dengan tujuan
membangun sistem pelayanan
yang berkualitas.
Pelayanan publik akan
menjadi barometer terhadap
keseriusan pemerintah dalam
menjalankan tanggungjawabnya
khususnya dalam melayani
masyarakat. Semakin baik
kualitas pelayanan publik yang
disuguhkan dapat menciptakan “
good governance ” maka akan
tinggi pula tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah.
(Rini Rahmayani)

DINAS KOMINFO
GARDA TERDEPAN
DALAM PENYAMPAI
INFORMASI

D

inas Komunikasi dan
Informatika (Kominfo)
Kabupaten Serdang Bedagai
(Sergai) yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah
(Perda) Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat
Organisasi berada digarda
terdepan dalam penyebarluasan
informasi kepada masyarakat.
Oleh karenanya Dinas Kominfo
selalu bekerja keras, bekerja
cepat, bekerja cerdas dan
tentunya bekerja dengan hati
serta inovasi demi memberikan
pelayanan publik terbaik kepada
masyarakat. Demikian
disampaikan Kadis Kominfo Sergai
H Ikhsan, AP di ruang kerjanya
Komplek Kantor Bupati di Sei

KELUARGA BESAR DINAS KOMINFO
SERGAI

Rampah, Senin 1 April 2019.
Dikatakan Pria kelahiran
Banda Aceh 43 tahun silam ini
bahwa visi Dinas Kominfo Sergai
adalah Mewujudkan Pelayanan
Informasi dan Komunikasi Publik
yang Unggul, Inovatif dan
Berkelanjutan Berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi Menuju
Masyarakat Sergai yang
Informatif.
Dinas Kominfo Sergai juga
mengemban misi yaitu untuk
Mengoptimalkan kualitas
pelayanan penyelenggara
Komunikasi dan Informatika,
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Meningatkan kualitas SDM baik
masyarakat umumnya maupun
ASN khususnya melalui
Pemanfaatan Teknologi Informasi
dan Komunikasi.
Selanjutnya Membangun
dan mengembangkan Infrastruktur
Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) secara efesien
dan handal, Menyajikan Informasi
yang berkualitas dan akuntabel
dan yang terakhir Meningkatkan
keterbukaan dalam
penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan.
Dengan demikian, lulusan

Rakor PPID

Magister Perencanaan
Pembangunan Wilayah dan
Pedesaan (PWD) Universitas
Sumatera Utara (USU) ini
menyampaikan sebagai garda
tersepan dalam penyampai
informasi tentu informasi yang
disampaikan haruslah akurat dan
bukan informasi yang hoax,
karena informasi merupakan
kebutuhan pokok setiap orang
bagi pengembangan pribadi dan
lingkungan sosialnya.
Mantan Kabag Umum dan

Perlengkapan Setdakab Serdang
Bedagai ini berpendapat,
memperoleh informasi merupakan
hak asasi manusia yang dijamin
Undang-Undang.
“ Sebagai lembaga publik,
Kominfo Sergai menerapkan
prinsip-prinsip keterbukaan,
menjunjung tinggi kedaulatan
rakyat serta untuk mewujudkan
penyelenggaraan negara yang
bersih dan akuntabel. Hal ini
sesuai dengan salah satu visi
Dinas Kominfo Sergai yaitu

keterbukaan dalam
penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan,” kata Ikhsan.
Kemudian mantan Camat
Tebing Syahbandar ini
menambahkan, Keterbukaan
Informasi Publik (KIP) sesuai yang
diamanatkan UU Nomor 14 Tahun
2008 merupakan sarana untuk
mengoptimalkan pengawasan
publik terhadap penyelenggaraan
negara dan badan publik yang
berakibat pada kepentingan
publik.
Sebagai jembatan
penyampai informasi,
berdasarkan peraturan
perundang-undangan, Dinas
Kominfo adalah Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID)
utama yang mengkoordinasikan
PPID Pembantu pada masingmasing Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) di Kabupaten Tanah
Bertuah Negeri Beradat.
Beberapa agenda penting
telah dilaksanakaan untuk

Ruang Media Center
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Utar

Kepala Seksi Infrastruktur dan Jaringan
Sudiyono, S.Kom melakukan setting jaringan
di beberapa Kantor Camat yang ada
di Kabupaten Sergai.

sengketa informasi hingga pada
Komisi Informasi Daerah (KPID)
Sumatera Utara.
Pria yang pernah
mengikuti Diklat PIM II di Kota
Cimahi Bandung ini
menambahkan, terkait dengan
proses diseminasi informasi dan
komunikasi merupakan hal yang
sangat penting dalam pengelolaan
informasi dan komunikasi.
Diseminasi dapat dilakukan
dengan menjalin kemitraan
dengan media yang bertujuan
untuk menyebarluaskan seluruh
program dan kegiatan maupun
capaian-capaian kinerja
pemerintah daerah diberbagai
media massa.
Seorang Tenaga Ahli memasang jaringan/server yang berlokasi
di Kantor DPRD

meningkatkan pelayanan PPID di
Sergai salah satunya adalah
dengan membuat Rapat
Koordinasi (Rakor) yang rutin
digelar setiap triwulan, kemudian
menggelar Uji Konsekuensi untuk
informasi yang dikecualikan tahun
2018 lalu, yang merupakan
pertama kalinya di Sumatera

a hanya Sergai yang
melaksanakannya.
Sebagai jembatan
informasi, Dinas Kominfo selaku
PPID utama juga selalu
berkoordinasi melalui forum
diskusi dan melakukan
pendampingan jika terjadi
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Dinas Kominfo Sergai juga
memiliki media internal seperti
Media Center (MC) serta media
sosial daerah untuk memberikan
informasi kepada masyarakat
serta mencegah pemberitaan
yang kurang baik sehingga dapat
menangkal berita hoax.
Untuk Media Center telah
disediakan ruangan tersendiri
sebagai fasilitas bagi publik yang
membutuhkannya. Sedangkan
Radio Sergai yang berada di

kata Ikhsan.
Aplikasi eGovernment merupakan
upaya untuk
meningkatkan pelayanan
dengan memanfaatkan
jaringan elektronik
berbasis online. Upaya ini
diharapkan dapat
memberikan dampak
positif dalam
mendekatkan pelayanan
publik sehingga kehadiran
pemerintah dapat
dirasakan langsung oleh
masyarakat dan
memberikan kemudahan
dalam pelayanan serta
efesiensi waktu.

SPBE Wujudkan
Pemerintahan yang
Bersih dan Modern
Media Tradisional (Metra) Sergai usai melaksanakan perlombaan
Pementasan Media Tradisional di Gedung RRI Medan.

bawah naungan Dinas Kominfo
juga melakukan pengelolaan
spektrum frekuensi di 92,5 FM.
Berbagai kegiatan pemerintahan,
pembangunan dan
kemasyarakatan terinformasikan
lewat udara di Radio Sergai 92,5
FM.

aplikasi. Sejak dibentuk menjadi
Dinas pada tahun 2017 lalu,
Kominfo terus bergerak cepat
melakukan inovasi dengan
menciptakan berbagai aplikasi eGovernmnet. Berbagai aplikasi ini
tentu dapat meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.

Hingga saat ini Dinas
Kominfo juga berusaha untuk
memfasilitasi pemberdayaan dan
pembentukan Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM) sehingga
diharapkan menjadi agent of
change untuk memberikan
masukan kepada pemerintah
daerah sekaligus
menyebarluaskan informasi
kepada masyarakat melalui
pertunjukan rakyat yang dikemas
dalam media informasi tentang
kegiatan pembangunan di Tanah
Bertuah Negeri Beradat.

Penerapan aplikasi ini
agar memberikan pelayanan yang
lebih berkualitas kepada
masyarakat dan dunia usaha di
Sergai melalui pelayanan yang
modern dan inovatif, transparan
dan lebih interaktif. Hingga saat
ini sudah terdapat 30 aplikasi
yang terintegrasi di website
Kabupaten Sergai yaitu di
www.serdangbedagaikab.go.id,
ujarnya.

