Warga Diimbau Tidak Bakar
Petasan Malam Takbiran

Ilustrasi – Petasan dengan berbagai
ukuran. (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 24/6 (LintasMedan) – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera
Utara mengimbau kepada masyarakat di wilayah tersebut supaya
tidak membakar atau membunyikan petasan pada malam takbiran
menyambut datangnya hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1438
Hijriah.
“Berdasarkan maklumat Kapolda Sumut, masyarakat hanya
diperbolehkan menggunakan bunga api dengan diameter di bawah
dua inci. Kandungan mesiunya kurang dari 20 gram,” kata
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Rina Sari Ginting, kepada
pers di Medan, baru-baru ini.
Aturan dan larangan petasan tersebut, menurut dia, tertuang
dalam Maklumat Kapolda Sumut dengan nomor Mak/03/V/2017.
Maklumat itu mengacu pada Undang-Undang Darurat tahun 1951,
Pasal 359 dan 188 KUHP, dan Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun
2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan
Peledak Komersial.
Pelarangan penggunaan petasn berlaku di sekitar rumah ibadah,

permukiman, rumah sakit, sekolah, bandara, terminal,
pelabuhan, stasiun kereta api, pusat perbelanjaan, bank,
perkantoran dan jalan raya.
“Kami akan berikan dan berlakukan sanksi pidana kepada
siapapun yang ketahuan melanggar ketentuan tersebut,” ujar
Rina. (LMC-03)

Walikota Lepas Pawai Takbiran

Peserta pawai takbir melintasi Jalan Putri
Hijau Medan, Sabtu (24/6) malam. (Foto:
LintasMedan/ist)
Medan, 24/6 (LintasMedan) – Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin,
Sabtu (24/6) malam melepas para peserta pawai takbiran
menyambut hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah.
Pada acara yang berlangsung di tengah rintik hujan itu,
Walikota mengajak peserta pawai takbir keliling yang diikuti

perwakilan seluruh kecamatan dan berbagai instansi di
lingkungan di Pemerintah Kota Medan (Pemko) untuk menjaga
keamanan dan ketertiban selama beraktifitas di jalan raya.
“Kegiatan itu merupakan ungkapan dari rasa syukur dan
kemenangan, karena telah melaksanakan ibadah puasa sebulan
penuh,” kata Eldin.
Dia juga mengajak para peserta pawai takbir keliling agar
membacakan takbir dengan penuh kekhusukan dan keikhlasan.
Pawai takbir keliling Idul Fitri diikuti seratusan unit unit
mobil dengan berbagai ornamen bernuansa masjid, toleransi, dan
kerukunan beragama itu berlangsung kondusif sejak dimulai dari
Lapangan Merdeka Medan.
Peserta pawai takbir melintasi berbagai ruas jalan, antara
lain Jalan Pulau Pinang, Putri Hijau, Guru Patimpus, Iskandar
Muda, Pattimura, Pemuda, Ahmad Yani dan kembali ke kawasan
Lapangan Merdeka.
Perwakilan masyarakat Kecamatan Medan Sunggal, Muhammad Ali,
menjelaskan bahwa pihaknya mempersiapkan mobil hias ini selama
dua hari guna memeriahkan malam takbiran di Medan. (LMC-05)

DPRD Gelar Rapat Paripurna
Istimewa HUT Medan

Pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan
mengikuti rapat paripurna istimewa dalam
rangka menyambut Hari Jadi ke 427 Kota
Medan,
Kamis
(22/6).
(Foto:
LintasMedan/ist)
Medan, 22/6 (LintasMedan) – DPRD Kota Medan menggelar rapat
paripurna istimewa untuk menyambut HUT ke-427 daerah setempat
yang jatuh pada 1 Juli 2017.
Rapat paripurna istimewa digelar di gedung DPRD Kota Medan,
Kamis (22/6), dipimpin Ketua DPRD Henry Jhon Hutagalung dan
dihadiri Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin, Wakil Walikota
Akhyar Nasution dan sejumlah pejabat, tokoh masyarakat, para
pimpinan instansi dan organisasi masyarakat.
“Rapat paripurna istimewa saya buka,” ucap Henry yang
dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hening
Cipta.
Walikota Medan Dzulmi Eldin dalam sambutannya, mengatakan
tepat pada 1 Juli 2017 nanti, Kota Medan akan berusia 427
tahun.
Kota yang sejarahnya bermula dari dari kampung kecil yang
dibangu oleh Guru Patimpus di tahu 1590 ini, kata dia, kini
telah tumbuh dan berkembang menjadi kota metropolitan.
Menurut

