DPRD Gelar Sidang Paripurna
HUT ke-428 Kota Medan

Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin
menyampaikan pidato dalam sidang paripurna
istimewa DPRD Kota Medan dalam rangka HUT
ke-428 Kota Medan, Jumat (29/6). (Foto:
LintasMedan/ist)
Medan, 29/6 (LintasMedan) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kota Medan, Jumat (29/6) menggelar sidang paripurna
istimewa dalam rangka hari ulang tahun (HUT) ke-428 ibu kota
Provinsi Sumatera Utara tersebut.
Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung dalam sambutannya,
mengatakan bahwa peringatan HUT ke-428 Kota Medan harus
menjadi momentum sekaligus evaluasi untuk mewujudkan
percepatan pembangunan daerah itu menjadi lebih baik.
“Mari kita semua saling evaluasi, demi peningkatan pelayanan
kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan serta menjaga
keutuhan,” ujarnya.
Di kesempatan itu, Henry juga mengungkapkan bahwa masih banyak
persoalan dihadapi warga Medan yang membutuhkan perhatian dan

penanganan serius dari Pemerintah Kota (Pemko) setempat.
Karena itu, lanjutnya, peringatan HUT Kota Medan hendaknya
jangan hanya diisi dengan kegiatan bersifat seremonial semata,
tetapi dimaknai dengan komitmen untuk menjadikan pembangunan
dan pelayanan publik menjadi lebih maksimal.
Sementara, Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin dalam pidatonya
menyebutkan bahwa program pembangunan yang menjadi fokus utama
Pemko Medan saat ini adalah infrastruktur jalan dan drainase,
serta optimalisasi penyediaan sarana maupun prasarana di
sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kualitas infrastruktur di Kota Medan belum baik. Pemko Medan
akan terus berusaha mengejar ketertinggalan tersebut,”
tuturnya.
Pemko Medan, lanjut Eldin, memaknai peringatan HUT ke-428 Kota
Medan yang jatuh pada 1 Juli 2018 sebagai momentum untuk bisa
bersinergi dan menjadikan kota itu lebih aman dan kondusif.
Selain itu, pihaknya juga fokus menjadikan Medan sebagai
“Smart City” atau kota pintar.
Program kota pintar merupakan program terintegrasi yang
memadukan perkembangan teknologi informasi dan kualitas sumber
daya manusia.
Dalam acara yang dihadiri Sekdaprov Sumut Sabrina dan Wakil
Walikota Medan Akhyar Nasution tersbeut, Walikota mengajak
segenap elemen masyarakt untuk turut berperan aktif menjaga
keamanan dan kebersihan Kota Medan.
“Medan Rumah Kita sehingga harus kita jaga dan rawat bersama,”
ujar Eldin.
Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh
masyarakat Kota Medan yang telah mensukseskan Pilgub Sumut
pada 27 Juni 2018.

“Mari kita jaga terus situasi kondusif di Kota Medan, tidak
hanya saat pelaksanaan Pilkada tetapi juga pada Pilpres 2019
mendatang,” ucap Walikota. (LMC-04)