Untuk mendukung
pengelolaan Informasi dan
Komunikasi, Pria yang pernah
menjadi Kabag Kesejahteraan
Sosial ini menjelaskan bahwa
diperlukannya informasi dan

“ Terdapat juga fasilitas
internet gratis di berbagai pusat
keramaian yang dapat diakses
masyarakat seperti di Komplek
Replika Istana Sultan Serdang,
Pasar Perbaungan, Komplek DPRD,
Parkiran Komplek kantor Bupati
Sergai dan direncanakan akan
bertambah di Pasar Sei Rampah,”
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Terkait dengan pelayanan
publik yang bersih dan modern,
Pemkab Sergai telah berkomitmen
untuk mengimplementasikan
Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)
Dengan implementasi
SPBE ini akan menggambarkan
tingkat kematangan (maturity
level) dan penguatan terhadap
tata kelola pada setiap
pemerintahan. Terkait dengan
Perpres Nomor 95 Tahun 2018
seperti yang disampaikan oleh
Menteri PANRB, Pemkab Sergai
sangat menyambut baik, karena
Perpres ini akan menggiring kita
untuk mewujudkan pemerintahan
yang bersih dan modern karena
semua pelayanan birokrasi
berbasis digitalisasi.
Hal ini juga bisa
dimanfaatkan oleh masyarakat
untuk berpartisipasi dalam tata
kelola pemerintahan yang baik
(good governance) yaitu
memantau setiap pelayanan
publik, sejauh mana kinerja
pemerintah di birokrasi, kata
Ikhsan optimis. (Teks : Rini
Rahmayani, Foto : Indan Prabudi)

BBI SERGAI
Unggul dalam Produksi,
Berkarya dengan Edukasi

D

i usia kabupaten yang
masih tergolong muda,
yakni 15 tahun,
Pemerintah Kabupaten Serdang
Bedagai yang memiliki visi
“Unggul, Inovatif dan
Berkelanjutan” terus melakukan
berbagai program dan kegiatan
guna mensejahterakan
masyarakatnya. Kabupaten
dengan ciri khas warna kuning
dan hijau ini tidak tinggal diam
untuk terus berpacu melakukan
peningkatan pembangunan di
berbagai sektor.
Dengan luas mencapai
1.900,22 KM² terdiri atas 243
desa dan kelurahan yang berada
dalam 17 kecamatan,
Kabupaten Serdang Bedagai
memiliki beragam potensi
Sumber Daya Alam (SDA) yang
dapat dikembangkan antara
lain pertanian, perkebunan,
pariwisata, pertambangan, air
minum dan kelistrikan, serta

perikanan dan kelautan. Khusus
potensi perikanan dan kelautan,
letak geografis Kabupaten
Serdang Bedagai yang
berbatasan dengan perairan
Selat Malaka, menjadikan
daerah ini memiliki bentangan
alam berupa dataran rendah
dimana hampir seluruh wilayah
kecamatan dialiri sungai dan
anak sungai sebagai suplai air.
Ketersediaan air ini
menjadikan wilayah Serdang
Bedagai sangat ideal dalam
pengembangan usaha budidaya
perikanan. Potensi lahan
budidaya perikanan air tawar
tersebar luas pada 17
kecamatan mencapai 6.292 ha,
ditambah lagi dengan potensi
lahan untuk pengembangan
budidaya air payau yang
mencapai luas 3.067 Ha. Usaha
pengembangan budidaya
perikanan ini sangat prospek
dilakukan di Kabupaten Serdang
Bedagai. Apalagi melihat tren
konsumsi ikan masyarakat yang
terus meningkat seiring
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kesadaran akan arti penting gizi
ikan bagi pertumbuhan dan
kecerdasan manusia,
menjadikan permintaan ikan
juga terus meningkat. Untuk
memenuhi permintaan tersebut,
tidak bisa hanya dengan
mengandalkan produksi tangkap
di perairan laut tetapi juga
diiringi dengan produksi
budidaya. Dan salah satu upaya
dalam mendorong peningkatan
produksi perikanan, keberadaan
Balai Benih Ikan (BBI) Melati
Kecamatan Perbaungan menjadi
sangat penting untuk menunjang
ketersediaan benih-benih ikan
yang berkualitas dalam
membangun industri perikanan
di Kabupaten Serdang Bedagai.

BBI Buka Kesempatan Bagi
Masyarakat dan Pelajar
Lakukan Study Komparasi
Saat Tim Redaksi Buletin
Serdang Bedagai menyambangi
Balai Benih Ikan yang berlokasi
di Desa Melati II Kecamatan
Perbaungan disambut oleh

Penanggungjawab BBI, Irvan P
Situmorang, S.Pi. Pria yang sudah
3 tahun mengelola operasional
BBI ini mengemukakan bahwa
Balai Benih Ikan Melati ini
merupakan satu-satunya Balai
Benih Ikan yang ada di
Kabupaten Sergai. “Balai Benih
Ikan ini sudah ada sejak tahun
1990 pada masa Pemerintahan
Kabupaten Deli Serdang.”
Akan tetapi, lanjut Irvan,
demikian biasa disapa, di tahun
2004 setelah terjadi pemekaran
dari Kabupaten Induk Deli
Serdang beralih dan dikelola oleh
Pemkab Sergai. BBI merupakan
balai yang ditujukan untuk
menghasilkan bibit ikan yang
seragam dan berkualitas.
Memiliki luas 1,3 Hektar (Ha)
terdiri dari luas kolam 1 Ha
dengan jumlah kolam sebanyak
23 petak (21 kolam produktif dan
2 kolam sedang dalam tahap
perbaikan dan perawatan).
Sedangkan jenis ikan
yang dikembangkan di BBI Melati
II beraneka ragam seperti ikan
Nila (Orheochromis niloticus),
Gurame (Osphronemus gouramy),
Patin (Pangasius pangasius), Lele
(Clarias gariepinus) dan ikan
hias. Untuk menghasilkan benih
yang berkualitas tentu didukung
dengan induk yang berkualitas
pula, sehingga Dinas Kelautan
dan Perikanan melalui BBI Melati
II mendatangkan calon induk dari
luar daerah. Induk ikan Nila
didatangkan dari Sukabumi dan
Wanayasa (Jawa Barat),

Wadah Penangkaran : Beberapa tempat/wadah dijadikan sebagai tempat
penangkaran benih ikan di Balai Benih Ikan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan.

sedangkan untuk induk jenis ikan
Gurame didatangkan dari Bogor
(Jawa Barat) dan Patin
didatangkan dari Jambi.
Sementara indukan jenis ikan
Lele, didatangkan dari UPT Kota
Pariaman (Sumatera Barat)
selaku anggota jejaring
Perbenihan yang ditetapkan oleh
Kementrian Kelautan dan
Perikanan RI.
Benih ikan Nila yang
dikembangkan saat ini
menempati mayoritas petakan
kolam di Balai Benih Ikan Melati
yaitu sebanyak 15 kolam. Benih
ikan ini merupakan komoditas
utama dari BBI Melati mengingat
permintaan konsumen pelaku
usaha budidaya ikan terus
meningkat. Hal ini dikarenakan

Lakukan Pengawasan : Penanggung jawab BBI Desa Melati II Kecamatan
Perbaungan Irvan P Situmorang S.Pi melakukan pengawasan terhadap pekerja
yang sedang melakukan panen ikan
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tingkat perkembangan ikan nila
yang tergolong tinggi dan
tingginya tingkat konsumsi
masyarakat, bahkan usaha
pembesaran jenis ikan ini dapat
dilakukan pada kolam tanah,
terpal dan kolam semen. Untuk
jenis ikan lainnya, yakni Gurame,
Patin dan Lele masing-masing
dibudidayakan pada 3 petakan
kolam di BBI. Meski tidak
sebanyak ikan nila, namun ketiga
jenis ikan tersebut tetap
diproduksi untuk memenuhi
permintaan konsumen terhadap
jenis ikan yang lainnya.
Pria kelahiran Kota
Tebing Tinggi ini mengutarakan,
hingga saat ini pembudidayaan
bibit-bibit ikan ini masih
tergolong aman dan lancar,
hanya saja yang menjadi kendala
adalah pakan ikan yang semakin
mahal, ujar Irvan.
“ Namun induk dan bibit
ikan tidak bisa hanya
mengandalkan pakan.
Dibutuhkan juga Vitamin, Obatobatan dan pakan alami untuk
bibit ikan yang baru menetas
seperti Artemia sampai bibit ikan
dapat mengkonsumsi pakan
pabrikan. Selain itu pakan alami
seperti lompong (daun keladi)
digunakan untuk induk Gurame,
dan juga Cacing untuk bibit ikan
yang baru menetas, hal ini
dilakukan karena harga Artemia