Eldin,

pencapaian

usia

kota

Medan

yang

ke-427

merupakan rahmat yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa.
Oleh karena itu, Walikota mengajak seluruh elemen masyarakat
untuk senantiasa bersyukur dengan apa yang telah dicapai dalam
pembangunan kota ini.
Menurut Dzulmi pencapaian pembangunan kota Medan bukanlah
upaya individu, kelompok atau golongan tertentu,tetapi
merupakan hasil kerja kolektif semua lapisan masyarakat dengan
dukungan Pemerintah baik daerah, provinsi dan nasional.
Dalam rapat paripurna dengan agenda menyambut HUT Kota Medan
itu, para leglislator terlihat kompak memakai jas dan kebaya.
(LMC-04)

1.500
Petugas
Kebersihan
Terima Paket Sembako Lebaran

Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin (kiri)
menyerahkan secara simbolis paket sembako
dan tali asih kepada para petugas
kebersihan, di Lapangan Cadika Pramuka
Jalan Karya Wisata Medan, Kamis (22/6).

(Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 22/6 (LintasMedan) – Sebanyak 1.500 petugas kebersihan
di Kota Medan menerima bantuan paket sembako dan tali asih
dalam rangka Lebaran 1438 Hijriah dari pemerintah kota (Pemko)
setempat.
“Bantuan ini sebagai penghargaan atas jasa dan kinerja petugas
kebersihan yang sehari-hari bertugas di sejumlah kawasan di
Kota Medan,” kata Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota
Medan Muhammad Husni, di sela penyerahan paket sembako
tersebut oleh Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin, di Lapangan
Cadika Pramuka Jalan Karya Wisata Medan, Kamis.
Ia berharap dengan diberikannya sembako bagi para petugas
kebersihan, akan meningkatkan motivasi kepada mereka agar
lebih rajin bekerja dalam menciptakan Kota Medan yang bersih.
“Kita berharap petugas kebersihan semakin giat bekerja membuat
Kota Medan tetap bersih,” ujar Husni.
Para petugas kebersihan usai menerima paket sembako dan tli
asih tampak gembira, sebab bantuan itu bisa mereka gunakan
untuk memenuhi kebutuhan puasa yang tinggal dua hari lagi
sekaligus menyambut Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah.
Sebelumnya, Walikota Medan Dzulmi Eldin, mengatakan bahwa
pemberian paket sembako dan tali asih tersebut merupakan wujud
kepedulian dan apresiasi kepada para petugas kebersihan yang
selama ini ikut berperan memaksimalkan kebersihan ibu kota
Provinsi Sumut itu.
“Semoga paket sembako dan uang tali asih yang kita berikan ini
bisa mereka pergunakan untuk memenuhi kebutuhan puasa
sekaligus menyambut Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah,”
ujarnya. (LMC-03)

Pejabat Medan Ziarah ke Makam
Pejuang

Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin melakukan
tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Medan,
Kamis (22/6). Kegiatan ziarah tersebut
merupakan rangkaian peringatan Hari Jadi
ke 427 Kota Medan. (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 22/6 (LintasMedan) – Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin
beserta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
Medan lainnya melakukan ziarah tabur bunga dan upacara
penghormatan ke Taman Makam Pahlawan (TMP) di Jalan
Sisingamangaraja Medan, Kamis.
Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui siaran persnya,
menyebutkan, ziarah ke pusara para pejuang di TMP tersebut
merupakan kegiatan rutin yang dilakukan jelang peringatan Hari
Jadi Kota Medan yang jatuh setiap tanggal 1 Juli.

