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Dari Redaksi

Pada edisi kedelapan Horas Medan 

ka l i  i n i ,  Re d a ks i  d i a nta ra nya 

menampilkan berita terkait dengan 

P e m b a h a s a n  T i n d a k  L a n j u t 

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, 

serta perayaan Idul Adha 1437 H di 

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera 

Utara.

Pembahasan Tindak Lanjut  Hasil 
Pemeriksaan

Bertempat di kantor BPK 
P e r w a k i l a n  P r o v i n s i 
Sumatera Utara, dilakukan 
a c a r a  P e m b a h a s a n 
Pemantauan Tindak Lanjut 
atas Rekomendasi Hasi l 
Pemeriksaan BPK Periode 
Triwulan III Tahun 2016. 
Acara yang dihadiri oleh 
Inspektorat dari seluruh 
en�tas pemeriksaan dan dua 
BUMD di wilayah Provinsi 
Sumatera Utara ini dibuka 

secara resmi oleh Kepala Perwakilan, Vincen�a Moli Ambar Wahyuni. Sesuai dengan 
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 20 yang menyatakan bahwa pejabat wajib 
menindaklanju� rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan BPK memantau 
pelaksanaan �ndak lanjut hasil pemeriksaan tersebut. Acara yang berlangsung 
selama dua hari ini bertujuan untuk memutakhirkan kembali posisi hasil �ndak lanjut 
pada kegiatan pemantauan �ndak lanjut sebelumnya. Melalui acara ini, diharapkan 
dapat diperoleh hasil yang maksimal dan final atas rekomendasi-rekomendasi hasil 
pemeriksaan BPK di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang telah di�ndaklanju� oleh 
en�tas pemeriksaan.
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Perayaan Idul Adha 1437H
Hari raya Idul Adha atau biasa disebut hari Kurban karena iden�k dengan 
penyembelihan hewan kurban yang dirayakan umat Islam se�ap tanggal 10 bulan 
Dzulhijjah. Dalam kalender masehi, perayaan Idul Adha tahun ini diperinga� pada hari 
Senin tanggal 12 September 2016. STM Muslim BPK Perwakilan Provinsi Sumatera 
Utara mengadakan kegiatan pemotongan hewan kurban, bertempat di Komplek BPK 
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, acara pemotongan dimulai pada Pukul 09.00 
WIB. Hewan kurban tersebut berasal dari Para pegawai BPK 
Perwakilan baik pejabat struktural maupun staf. Dalam 
kesempatan ini hewan kurban yang disembelih adalah 2 
ekor sapi. Dari Hewan kurban tersebut dapat terkumpul 
kurang lebih 250 kantong plas�k dan Selanjutnya dibagikan 
kepada penduduk sekitar komplek serta sohibul. 

Pemotongan hewan kurban oleh BPK Perwakilan Sumatera ini ru�n diadakan se�ap 
tahun untuk memperinga� Hari Raya Idul Adha. Sebagaimana makna kata qurban yang 
berar� qarib atau dekat pada Allah, jadi in� kurban yaitu mendekatkan diri pada Allah 
dengan menggerakkan semua perintah serta menjauhi larangan-Nya. Karenanya, ar� 
kurban dalam Islam yaitu bentuk pendekatan diri kita pada Allah lewat hewan ternak 
yang dikurbankan atau disembelih.

Humor Medan 

GEROBAK BAKSO 
Ceritanya Sore ini Si Tigor sedang 
duduk-duduk di depan rumah si ucok, 
sambil main catur, nah lagi enak-enaknya 
main catur lewatlah tukang bakso, sambil 
teriak-teriak, bakso…bakso…..,bakso 
enak, harga murah.., karena teriakan si 
tukang bakso, secara reex si ucok 
berhenti main catur, sambil dia terus 
melirik si tukang bakso, lalu dia ngomong 
sama tigor “ Togar coba kau lihat tukang 
bakso itu “, Si tigor pun berhenti main, 
dan dilihatnya tukang bakso itu “ kenapa 
cok, sudah biasa itu lewat disini setiap 
sore” lalu menjawab lagi Si Togar, 
kasihan aku, mungkin rusak gerobaknya, 
kog di dorong terus dari tadi..”



Objek Wisata Tongging
Dataran Tinggi Tongging terletak di Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Desa 

wisata di ke�nggian 900 meter dari permukaan laut dan terletak di ujung utara Danau Toba ini memiliki keis�mewaan 

panorama yang sangat indah dengan hawa yang sejuk. Keunikan dari desa ini adalah letaknya yang berada di tengah-

tengah wilayah budaya suku Batak Toba, Pakpak dan Karo, sehingga masyarakat di desa ini menggunakan bahasa lokal 

yang menyerap kosa kata dari bahasa ke�ga suku tersebut.

Obyek wisata utama dari Desa Tongging adalah Danau Toba dan Air Terjun Sipiso-Piso. Panorama 

kedua obyek wisata ini dapat dinikma� dari pos pemantauan yang ada di Merek. Danau Toba 

merupakan danau vulkanik seluas 1265 kilometer persegi, dan dinobatkan sebagai danau terluas 

di Indonesia. Sedangkan Air Terjun Sipiso-Piso dengan ke�nggian 120 meter merupakan air terjun 

ter�nggi di Indonesia. Kucuran Air Terjun Sipiso-Piso jatuh dengan deras dan mengalir ke Danau 

Toba, sehingga sangat kontras dengan permukaan Danau Toba yang tenang. Nama “Sipiso-Piso” 

berasal dari kata “Piso” atau piso, yang merupakan penggambaran derasnya kucuran air terjun 

yang seolah seper� bilah pisau yang tajam. Terdapat ratusan anak tangga untuk turun ke dasar air 

terjun dan menikma� panorama Air Terjun Sipiso-Piso dari bawah.

Desa Tongging berjarak kurang lebih 80 kilometer dari Kota Medan. Untuk mencapai Desa Tongging, dari Medan 

gunakan angkutan umum Bintang Karo Kama atau Sigantangsira jurusan Medan-Kabanjahe, dengan tarif Rp 13.000 per 

orang dan lama perjalanan kurang lebih 2 jam. Dari 

Stasiun Bus Zentrum Kabanjahe, perjalanan dilanjutkan 

menggunakan angkutan umum Suka Mulia jurusan 

Tongging, dengan tarif Rp 10.000 per orang dan lama 

perjalanan kurang lebih 30 menit. Jika menggunakan 

kendaraan pribadi, bisa melalui rute Medan-Sibolangit-

Brastagi-Kabanjahe-Tongging. Jika ingin menginap 

untuk menikma� hawa sejuk dan panorama desa ini, 

tersedia penginapan dan hotel dengan rentang harga 

mulai dari Rp 50.000,- hingga Rp 500.000,- per kamar. 

Untuk masuk ke kawasan wisata, dikenakan biaya 

retribusi Rp 5.000,- per orang.(bundadanbisnis.com)
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