Panen Ikan : Beberapa masyarakat yang bekerja di BBI Desa Melali II Kecamatan
Perbaungan memanen ikan yang ada di kolam BBI tersebut. Ikan tersebut
rencananya akan di jual kepada masyarakat dengan harga yang cukup terjangkau

yang cukup tinggi,” ujar Irvan.
Perlu kami informasikan bahwa
BBI Melati II melayani permintaan
bibit untuk masyarakat
pembudidaya ikan di Kabupaten
Serdang Bedagai. Namun saat ini
BBI Melati II baru dapat melayani
permintaan khusus bibit Ikan
Nila. Bibit ikan tersebut dapat
diperoleh melalui Musrenbang,
pengajuan proposal Kelompok
kepada Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Serdang
Bedagai, selanjutnya akan
dilakukan identifikasi dan
verifikasi kelompok sebelum
penyaluran bibit ikan yang
dimohonkan masyarakat
tersebut.
Irvan yang sehari-harinya
bekerja dibantu oleh 3 (tiga)
orang Tenaga Honorer mengaku
bahwa keberhasilan dalam
membudidayakan bibit-bibit ikan
saat ini meski belum
menggunakan peralatan
teknologi, tapi tetap terus dapat
berproduksi berkat kepiawaian
dan ketepatan dalam manajemen
pakan, manajemen induk,
manajemen kolam dan bibit,
terangnya.
Secara terpisah, Kadis
Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Serdang Bedagai, Hj.
Sri Wahyuni Pancasilawati, SP,
M.Si menyampaikan bahwa saat
ini di Kabupaten Sergai Tanah
Bertuah Negeri Beradat hanya
ada 1 (satu) BBI, yakni yang

berada di Desa Melati II ini, yang
memiliki fungsi sebagai penyedia
benih ikan bagi masyarakat
khususnya pelaku usaha
perikanan di Kabupaten Serdang
Bedagai. Ditambahkan pula,
bahwa hingga saat ini juga

panggilan ibu Yuyun ini
menerangkan, bahwa terkait
dengan BBI yang beroperasi
dibawah naungan Dinas Kelautan
dan Perikanan (DKP) saat ini
sudah banyak yang melakukan
Praktek Kerja Industri, mulai dari
tingkat Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) bahkan hingga
tingkat perguruan tinggi. Bahkan
Sekolah-sekolah Menengah
Kejuruan Perikanan di Kabupaten
Serdang Bedagai ini secara rutin
mengirimkan siswa-siswanya
untuk melakukan praktek kerja
di BBI Melati seperti SMKN 1
Teluk Mengkudu dan SMKN 1
Pantai Cermin. Selain SMK dalam
daerah, BBI Melati juga menjadi
lokasi praktek kerja bidang
perikanan bagi SMK dari luar
daerah seperti SMK Perikanan
Asahan dan Batubara. Juga,
menjadi destinasi program
penelitian dan pra penelitian
bagi mahasiswa tingkat
Perguruan Tinggi seperti
Universitas Sumatera Utara (USU)

Beri Pakan Ikan : Seorang pekerja menaburkan pakan ikan ke kolam
yang ada di lokasi BBI Desa Melati II Kecamatan Perbaungan.

terdapat tempat pembesaran
ikan budidaya air tawar di Jalan
Belidaan Desa Cempedak Lobang,
Sei Rampah. “Sebagian benih
ikan yang tidak tertampung di
BBI Melati, didederkan dan
dibesarkan di Belidaan. Dan
untuk pengembangan budidaya
air payau, kita juga memiliki
tempat penangkaran dan
pembesaran ikan di Pantai Klang,
Kecamatan Perbaungan.”
Kadis yang biasa disapa dengan
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dan Politeknik Negeri Lampung
Kota Sibolga.
“Kami berharap banyak
pelajar, mahasiswa, Pelaku
Usaha, yang bergerak di bidang
perikanan melaksanakan study
komparatif di BBI Melati ini,”
ujarnya.
Bukan hanya bagi
masyarakat Sergai saja, akan
tetapi kami membuka lebar-lebar
kesempatan bagi masyarakat
maupun pelajar yang berada di

Kadis Kelautan dan Perikanan Kab. Serdang Bedagai

luar Sergai untuk meningkatkan
ilmu pengetahuan sekaligus
wawasannya dalam hal budidaya
perikanan.
Salah satunya yang
pernah diungkapkan oleh
Sangkot Hutagalung yang

Sama halnya dengan
Liannisa salah satu dari
sembilan orang siswa SMKN 1
Teluk Mengkudu menjelaskan
bahwa BBI menjadi tempat
praktek yang menarik serta alat
produksi pembibitan yang

serta melakukan
pembenahanpembenahan agar lokasi
ini bisa menjadi sarana
edukasi bagi
masyarakat,” ungkap
Yuyun. Ditambahkannya
pula “bahwa peran BBI
sebagai sarana produksi
dan edukasi, dimana
telah banyak pelajar dan
mahasiswa yang
melakukan praktek kerja
disini, ke depannya akan
dapat menunjang industri
perikanan nasional.
Melalui BBI Melati ini
kami mengupayakan
ketersediaan benih yang
berkualitas di Kabupaten
Serdang Bedagai untuk
kebutuhan produksi, dan
melalui BBI ini pula kami
berharap dapat membuka jalan
pembangunan perikanan melalui
pengembangan SDM perikanan
yang berkualitas.” Di akhir
wawancara, Kadis Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Serdang
Bedagai berharap adanya
pengembangan BBI Melati II ke
depannya sehingga diperoleh
Sertifikat CPIB (Cara
Pembenihan Ikan yang Baik)
didukung sarana dan prasarana
yang memadai.
(Fotografer dan Liputan / Jepri Alamsah
dan Pian Chan. Teks : Rini Rahmayani)

Jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Serdang Bedagai

merupakan salah satu dari tujuh
mahasiswa Universitas
Politeknik Negeri Lampung
dengan Program Studi Di Luar
Kampus (PSDLK) yang
berdomisili Kota Sibolga,
menjelaskan bahwa BBI Desa
Melati II Kecamatan Perbaungan
lokasinya sangat bagus serta
mendukung untuk dijadikan
tempat praktek, sangat cocok
untuk menambah pengalaman
baru bagi mereka terutama
pembudidaya ikan dengan
menggunakan alat yang
sederhana.

lengkap, sehingga mereka
sangat menikmati praktek
pembibitan ikan di BBI ini.
Kadis Kelautan dan
Perikanan, Yuyun, berharap
kedepannya para pelajar,
mahasiswa maupun pelaku
usaha benar-benar mempunyai
keinginan untuk
mengembangkan dan
membudidayakan ikan yang
tidak hanya sekedar ucapan tapi
dibuktikan dengan tindakan.
“Kami juga ingin
melakukan berbagai terobosan
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PELAYANAN YANG BAIK
ADALAH PELAYANAN YANG SESUAI
DENGAN HARAPAN MASYARAKAT

S

alah satu misi yang diemban
oleh Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu (PMP2TSP) adalah
meningkatkan kualitas pelayanan
perizinan dan non perizinan
kepada masyarakat maupun
pelaku usaha.
Hal ini dikarenakan
pelayanan menjadi faktor
terpenting dalam sebuah
organisasi, baik organisasi yang
berorientasi pada profit maupun
organisasi publik, karena
pelayanan merupakan aktivitas
yang berhubungan langsung
dengan pelanggan.
Demikian dikatakan Kadis
PMP2TSP Drs H Akmal, M.Si saat
berbincang-bincang dengan Tim
Buletin Serdang Bedagai di ruang

kerjanya Komplek Perumahan
Bumi Sergai Desa Firdaus
Kecamatan Sei Rampah, awal
April 2019.
Dikatakan Akmal bahwa
pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat adalah pelayanan
yang terbaik dan sesuai dengan
harapan masyarakat/pelanggan.
“ Sangat penting memberikan
pelayanan yang baik agar
terwujudnya pelayanan yang
efektif, efisien dan ekonomis
sesuai dengan kepentingan
masyarakat,” katanya.
Lulusan Pasca Sarjana
Perencanaan Wilayah dan
Pedesaan (PWD) USU ini
mengutarakan strategi pelayanan
publik yang berkaitan dengan
pemberian perizinan kepada

EDISI LXXV| 2019

10

Kadis PMP2TSP
Drs. H. Akmal, M.Si
Tinjau Pelayanan OSS

masyarakat dan pelaku usaha. Hal
ini tentu mengacu pada standar
pelayanan perizinan sesuai
dengan Peraturan Bupati Serdang
Bedagai Nomor 30 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan.
Semua pelaksanaan
pemberian izin mengacu pada
standar dan norma dari Perbup
yang dimaksud. Tak hanya itu,
masyarakat maupun pelanggan
harus diberikan tempat yang
nyaman serta data kelengkapan
informasinya, seperti adanya
papan informasi pelayanan di
ruang tunggu maupun papan
informasi yang terpampang di luar
kantor.
Untuk lebih lengkap lagi
masyarakat juga bisa
mengunjungi laman website Dinas

membaca dan olahraga ini
menjelaskan hingga saat ini
masyarakat dapat mengurus
izin usahanya dengan
menelepon Call Center
(0621) 4440000 dan
melengkapi persyaratan
sesuai dengan standar
perizinan yang berlaku.
Kemudian petugas dari Dinas
PMP2TSP akan menjemput
berkas tersebut dan
membawanya ke kantor
untuk diproses dengan
aplikasi Sipinter. Setelah
selesai diproses nantinya
berkas akan diantar kembali
kepada pelaku usaha
(pemohon penerbitan izin).