Kegiatan ini sebagai upaya meneladani semangat patriotik dan
penghormatan yang tinggi terhadap para pejuang dalam rangkaian
peringatan Hari Jadi ke 427 Kota Medan.
Pada kesempatan itu, Walikota dan rombongan melakukan
penghormatan kepada arwah para pahlawan, dilanjutkan
peletakkan karangan bunga secara simbolis di Tugu Makam
Pahlawan serta diakhiri dengan penaburan bunga di Makam
Pahlawan yang diikuti seluruh peserta ziarah.
Rangkaian Hari Jadi Kota Medan tahun 2017 akan dilanjutkan
dengan upacara bendera yang dijadwalkan berlangsung di
Lapangan Benteng Medan, Senin (3/7). (LMC-03)

Arus Mudik di Terminal Amplas

Masih Lancar

Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi (ketiga
kiri) dan Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko
Amelza Dahniel (keduaa kanan) didampingi
Walikota Medan Dzulmi Eldin (kedua kiri),
meninjau kesiapan armada angkutan umum
Lebaran 2017, di Terminal Terpadu Amplas
Medan,
Rabu
(21/6).
(Foto:
LintasMedan/ist)
Medan, 22/6 (LintasMedan) – Dinas Perhubungan Kota Medan,
mencatat arus mudik memasuki H-5 Lebaran 2017 di Terminal
Terpadu Amplas dan Pinang Baris Medan masih berjalan lancar.
“Arus mudik melalui Terminal Amplas dan Pinang Baris lancar
dan tidak ada kendala berarti. Penumpang dapat diberangkatkan
sesuai dengan waktunya,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota
Medan Renward Parapat, di Medan, Rabu.
Renward menyatakan hal itu di sela mengikuti rombongan
Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dan Kapolda Sumut Irjen Pol
Rycko Amelza Dahniel beserta Walikota Medan Dzulmi Eldin dan
sejumlah pejabat terkait melakukan kesiapan arus mudik di
Terminal Amplas.

Memasuki hari kelima menjelang Lebaran 2017, menurut dia, di
Terminal Amplas dan Pinang Barius mulai terjadi peningkatan
jumlah penumpang sekitar tiga persen dari hari-hari
sebelumnya.
Pihaknya memprediksi, puncak arus mudik di dua terminal
tersebut akan terjadi pada H-2 atau Jumat (23/6).
Untuk menjaga keselamatan pemudik yang akan memanfaatkan
angkutan umum melalui kedua terminal itu, katanya, setiap
pengemudi harus bebas narkotika.
Terkait hal itu, lanjutnya, setiap awak angkutan umum yang
akan bekerja saat arus mudik dan balik Lebaran wajib menjalani
tes urine di posko kesehatan di Terminal Amplas maupun
Terminal Pinang Baris.
Tes urine terhadap para sopir tersebut dilakukan oleh petugas
dari Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Sumut selama
arus mudik berlangsung.
Khusus dalam upaya mendukung kelancaran arus lalu lintas di
Kota Medan, lanjut Renward, pihaknya menurunkan sekitar 300
personel untuk membantu petugas Satlantas Polrestabes Medan.
Para personel Dishub Medan itu diterjunkan di sejumlah titik
yang dianggap rawan kemacetan, seperti pusat perbelanjaan.
Dalam rangka mendukung kelancaran arus lalu lintas di ibu kota
Provinsi Sumut kata dia, kegiatan proyek peningkatan kualitas
badan jalan di sebagian Jalan Sisingamangaraja dan Jalan
Jenderal Abdul Haris Nasution Medan yang selama beberapa bulan
terakhir ini masih dalam tahap pengerjaan, mulai H-2 Lebaran
2017 dihentikan sementara.
Sebelumnya, Walikota Medan Dzulmi Eldin, menjelaskan bahwa
peninjuauan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan
terminal untuk menyelenggarakan arus mudik, termasuk mengecek
kelayakan sarana transportasi yang digunakan untuk membawa

penumpang mudik di kampung halamannya masing-masing.
Dalam peninjauan ini juga dilakukan pengujian kelayakan
kenderaan seperti kelengkapan surat, fisik kenderaan dan uji
laju kenderaan.
Bus yang dinyatakan memenuhi syarat pengujian, kata Walikota,
langsung ditempel stiker dari Dinas Perhubungan bertuliskan,
“Angkutan Lebarahan Tahun 2017/1438 H. (LMC-05)

