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Hakim

Saifuddin

(kiri) menyerahkan penghargaan kepada
Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin (kanan)
dalam rangkaian acara memperingati Hari
Amal Bhakti ke-73 Kemenag RI di Medan,
Senin (7/1). Dzulmi Eldin merupakan salah
satu dari sejumlah pejabat dan tokoh yang
dinilai turut berperan besar dalam
mewujudkan kerukunan umat beragama dan
pembangunan keagamaan di Sumut. (Foto:
LintasMedan/ist)
Medan, 8/1 (LintasMedan) – Walikota Medan, H.T Dzulmi Eldin
menerima penghargaan dari Kementerian Agama (Kemenag) RI
karena dinilai turut berperan besar dalam mewujudkan kerukunan
umat beragama dan pembangunan keagamaan di Provinsi Sumatera
Utara (Sumut).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Agama (Menag)
RI, Lukman Hakim Saifuddin dalam rangkaian acara memperingati
Hari Amal Bhakti ke-73 Kemenag RI di Medan, Senin (7/1).

Selain Eldin, penghargaan serupa juga diberikan kepada
sejumlah kepala daerah, tokoh masyarakat serta tokoh agama
yang juga mendapatkan penghargaan dari Menag, di antaranya
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Ketua MUI Sumut Abdullah Syah,
Ketua FKUB Sumut Maratua Simanjuntak, Bupati Langkat Ngogesa
Sitepu serta Tuan Guru Babussalam Syekh Haji Hasyim AlSyarwani.
Menag Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan ucapan selamat
kepada kepala daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang
telah mendapatkan penghargaan.
Ia berharap penghargaan itu semakin memotivasi para pejabat
dan tokoh masyarakat di Sumut untuk terus meningkatkan
kinerja, terutama dalam mendukung upaya terciptanya kerukunan
umat beragama.
Sementara itu, Walikota Medan Dzulmi Eldin menyampaikan ucapan
terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Kemenag RI
tersebut.
“Penghargaan ini tentunya capaian yang sangat membanggakan
bagi warga Kota Medan yang selama ini hidup dengan rukun,
saling menghargai dan menghormati, meski berbeda suku maupun
agama,” ujarnya.
Pemko Medan, menurut Eldin, selama ini selalu mendukung penuh
setiap kegiatan agama yang digelar dan senantiasa bersinergi
dengan Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) Kota Medan.
“Dengan sinergitas yang kita bangun dengan FKUB dan dukungan
yang dilakukan Pemko Medan terhadap setiap kegiatan keagamaan
yang digelar, Alhamdulillah, kehidupan beragama di Kota Medan
berjalan dengan sangat baik,” tuturnya.
Karena itu, kata Walikota, Medan sering menjadi barometer dan
contoh kerukunan umat beragama di Indonesia. (LMC-04)