Pengguntingan pita olwh Wakil Bupati Sergai H. Darma Wijaya saat
launcing Sipinter

PMP2TSP di
dpmp2tsp.serdangbedagaikab.go.
id . Hal ini agar masyarakat dapat
melihat proses perizinan yang
transparan, jelasnya.
H. Akmal menambahkan,
saat ini Dinas PMP2TSP Kabupaten
Sergai menerapkan pelayanan
perizinan yang terintegrasi secara
elektronik atau Online Single
Submission (OSS) sesuai dengan
amanat dari Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun
2018.
Dengan implementasi OSS
ini akan lebih mempermudah
setiap pengusaha/masyarakat
dalam mengurus perizinnya. Hal
ini juga merupakan salah satu
cara memperkuat tren ekonomi
digital.
“ Semoga kedepannya
tidak ada lagi keluhan pelaku
usaha investor di daerah yang
mengalami perlakuan layanan
berbelit-belit, rentang birokrasi
yang terlalu panjang yang
mengakibatkan menurunnya iklim
investasi di Tanah Bertuah Negeri
Beradat,” tambahnya.

Kolaborasi Sipinter dan Sip
Jempol Wujudkan One Day
Service
Untuk mempermudah
masyarakat maupun pelaku usaha
dalam urusan perizinan dapat
dilakukan dengan mengunakan
aplikasi online yaitu Sistem
Informasi Pelayanan Terpadu
(Sipinter).

Dinas PMP2TSP bertekad
untuk memberikan
kemudahan dan pelayanan prima.
Dengan pelayanan Sip Jempol
Saat ini telah memiliki satu
sistem pelayanan yang bisa
memberikan kepuasan pada
pelanggan.
“ Dari pelayanan Sip Jempol kami
menargetkan satu hari selesai
(one day service) dimulai dari
berkas dijemput, diproses dan
diantarkan kembali,” ujar Akmal
optimis.
Suami Hj Asnidar ini

Aplikasi ini dapat dibuka
pada laman website Dinas
PMP2TSP, setiap izin yang telah
diterbitkan ditandai dengan
barcode sehingga menandakan
keasliannya serta ada unsur
pemalsuan.
Kemudian inovasi Sistem
Pelayanan Jemput Bola (Sip
Jempol) juga telah di launching
pada pertengahan Februari 2018
lalu oleh Bupati Sergai Ir H
Soekirman.
“ ini merupakan inovasi bidang
pelayanan publik yang diberikan
secara optimal kepada
masyarakat pada bidang
pelayanan perizinan dengan
menggunakan Call Center” kata
Akmal.
Pria yang punya hobi
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Kadis PMP2TSP
Drs. H. Akmal, M.Si

Kehadiran PEDULI dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat
untuk mengadukan tentang
perizinan dan non perizinan
menggunakan sarana pengaduan
secara offline melalui surat dan
tatap muka langsung dan
masyarakat dapat menggunakan
sarana pengaduan secara online
email, Facebook, Live Chat,
Question & Answer, WhatsApp
(WA) dan Call Center di nomor
(0621) 4440000

Menjaga Hubungan Baik
dengan Jajaran
Bupati Serdang Bedagai Ir. H. Sooekirman saat meninjau Perlengkapan SIP
JEMPOL

menyampaikan bahwa berkat
kerja keras yang selama ini
dilakukan oleh Dinas PMP2TSP
dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat mendapat
sambutan positif dari Lembaga
Ombudsman RI berupa hasil
evaluasi dengan nilai 97. Nilai ini
tentu nyaris sempurna serta
masuk dalam pelayanan “Zona
Hijau”.
Meraih tidak sesulit
mempertahankan, oleh karenanya
penilaian Ombudsman yang
dilakukan secara regular
membuat kami tetap komitmen
dan berupaya untuk memenuhi
setiap indikator yang telah
ditetapkan.
Hal yang menjadi
pendukung dalam keberhasilan
dari penilaian Ombudsman adalah
tingginya tingkat kepuasan
kepada masyarakat. Oleh
karenanya jauh sebelum penilaian
tersebut dilakukan kami telah
melakukan berbagai survey
kepuasan dari pelanggan (pelaku
usaha), imbuhnya.
Pria kelahiran Pasar
Bengkel Kecamatan Perbaungan
ini selalu menekankan pada
jajarannya untuk selalu
memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat diantaranya
melengkapi standar pelayanan
seperti Customer Service (CS),

Pront Office, Back Office, aplikasi
yang memuat tentang alur proses
perizinan tersebut sehingga
pelanggan bisa mengecek
keberadaan berkasnya.

PEDULI, Permudah
Masyarakat Dalam Atasi
Permasalahan Perizinan
Untuk lebih meningkatkan
pelayanan dan kepuasan kepada
masyarakat, Dinas PMP2TSP terus
melakukan berbagai inovasi salah
satunya adalah dengan melaunching Pelayanan Pengaduan
dan Lumbung Informasi (PEDULI)
pada pertengahan tahun 2018
lalu.
Inovasi ini juga
merupakan karya dari Kabid
Kebijakan, Pelaporan dan
Pengaduan Hj. Mira Montana,
S.Sos saat menjalani Diklat Pim
III Angkatan XV Badan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BPSDM) di Provinsi
Sumut tahun 2018.
“ Oleh karenanya saya berharap
inovasi ini akan memberikan
manfaat kepada masyarakat
dalam mendapatkan informasi
maupun permasalahan terkait
perizinan. Dan ini salah satu bukti
hadirnya pemerintah di tengahtengah masyarakat,” kata mantan
Camat Perbaungan.
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Prestasi yang telah
dicapai saat ini, tak membuat
mantan Camat Dolok Merawan ini
berbangga hati. Semua yang
dicapai adalah hasil kerja keras
dan jeripayah bersama.
Berlangsung sukses karena adanya
keterlibatan antara seluruh
jajaran Dinas PMP2TSP Kabupaten
Sergai.
Untuk memaksimalkan
dalam mengerjakan tugas pokok
dan fungsi (tupoksi) selalu
diberikan motivasi dan
pemahaman agar bekerja sesuai
dengan standar pelayanan aturan
perundang-undangan yang
berlaku, karena pelayanan publik
yang baik adalah pelayanan yang
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan serta sesuai
dengan Standar Operasional
Prosedure (SOP).
Dalam menjaga hubungan
yang baik dengan bawahan, H
Akmal selalu melakukan briefing
secara rutin untuk mengetahui
sejauh mana kinerja yang sudah
dilakukan selama ini.
“ Banyak hal-hal kecil yang kami
lakukan untuk memupuk
kebersamaan seperti olahraga
bersama, family gathering, arung
jeram dan out bound,
ya…disesuaikan dengan
kemampuan finansial kami,
ujarnya sumringah.
(Teks : Rini Rahmayani, Liputan : Jepri
Alamsah/Agus Hariadi)

PELAYANAN
YANG BAIK
ADALAH PELAYANAN
YANG MEMPERMUDAH MASYARAKAT

P

elayanan yang Baik adalah
Pelayanan yang
Mempermudah Masyrakat
Cuaca pagi itu sangat cerah,
matahari perlahan beranjak
seperti jam berputar menuju
siang. Di kota kecil tepatnya Sei
Rampah yang merupakan Ibu

Kota Kabupaten Serdang
Bedagai (Sergai), masyarakat
berduyun-duyun memadati salah
satu gedung berada di dekat
pintu keluar parker kendaraan.
Gedung itu merupakan Kantor
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
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tempat menyelesaikan berbagai
macam keperluannya terkait
dokumen kependudukan.
Di lantai dasar kantor
tersebut merupakan ruangan
pelayanan bagi publik. Banyak
masyarakat menunggu antrian
dengan tertib untuk