Warga Keluhkan Sampah
Anggota DPRD Medan

ke

Foto: Ilustrasi
Medan, 20/6 (LintasMedan) – Sebagian warga Jalan Garu I
Kecamatan Medan Amplas mengeluhkan volume sampah yang banyak
di tempat mereka, dan minta anggota DPRD setempat dapat
mencarikan solusi pengelolaan sampah itu.
Keluhan dan usulan masyarakat itu disampaikan kepada anggota
DPRD Kota Medan Asmui Lubis yang sedang melakukan reses ke-2

tahun 2017 ke Kecamatan Medan Amplas, Selasa (20/6)
“Soal sampah juga tolong menjadi perhatian. Banyak sampah yang
telat diangkut kemudian berserakan di jalan,” ucap Linda,
warga Jalan Garu I Gang Bersama.
Dia juga minta instansi terkait di Pemko Medan mengerahkan
armada pengangkut sampah secara rutin dan tepat waktu.
“Kalau bisa tepat waktu, sehingga sampah tidak menimbulkan bau
dan berserakan,” kata Linda.
Selain permasalahan sampah yang kerap menumpuk, beberapa warga
juga meminta kepada anggota DPRD Asmui Lubis agar turut
memperjuangkan aspirasi warga di wilayah, termasuk mengenai
rencana pembangunan sarana drainase di kawasan perkampungan
padat penduduk itu.
“Tahun 2016 kemarin pernah diukur, namun sampai sekarang belum
juga dikerjakan,” kata Fatimah, warga Gang dame, Kelurahan
Timbang Deli.
Menanggapi keluhan warga, Asmui berjanji akan meneruskan
permasalahan sampah dan drainase di sekitar kawasan Jalan Garu
I tersebut ke instansi terkait di lingkungan Pemko Medan.
“Laporannya kita terima, nanti kita sampaikan ke Pemko Medan
untuk segera ditindaklanjuti,” ucap Asmui.
Pada kesempatan itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
tersebut juga meminta lurah dan kepala lingkungan setempat
agar lebih aktif dalam menjaga kebersihan di lingkungannya
dengan mengingatkan warga untuk tidak membuang sampah
sembarangan. (LMC-05)

Gaspolll Enduro Club Bagi –
Bagi Paket Kebutuhan Sekolah

Gaspolll Enduro Club foto bersama usai
melakukan bakti sosial (baksos) dengan
memberikan bantuan berupa paket sekolah
untuk keperluan anak-anak sekolah, Sabtu
(17/6). (Foto:lintasmedan/ist)
Medan, 20/6 (LintasMedan) – Gaspolll Enduro Club melakukan
bakti sosial (baksos) dengan memberikan bantuan berupa paket
untuk keperluan anak-anak sekolah.
Kegiatan yang dirangkai dengan buka puasa bersama ini sebagai
bentuk dukungan akan pendidikan di Indonesia khususnya di
Sumatera Utara (Sumut).
“Jadi, kita ada dua even yang dilaksanakan selama dua hari,
yakni Sabtu dan Minggu (17-18/6). Sabtu kami melakukan bakti
sosial dan Minggunya berbuka puasa bersama,” kata Ketua
Gaspolll Enduro Desendra Barus kepada wartawan, Selasa.
Untuk kegiatan baksos kata Desendra yang didampingi Ketua
Panitia Kegiatan Ijal Black, dilakukan di empat lokasi/titik

yakni di Mesjid Muttaqien Desa Silebo-lebo, Musholla Al Ikhlas
Desa Narigunung, Mesjid Darul Ulum di Desa Kuta Elok, semuanya
di Kecamatan Lau Bakeri Kabupaten Deliserdang.
Sedangkan satu titik lagi dilakukan di Mesjid Nur Al Jihad di
Dusun Sanggapura, Kabupaten Langkat. Adapun bantuan yang
diberikan itu berupa paket untuk anak-anak sekolah seperti
tas, buku, pulpen dan pensil.
“Kita mencoba berbagi kasih dengan adik-adik yang masih
bersekolah mengingat saat ini sudah memasuki tahun ajaran
baru. Kita berharap dengan bantuan paket sekolah ini, beban
orangtua sedikit terbantu dan semangat adik-adik untuk belajar
lebih giat lagi,” kata Desendra.
Jumlah paket yang diberikan itu kata dia, sebanyak 120 paket
ditambah sirup untuk berlebaran. “Kami juga memberikan infaq
ke mesjid. Semua bantuan ini merupakan partisipasi dari
anggota club Gaspolll sebagai wujud kepedulian dan perhatian
kami kepada anak-anak di desa sesuai dengan temanya yakni
“Bakti Kami untuk Negeri’,” ujar Desendra.
Mengenai lokasi baksos tersebut, Desendra mengatakan, lokasi
itu sesuai dengan jalur yang sering digunakan Gaspolll untuk
ngetrail.
“Ya, itu jalur yang sering kami gunakan untuk ngetrail,”
sebutnya.
Sedangkan kegiatan buka puasa bersama, Ketua Panitia Kegiatan
Ijal Black menjelaskan, dilakukan di salah satu restoran di
Kota Medan, dengan tujuan untuk mempererat silaturahmi sesama
pecinta motor trail atau ‘dirt bike’.
“Kami juga mengundang sesama/komunitas pecinta motor tral
yakni The Treex Medan, B’CAPS Medan dan XRAM Community untuk
berbuka puasa bersama,” katanya. (LMC/rel)