Launching Inovasi PAK YAN PEJAM MATA

mendapatkan pelayanan
dokumen kependudukan oleh
petugas Dinas Dukcapil.
Saat Tim Redaksi Buletin
Serdang Bedagai menyambangi
kantor tersebut, Selasa 2 April
2019 lalu, tampak seorang Pria
berkacamata sedang
berbincang-bincang dengan
masyarakat yang sedang
mengurus keperluan
dokumennya.
Pria tersebut merupakan
Kepala Dinas Dukcapil Fitriadi,
S.Sos, M.Si atau yang lebih
akrab dipanggil Pak Fitri. Saban

hari, disela-sela kesibukannya
selalu melakukan monitoring
terhadap proses pelayanan
publik yang dilakukan oleh
jajarannya untuk melayani
kepentingan masyarakat.
Mengawali bincangbincangnya dengan Tim Buletin
Serdang Bedagai, Pria kelahiran
46 tahun silam ini memberikan
pelayanan yang baik kepada
masyarakat adalah hal yang
paling utama.
“ Kita selaku Organisasi
Perangkat daerah (OPD) sesuai
dengan bidangnya wajib
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memberikan pelayanan untuk
memenuhi kebutuhan
masyarakat sesuai dengan
peraturan yang berlaku,”
uajrnya.
Terkait dengan tugas
pokok dan fungsinya, luluan
Magister Ilmu Politik ini
mengutarakan bahwa Dinas
Dukcapil telah
mengimplementasikan
pelayanan dalam bidang
administrasi kependudukan dan
pemanfaatan data serta
dokumen kependudukan.
Dijelaskan oleh mantan
Camat Tanjung Beringin dan
Kotarih ini bahwa terdapat
produk yang diberikan Dinas
Dukcapil kepada masyarakat
yaitu pelayanan di Bidang
Kependudukan terdiri dari
pelayanan Kartu Keluarga (KK),
Kartu Tanda Penduduk (KTP),
pelayanan Surat Keterangan
Pindah (SKP) bagi Warga Negara
Indonesia (WNI).
Sedangkan pelayanan di

Kadis Dukcapil Kab. Sergai sedang memonitoring pelayanan

Bidang Pencatatan Sipil terdiri
dari penerbitan kutipan Akta
Kelahiran, kutipan Akta
Perkawinan, Akta Perceraian,
Akta Kematian, Akta Pengesahan
dan Pengakuan Anak, Akta
Pengangkatan Anak, Surat
Keterangan dan Legalisasi
Fotokopi Dokumen
Kependudukan san Pencatatan
Sipil, jelasnya.
Selain melakukan
beberapa pelayanan dokumen
tersebut, Dinas Dukcapil juga
melakukan berbagai inovasi
untuk lebih memaksimalkan
dalam memberikan pelayana
prima kepada masyarakat.
Pria yang hobi membaca dan
olahraga ini menyampaikan
bahwa pada medio 2018 telah
melakukan terobosan baru
berupa program Paket
Pelayanan Satu Jam Mantab
Tanpa Pungutan Apa-apa (PAK

YAN PEJAM MATA). Layanan ini
diharapkan dapat menghadirkan
pelayanan yang lebih lengkap,
cepat, mantap dan gratis serta
diyakini mampu meningkatkan
citra pelayanan publik di
Kabupaten Sergai Tanah Bertuah
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Negeri Beradat.
Layanan ini tentu memberikan
manfaat yang dapat dinikmati
seluruh lapisan masyarakat,
selain itu juga PAK YAN PEJAM
MATA terintegrasi menggunakan
paket layanan mengurus satu

Tanda tangani : Kadis Dukcapil Fitriadi menandatangani dokumen kependudukan untuk masyarakat Kabupaten Sergai

Layani masyarakat : Petugas Dinas Dukcapil melayani masyarakat ynag sedang
mengurus dokumen kependudukannya di Kantor Dinas Dukcapil
Komplek Kantor Bupati Sergai

bisa sampai beberapa dokumen
yang selesai. Oleh karenanya
kepada masyarakat sebaiknya
jangan menggunakan jasa pihak
ketiga karena melalui inovasi ini
dapat mempermudah
kepengurusan dokumen
keluarga, harap Fitriadi.
Kemudian Pria yang
pernah menjabat sebagai Kepala
Bagian Perekonomin ini
mengemukakan bahwa untuk
meningkatkan efektivitas
pelayanan administrasi

kependudukan kepada
masyarakat, Pemerintah melalui
Mendagri telah mengeluarkan
Permendagri Nomor 2 Tahun
2016 tentang Kartu Identitas
Anak (KIA). Hal ini tentu senada
dengan ketentuan UndangUndang Nomor 25 tahun 2014
tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002
tentang perlindungan anak. KIA
adalah identitas resmi anak
sebagai bukti diri anak yang
berusia kurang dari 17 tahun
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dan belum menikah.
“ yang perlu dipahami
dan digaris bawahi adalah
bahwa KIA bertujuan untuk
meningkatkan pendataan,
perlindungan dan pelayanan
publik serta sebagai upaya
memberikan perlindungan dan
pemenuhan hak konstitusi warga
negara,” katanya.
Penerbitan KIA ini tidak hanya
berguna sebagai kartu identitas
tetapi juga dapat berguna untuk
memudahkan anak dalam
mendapatkan pelayanan publik
dibidang kesehatan, pendidikan,
imigrasi, perbankan dan
transportasi.
Oleh karena itu Pemkab
Sergai melalui Disdukcapil
berharap adanya
kerjasama/kemitraan yang baik
dengan berbagai pihak yang
berkepentingan baik dari
Perbankan, Pariwisata,
Penddikan, Kesehatan dan
lainnya dalam rangka
memberikan nilai tambah
(value) terhadap KIA tersebut.
“ Kami berharap nilai
tambah ini dapat meningkatkan
animo masyarakat khususnya

para orang tua yang memiliki
anak untuk segera mengurus
KIA,” harap Fitriadi.
Kadis Dukcapil
menambahkan bahwa dengan
diberlakukannya Permendagri
Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA
diharapkan dapat meningatkan
pelayanan administrasi
kependudukan sehingga dapat
meningkatkan kesadaran
masyarakat terhadap
pentingnya administrasi
kependudukan.
Kembali kepada persoalan
pelayanan publik, Dinas
Dukcapil yang memang
berhubungan langsung dengan
masyarakat dalam memberikan
pelayananya, tentu dibutuhkan
kerja keras, inovatif, sabar,
telaten dalam melakukannya.
“ terkadang kita sudah
melakukan pekerjaan dengan
benar pun, masih saja ada
segelintir masyarakat yang
kurang terima dengan apa yang
kita lakukan, tapi..mau apalagi,
yang terpenting kita sudh
lakukan semaksimal mungkin
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, ujarnya pasrah.
Berbagai reaksi yang
timbulkan oleh masyarakat
terhadap pelayanan yang kami
berikan, ada yang senang
bahkan sangat senang karena
dokumen kependudukannya
dapat selesai dalam waktu
cepat yaitu satu jam. Hal ini
berlaku bagi yang memiliki
berkas-berkas yang lengkap.
Akan tetapi ada juga yang
merasa kecewa karena
berkasnya tidak dapat segera
diproses, dan ini biasanya
disebabkan pelapor tidak
membawa berkas yang lengkap
sesuai dengan ketentuan.
Berbagai pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat
merupakan salah satu bukti
nyata bahwa negara hadir di
tengah-tengah masyarakat.

pemerintah ingin memberikan
pelayanan yang terbaik,
pelayanan yang prima untuk
mempermudah masyarakat,
imbuhnya.
Pria kelahiran Desa Pon
Kecamatan Sei Bamban ini
menekankan bahwa pentingnya
kekompakan, kebersamaan
terutama terhadap jajarannya
dalam menjalankan
pekerjaannya melayani
masyarakat.
Berbagai kebijakan dan
strategi pun diterapkannya demi
mencapai keberhasilan dalam
pekerjaan diantaranya dengan
menerapkan kebijakan yang
transparan, melakukan
komunikasi yang baik dengan
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bawahan sekaligus bersikap adil
dengan jajarannya.
Selanjutnya menetapkan tujuan
yang jelas dan masuk akal,
bekerja sebagai super team
bukan superman serta
menjunjung tinggi rasa
kekeluargaan dan kebersamaan.
Jika hal tersebut dapat
diimplementasikan dengan baik,
Insya Allah semua akan
berlanhgsung dan terlaksana
dengan baik pula, ujarnya
mengakhri bincang-bincangnya
dengan Tim Buletin Serdang
Bedagai.
(Teks : Rini Rahmayani,
Fotografer/Liputan : Jepri Alamsah/Agus
Hariadi)

Sinergi Bakti Guru dan Dinas Pendidikan
Kabupaten Serdang Bedagai
dalam Membangun dan Melayani Bangsa

S

ekolah adalah sarana
pendidikan yang menjadi
tonggak dasar untuk
mencerdaskan generasi bangsa.
Dengan adanya pendidikan yang
layak bagi siswa/siswi maka
kemajuan bangsa dapat
senantiasa meningkat karena
dibarengi dengan peningkatan
kualitas sumber daya manusia.
Kabupaten Serdang Bedagai
merupakan kabupaten yang
sangat focus pada kemajuan
pendidikan generasi bangsa. Hal
ini terbukti dengan
meningkatnya pembangunan
PAUD, TK, SD, SMP dan SMA/SMK
secara merata di Kabupaten
Serdang Bedagai.
Adanya sarana yang
memadai, Guru merupakan
pihak yang memegang peranan
penting di dalam suatu sistem
pendidikan. Kualitas guru

merupakan tolak ukur bagi
pendidikan yang perlu juga
memahami bagaimana
mewujudkan sekolah memenuhi
standar kualitas yang baik bagi
pendidikan generasi muda.
Adanya pelatihan bagi Guru dan
kepala sekolah hal ini sangat
dipandang perlu untuk
meningkatkan mutu para guru
dan kepala sekolah agar lebih
baik untuk kedepan. Dengan
demikian, kegiatan yang
bersifat peningkatan kualitas
edukasi selalu dilaksanakan
secara berkesinambungan di
Kabupaten Serdang Bedagai.
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serdang Bedagai Drs.
Joni Walker Manik sangat focus
dalam menjalankan program
pendidikan agar dapat menjadi
role model yang baik di bidang
pendidikan di Indonesia. Beliau
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menyatakan bahwa pendidikan
yang baik itu dapat mengukir
dan mengukur prestasi yang
terbaik.
Hal ini telah diwujudkan oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten
Serdang Bedagai. Ini dapat
dibuktikan oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten Serdang
Bedagai dengan menerima
Penghargaan Predikat
Kepatuhan Tertinggi Tahun 2018.
Hal ini menunjukan bahwa Dinas
Pendidikan sangat fokus
terhadap peningkatan pelayanan
di Kabupaten Serdang Bedagai
Khususnya di Bidang Pendidikan.
Semoga ini dapat menjadi
motivasi dan penunjang
semangat kerja jajaran Dinas
Pendidikan Kabupaten Serdang
Bedagai, Ujar Bapak Drs. Joni
Walker Manik.
Pendidikan di Kabupaten

Serdang Bedagai tidak terlepas
dukungan Pemerintah Serdang
Bedagai yang dipimpin oleh
Bupati Serdang Bedagai Ir. H.
Soekirman dan Wakil Bupati H.
Darma Wijaya. untuk
mewujudkan peningkatan sistem
pendidikan. Meskipun terdapat
banyak tantangan tetapi bukan
berarti tidak mungkin untuk
diwujudkan. Untuk itu
diperlukan kerja keras,
kesungguhan, kemampuan,
kerjasama dan dukungan dari
semua pihak.
Sekolah harus memiliki
visi dan misi yang unggul serta
memenuhi fasilitas dan
infrastruktur yang baik serta
memiliki kondisi dan situasi
yang kondusif, aktif dan
dinamis, menegakkan
ketertiban, kedisiplinan, dan
membiasakan kemandirian.
Disamping itu, harus mempunyai
sistem yang jelas dan menarik

dalam pembelajaran, adanya
interaksi yang baik antara
pelajar dan guru dalam
kebersamaan, berperan aktif
dalam pelajaran, mampu
membantu mewujudkan siswa
dengan pribadi yang kuat dalam
mencapai cita-citanya. Sehingga
pada akhirnya dapat
menghasilkan pelajar yang
berkualitas dan berdaya saing
tinggi dalam kehidupan
bermasyarakat serta
meningkatkan kompetensi guruguru sekolah,
Selain dalam hal
kompetensi guru yang telah
memiliki latar belakang
pendidikan keguruan, sangat
perlu ditambah dengan ilmu
pengetahuan dan pengalaman
baru yang berguna bagi
perkembangan keilmuan peserta
didik saat ini.
Harapan Pemerintah
Kabupaten Serdang Bedagai
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kedepannya agar prestasi dunia
pendidikan dasar, pendidikan
menengah dan atas dapat
meningkat baik dari bidang
humaniora, bidang olahraga dan
bidang sains. Selain membangun
sekolah yang unggul juga dapat
meningkatkan pembangunan
karakter dengan sasaran selain
kepala sekolah juga melibatkan
peran aktif Kacabdis, Pengawas
Sekolah, Guru Pembina
Konseling dan Guru Bidang Studi
yang nantinya dapat diarahkan
untuk mendapatkan pelatihan
yang berkesinambungan demi
peningkatan kualitas peserta
didik di Kabupaten Serdang
Bedagai. (Ali Amran)

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
Kabupaten Serdang Bedagai
Ajak Masyarakat Memanfaatkan
Program Penghapusan Sanksi Administrasi
PBB-P2

B

adan
Pendapatan
Daerah
(BAPENDA) Kabupaten
Serdang Bedagai terus
melakukan
peningkatan
pelayanan publik
kepada seluruh Wajib
Pajak (WP). Upaya
peningkatan
pelayanan publik
sebagai bentuk
tanggung jawab
pemerintah daerah
kepada masyarakat.
Pelayanan ini
diharapkan dapat
berkontribusi
terhadap partisipasi
masyarakat sebagai
Wajib Pajak (WP).
Pelayanan
publik yang
diharapkan mampu
meningkatkan sektor
pendapatan daerah
yang bersumber dari
Pajak Bumi Bangunan
Perdesaan Perkotaan
(PBB-P2) dengan
memberikan layanan
program penghapusan
sanksi administrasi.
Hal ini disampaikan Kepala Badan
Pendapatan Daerah (BAPENDA)
Kabupaten Serdang Bedagai, M.
Zuhri Lubis, SE., M.AP.
Program Penghapusan
Sanksi Administrasi PBB-P2
merupakan program penghapusan
bagi Wajib Pajak yang mengalami
penunggakan pajak dimulai dari
tahun 1995 sampai dengan tahun
2018 Pajak Bumi dan Bangunan

April 2019. Adanya
program penghapusan
sanksi administrasi
diharapkan mampu
menaikkan angka
penerimaan pajak
PBB-P2.
“Aturan penghapusan
sanksi administrasi
tertuang di dalam
Peraturan Bupati
(PERBUP)”, ungkap
Kepala Badan
Pendapatan
Kabupaten Serdang
Bedagai.

Perdesaan dan Perkotaan.
“Program penghapusan sanksi
administrasi PBB-P2 ini baru
pertama kali dilakukan sejak
adanya Kabupaten Serdang
Bedagai”, papar Kepala Badan
Pendapatan Kabupaten Serdang
Bedagai, M. Zuhri Lubis, SE.,
M.AP.
Program penghapusan
sanksi administrasi ini dimulai
sejak 1 April sampai dengan 30

EDISI LXXV| 2019

20

Untuk
memaksimalkan
pelayanan
pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2),
Badan Pendapatan
Daerah melakukan
sistem jemput bola
langsung di tengahtengah masyarakat
dengan mobil
pelayanan pajak. Bagi
masyarakat yang akan
membayarnya cukup
membawa SPPT tahun
sebelumnya.
“Masyarakat dapat
langsung mengunjungi kecamatan
setempat untuk mendapatkan
layanan PBB-P2 yang pembayaran
pajaknya dapat dilakukan
langsung dengan petugas pajak,
Bank Sumut, atau datang
langsung ke Kantor Badan
Pendapatan Daerah (BAPENDA)
Kabupaten Serdang Bedagai,
pungkasnya. (Rasum)

Miliki Ketepatan Perencanaan
dan Cascading yang Baik

UNTUK KEDUA KALINYA,
SERGAI RAIH PENGHARGAAN SAKIP “B”

Bupati dengan jajaran ASN Pemkab Sergai

Bandung,
Bupati Serdang Bedagai
(Sergai) Ir H Soekirman bersama
dengan 184 Kepala Daerah dari
Pemerintah Kabupaten/Kota dan
Provinsi yang berada di Wilayah I
menerima apresiasi dan hasil
evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) tahun 2018 dengan

Predikat “B” dengan nilai 62,87
serta Rekomendasi perbaikan
yang harus dilakukan ditahun
selanjutnya dari Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
Syafruddin bertempat di The
Trans Luxury Hotel, Jl Gatot
Subroto, Kota Bandung Jawa
Barat, 28 Januari 2019.
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Adapun yang termasuk
dalam Wilayah I adalah
Pemerintah Kabupaten/Kota di
Provinsi Aceh, Sumut, Kepulauan
Riau, Riau, Bangka Belitung,
Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat,
Sumatera Selatan, Jawa Barat dan
Banten. Selain itu Pemerintah
Provinsi tersebut juga dilakukan
evaluasi oleh Kementrian PANRB.