Petugas Bestari dan Melati
Lapangan Merdeka Dapat Paket
Sembako
Medan, 19/6 (LintasMeda) –
Seratusan petugas bestari dan
melati Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Medan yang
bertugas membersihkan Lapangan
Merdeka Medan tampak gembira,
Senin (19/6). Pasalnya, mereka
mendapat bantuan paket sembako
dari para pengurus Lions Club
Medan Merdeka District 307-A2 Indonesia. Diharapkan bantuan
yang diberikan itu dapat membantu meringankan mereka untuk
memenuhi kebutuhan di bulan puasa, termasuk menyambut Hari
Raya Idul Fitri 1438 H.
Bantuan yang diberikan ini merupakan hasil kerjasama Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dengan Lions Club Medan
Merdeka District 307-A2. Sebab, dinas yang menangani masalah
kebersihan dan keindahan di Kota Medan terus berupaya
menggandeng para stakeholder untuk mendukung upaya menjadikan
Kota Medan lebih bersih dan hijau.
Pembagian paket sembako ini dilaksanakan di Pendopo Lapangan
Merdeka. Rasa lelah seratusan petugas bestari dan melati usai
melaksanakan rutinitas kerja sontak hilang setelah mereka
mendapatkan paket sembako yang diserahkan Presiden Lions Club
Medan Merdeka District 307-A2 periode 2016-2017, Lions Pieter
didampingi Kadis Kebersihan dan Pertamanan, HM Husni SE MSi.

Menurut Pieter, pembagian paket sembako ini merupakan kegiatan
rutin Lions Club District Medan Merdeka menjelang hari besar
keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal, Tahun Baru
Imlek maupun Depavali. Mereka berharap bantuan yang diberikan
itu dapat membantu orang yang menerimanya, terutama dari
kalangan kurang mampu untuk merayakan hari besar keagamaan
tersebut.
“Setiap tahun jelang hari besar keagamaan, kita selalu
membagikan paket sembako. Kita ingin berbagi kebahagiaan
kepada sesama. Semoga bantuan yang kita berikan ini memberikan
manfaat, serta semakin memotivasi mereka untuk bekerja lebih
baik lagi,” kata Pieter.
Di samping itu pemberian paket sembako ini, jelas Pieter,
sebagai bentuk apresiasi yang mereka berikan atas kinerja yang
telah dilakukan para petugas bestari dan melati selama ini,
sehingga mampu menjaga kebersihan dan keindahan Lapangan
Merdeka yang merupakan lokasi berdirinya Lions Club District
Medan Merdeka.
Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, H.M Husni SE MSi
sangat mengapresiasi atas bantuan paket sembako yang diberikan
Lions Club District Medan Merdeka kepada seratusan petugas
bestari dan melati di Lapangan Merdeka. Husi berharap bantuan
yang diberikan itu semakin memacu para petugasnya untuk
bekerja lebih baik lagi.
Husni berharap apa yang dilakukan Lions Club District Medan
Merdeka dapat memotivasi stakeholder lainnya untuk melakukan
hal yang sama. Dikatakannya, sekecil apapun bantuan yang
diberikan tentunya memberikan manfaat bagi orang yang
menerimanya. Untuk itu Husni mengajak seluruh stakeholder yang
ada mau berpartisipasi dan peduli dengan kebersihan lingkungan
di sekitarnya.
“Menjaga agar Kota Medan yang kita cintai ini tetap bersih dan
hijau, bukan semata tanggung jawab Dinas kebersihan dan

Pertamanan semata, melainkan tanggung jawab kita bersama. Saya
yakin jika seluruh masyarakat mendukung, termasuk para
stakeholder yang ada, insya Allah Kota Medan ke depannya akan
jauh lebih bersih dan indah lagi,” ungkap Husni. (H)