Bupati bersama dengan Kepala Daerah lain

Pada perhelatan tersebut
Menteri PANRB Syafruddin
menyampaikan bahwa awal tahun
2019, merupakan periode yang
tepat dan iklim yang baik pada
semua instansi pemerintah untuk
memulai kinerja. Semangat kerja
ini hendaknya dilandasi dengan
jiwa ASN semakin adaptif dalam
perubahan untuk selalu bekerja
keras, inovatif, kreatif dalam
menjalankan roda pemerintahan
sehingga roda pembangunan di
pusat maupun di daerah dapat
berjalan tepat, cepat dan akurat
serta dapat menyentuh seluruh
aspek pembangunan masyarakat.

demi kesejahteraan masyarakat,
ujar Menteri.
Terkait dengan Rapor
SAKIP Kementrian PANRB bukan
hanya menitikberatkan pada nilai
yang diberikan. Namun
menunjukkan bagaimana
kemampuan dari Pemerintah
Daerah sendiri dalam melakukan
pengelolaan penggunaan anggaran
sehingga dapat
dipertanggungjawabkan untuk
memberikan pelayanan dan
kemanfaatan bagi masyarakat,
kata Menteri PANRB.

Ditambahkannya bahwa
dalam paradigma publik sangat
menginginkan perubahan yaitu
pemerintah hadir untuk melayani,
birokrasi hadir semakin dinamis
melayani sekaligus memfasilitasi
disetiap publik.

Sementara itu Bupati
Sergai Ir H Soekirman usai
menerima hasil evaluasi
mengemukakan bahwa Kabupaten
Sergai yang memperoleh kategori
“B” merupakan daerah yang
ketepatan perencanaan dan misimisi serta tujuan maupun
cascading yang baik.

Sedangkan rekomendasi
tentang SAKIP tersebut ditujukan
agar setiap Pemerintah Daerah
mampu meningkatkan efektivitas
dan efisiensi penggunaan
anggaran agar sesuai dengan
sasaran yang telah ditetapkan

Walau demikian, Bupati
Soekirman berkeinginan agar
ditahun 2019 lebih ditingkatkan
lagi menjadi nilai “BB” yang
mengacu pada ketepatan sistem
perencanaan dan efisiensi
anggaran.
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“ Saya berharap dan
optimis jika terintegrasinya eplanning dan e-budgeting serta ekinerja terus dipacu dan semua
OPD dalam mensinkronkan
program kerjanya masing-masing
fokus satu tujuan berbasis value
for Money, mudah-mudahan tahun
depan SAKIP kita bisa mendapat
nilai “BB”, harapnya.
Untuk saat ini di Sumut
belum ada satupun
kabupaten/kota yang mendapat
nilai “BB”, dengan demikian
masih wajar kita memperbaiki
dan menambah fokus pada
beberapa program di OPD
sehingga dapat meraih nilai
tersebut, pungkas Bupati.
Hadir dalam kesempatan
tersebut Gubernur Jawa Barat,
para Kepala Daerah di Wilayah I.
Sedangkan pada jajaran Pemkab
Sergai, selain Kadis Kominfo,
turut juga mendampingi Bupati
Soekirman yaitu Kepala BAPPEDA
Ir Hj Prihatina, M.Si, Inspektorat
Sergai H Ifdal S.SoS M.AP dan
Kabag Organisasi Patricia
Banjarnahor, S.Sos, M.Si.

Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Serdang Bedagai :

WUJUD PELAYANAN MASYARAKAT
YANG BERKUALITAS

Penghargaan Zona Hijau Ombudsman

PANTES Launching oleh Wakil Bupati Serdang Bedagai H. Darma Wijaya

S

eorang pemimpin belum
dikatakan memimpin
sampai dia meletakkan
pelayanan di dalam
kepemimpinannya.
-Sri Sultan Hamengkubuwono
VIIIKutipan pandangan Sri Sultan
Hamengkubowono di atas dapat
menggambarkan bahwa salah
satu tolak ukur keberhasilan

pemimpin di dalam menjalankan
pemerintahan adalah
menjalankan pelayanan publik
yang baik.
Pemerintah Kabupaten
Serdang Bedagai merupakan
kabupaten yang sangat fokus
kepada peningkatan pelayanan
publik. Hal ini dapat dilihat dari
pencapaian yang sangat
inspiratif yang telah diraih oleh
Kabupaten Serdang Bedagai
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yaitu meraih penghargaan dari
Ombudsman sebagai daerah
“Zona Hijau” terkait dengan
kepatuhan terhadap standar
pelayanan publik pada tahun
2018.
Penghargaan inspiratif
ini di dapat oleh Kabupaten
Serdang Bedagai karena
kepatuhan terhadap Standar
Pelayanan Publik sesuai dengan
Undang-Undang No. 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik.
Pada saat menerima
Penghargaan dari Ombudsman
RI, Bapak Bupati Serdang
Bedagai Ir. Soekirman
mengatakan bahwa ini
merupakan sebuah kado indah
bagi Kabupaten Serdang
Bedagai. Hal ini merupakan
hasil kerja keras bersama
jajaran OPD khususnya dalam
pelayanan publik.
Bupati memiliki harapan
jika semua pihak dapat bekerja
sama dan memiliki keyakinan
serta niat untuk pelayanan
publik yang baik, maka
Kabupaten Serdang Bedagai
akan terus mendapatkan
predikat yang baik. Hal ini
menyiratkan bahwa Pemerintah
Kabupaten Serdang Bedagai
akan melakukan peningkatan
publik secara berkesinambungan
demi mewujudkan Kabupaten
Serdang Bedagai yang unnggul,
inovatif dan berkelanjutan.
Pelayan publik adalah
kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa
dan/atau pelayanan administratif
yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.
Penyelenggara pelayanan publik
adalah setiap institusi
penyelenggara negara, korporasi,
lembaga independen yang
dibentuk berdasarkan undangundang untuk kegiatan pelayanan
publik, dan badan hukum lain
yang dibentuk semata-mata untuk
kegiatan pelayanan publik.
Sehingga dalam Hal ini
Pemerintah Kabupaten Serdang
Begadai merupakan
penyelenggara pelayanan publik
di Kabupaten Serdang Bedagai.
Pelayanan publik menjadi
salah satu fokus kerja
Pemerintah Kabupaten Serdang
Bedagai selain pemberantasan
kemiskinan yang dijadikan fokus
utama Pemerintah Kabupaten
Serdang Bedagai dalam rangka
peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Dalam menyelenggarakan
pelayanan publik, Pemerintah
Kabupaten Serdang Bedagai tetap
mengacu kepada Undang-Undang
No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik. Undang-Undang
Pelayanan Publik inilah yang
dijadikan standar bagi Pemerintah
Kabupaten Serdang Bedagai untuk
terus meningkatkan pelayanan
publik bagi masyarakat Serdang
Bedagai.
Di dalam peningkatan
pelayanan publik yang menjadi
amanah Undang-Undang kepada
Seluruh penyelenggara pelayanan
publik di Indonesia, Pemerintah
Kabupaten Serdang Bedagai
melakukan pelayanan dengan
berlandaskan asas kepentingan
umum, kepastian hukum,
kesamaan hak, keseimbangan hak
dan kewajiban, keprofesionalan,
partisipatif, persamaan
perlakuan/tidak diskriminatif,
keterbukaan, akuntabilitas,
fasilitas dan perlakuan khusus
bagi kelompok rentan, ketepatan
waktu serta ketepatan,
kemudahan, dan keterjangkauan.
Dalam peningkatan pelayanan

publik di Kabupaten Serdang
Bedagai, Pemerintah Kabupaten
Serdang Bedagai telah
mengeluarkan Peraturan Bupati
(PERBUP) Kabupaten Serdang
Bedagai No. 34 Tahun 2017
tentang Standar Pelayanan Pada
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Serdang Bedagai
yang ditetapkan, diundangkan
dan berlaku pada tanggal 10
Agustus 2017. Selain telah
mengatur pelayanan publik
dengan mengeluarkan Peraturan
Bupati, Pemerintah Kabupaten
Serdang Bedagai juga terus
berinovasi dalam melakukan
peningkatan pelayanan publik
yang efektif dan efisien dengan
memanfaatkan kemajuan
informasi dan teknologi yaitu
dengan menerapkan pelayanan
publik secara online berbasis
internet.
Pelayanan publik berbasis
internet ini telah diterapkan oleh
Dinas-Dinas di Kabupaten Serdang
Bedagai sebagai sarana untuk
memudahkan masyarakat dalam
mengakses informasi, mendaftar
secara personal untuk urusan
tertentu, maupun memperoleh
akses dalam rangka perizinan.
Selain dilakukan disetiap
Dinas yang ada di Kabupaten
Serdang Bedagai, Pelayanan
publik Kabupaten Serdang
Bedagai juga dilakukan di tingkat
kecamatan juga sampai ke tingkat
desa.
Bupati Serdang Bedagai, Bapak Ir.
H. Soekirman, terus mendukung
dalam rangka peningkatan
pelayanan publik secara Online.
Menurut Bapak Bupati Serdang
Bedagai, dengan memanfaatkan
kemajuan informasi dan teknologi
dan menerapkan fasilitas
pelayanan publik secara online
dapat menjadi langkah yang besar
dalam meningkatkan fungsi dan
tugas Aparatur Sipil Negara (ASN)
atas penyelenggaraan
pemerintahan. Dengan adanya
internet, semua bisa terhubung
dengan jari. Dan yang terpenting
adalah tentunya akan lebih
memudahkan komunikasi antar
pemerintah dan masyarakat.
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Aplikasi e-Government
Kabupaten Serdang Bedagai yang
dapat dinikmati masyarakat
antara lain, Sistem Informasi
Pelayanan Izin Terpadu (SIPINTER)
yang mempermudah pelayanan
izin secara online kepada publik,
Layanan Pengaduan Online Rakyat
(LAPOR), Media Center untuk
memudahkan publik untuk
memperoleh informasi, Sarana
Pengaduan dan Aspirasi (SARA)
yaitu aplikasi yang menampung
aspirasi masyarakat, dan sistem
aplikasi lain yang memudahkan
masyarakat dalam mendapatkan
pelayanan secara digital.
Untuk pelayanan di
Tingkat Desa Pemerintah
Kabupaten Serdang Bedagai telah
memgadakan Pelayanan
Administrasi Terpadu Desa
(PANTAS) yang telah di launching
pertama sekali di Desa Sei Buluh
Kecamatan Sei Bamban Pada
Bulan November 2018 oleh Wakil
Bupati Serdang Bedagai, h. Darma
Wijaya.
Wakil Bupati Serdanag
Bedagai, H. Darma Wijaya
mengungkapkan bahwa dengan
adanya penerapan PANTAS,
diharapkan pemerintahan desa
dapat meningkatkan pelayanan
bagi warga masyarakat desa
seperti pelayanan perizinan
maupun non perizinan. Adapun
jenis-jenis pelayanan administrasi
terpadu desa antara lain pertama
registrasi surat keterangan tanah,
surat keterangan ahli waris, surat
keterangan miskin dan surat
administrasi lainnya
Selain pelayanan publik
secara digital atau online,
pelayanan publik secara langsung
juga senantiasa meningkat
dengan baik. ASN yang berada di
setiap Dinas terkait senantiasa
meningkatkan standar pelayanan
publik sesuai dengan yang
diamanahkan di dalam Peraturan
Bupati (PERBUP) Kabupaten
Serdang Bedagai No. 34 Tahun
2017 tentang Standar Pelayanan
Pada Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.
(Eva Nasution)
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MisS Lambe
Upaya Pemerintah Tingkatkan Kesadaran Masyarakat
Soal Hoaks
Konten yang ditayangkan dalam “Mis Lambe Hoaks”
merupakan kumpulan hasil identifikasi hoaks yang
dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Konten Internet
Ditjen Aplikasi Informatika

perhatian cukup serius tapi secara
umum hoaks dalam bentuk
apapun yang berhasil dijaring
oleh Kominfo,” jelas Ferdinandus.

P

Program mingguan ini akan
menayangkan “ Miss Lambe
Hoaks” sebagai tokoh utama yang
akan melaporkan hasil pantauan
mingguan dari tim aduan konten.
Dengan keceriwisan dari tokoh
utama yaitu “ Miss Lambe Hoaks”,
program ini akan menceritakan
pandangan terkini yang tengah
menjadi perbincangan para
warganet (netizen) diseluruh
Platform media sosial baik dari
Pacebook, WhatsApp, Twitter,
Instagram maupun website yang
informasinya tidak bisa
dipertanggungjawabkan.

latform media sosial dan
pesan instan menjadi media
utama penyebaran hoaks.
Pelaku membuat konten
sedemikian rupa untuk
mempengaruhi masyarakat. Guna
mengimbangi dan meningkatkan
kesadaran akan hoaks, Biro
Hubungan Masyarakat Sekretariat
Jenderal Kementrian Komunikasi
dan Informatika mengembangkan
tayangan “ Miss lambe Hoaks”.
Konten yang ditayangkan
dalam “Miss Lambe Hoaks”
merupakan kumpulan hasil
identifikasi hoaks yang dilakukan
oleh Direktorat Pengendalian
Konten Internet Ditjen Aplikasi
Informasi selama sepekan. Berita
Hoaks tersebut diinformasikan
secara berkala pada masyarakat.
Media televisi menjadi
pilihan agar bisa menjangkau
khalayak yang lebih luas, sehingga
Biro Humas Kominfo menghiasi “
Miss Lambe Hoaks” agar informasi
yang diterima masyarakat tidak
hanya melalui platform media
sosial.
Setiap hari, kata
Pelaksana Tugas Kepala Biro
Humas Fernandus Setu,
Kementrian Kominfo menerima
informasi aduan konten hoaks.
Kemudian aduan yang diterima
melalui tiga jalur, yakni melalui

mesin pelacak, aduan masyarakat
dan laporan atau surat edaran
dari instansi atau lembaga
pemerintahan itu diverifikasi
untuk dikaji kebenarannya.
“ yang melaporkan
informasi hoaks bisa lebih dari
100 laporan per pekan, karena
instansi yang terlibat seperti
Kementrian Dalam negeri
(Kemendagri), Kementrian Hukum
dan HAM dari Badan Nasional
Penanggulangan Teror (BNPT)
terkait isu-isu terorisme, BNN
terkait isu-isu narkoba dan
hampir semua instansi mencakup
Kementrian dan lembaga lingkup
pemerintah maupun swasta,”
ungkap Fernandus.
Kementrian Kominfo
berupaya mengurangi penyebaran
hoaks karena adanya potensi
dampak perpecahan bangsa
akibat hoaks. Selama ini
pemerintah telah berupaya
menyampaikan berbagai
klarifikasi kepada masyarakat.
Namun ternyata dibutuhkan
kreativitas yang lebih baik lagi
untuk memerangi kabar bohong
secara bersama-sama.
“ Agar masyarakat makin
sadar, bahwa hoaks ini berbahaya
jadi kami kemas dengan cara yang
lebih menarik, kita tidak hanya ke
hoaks politik, meskipun menjadi
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Program “ Miss Lambe
Hoaks” ini diproduksi pada hari
kerja setiap minggunya melalui
saluran media utamanya yaitu
GPR TV serta saluran media sosial
Kementrian Kominfo yang lain
seperti Youtube, Instagram,
Twitter maupun Faceebook.
Dengan hadirnya program
terbaru dan unggulan hasil
kolaborasi dari tiga satuan kerja
Kementrian Kominfo ini
diharapkan dapat memberikan
tayangan yang fresh dan
bermanfaat bagi masyarakat
Indonesia dimanapun berada.
Sumber : Majalah GPR News edisi 2 April
2019
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Petugas Kebersihan memberihkan halaman
dan kebun di area Komplek Kantor Bupati di
Sei Rampah

Para Petugas dari Dinas Perhubungan
Kabupaten Serdang Bedagai sedang
membantu melancarkan arus lalu lintas yang
ada di depan Kantor Bupati Serdang Bedagai.
Kegiatan ini rutin dilakukan setiap hari kerja
guna mencegah kemacetan dikarenakan
banyaknya mobil serta pejalan kaki yang
akan menyebrang menuju area parkir Kantor
Bupati, Rabu (24/4/2019).

Puluhan Masyarakat Kabupaten Serdang
Bedagai mengantri dengan tertib di loket
pelayanan Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk dilayanani
oleh petugas dalam rangka mengurus
dokumen kependudukannya, Rabu
(24/4/2019).
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