Medan Kota Raih Penghargaan
Kecamatan Terbaik

Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin (kedua
kiri) disaksikan Wakil Walikota Akhyar
Nasution (kiri), menyerahkan penghargaan
kecamatan terbaik tahun 2018 kepada Camat
Medan Kota Tengku Chairuniza pada puncak
peringatan Hari Jadi ke 429 Kota Medan
yang dipusatkan di Lapangan Merdeka Medan,
Senin (1/7). (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 1/7 (LintasMedan) – Pemerintah Kota (Pemko) Medan
menetapkan Medan Kota sebagai kecamatan terbaik tahun 2018
karena dinilai dari aspek administrasi dan kebersihan.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Walikota Medan
H.T Dzulmi Eldin kepada Camat Medan Kota Tengku Chairuniza
pada puncak peringatan Hari Jadi ke 429 Kota Medan yang
dipusatkan di Lapangan Merdeka Medan, Senin (1/7).
Pada kesempatan itu, turut pula diserahkan penghargaan
kecamatan terbaik II dan III masing-masing kepada Kecamatan
Medan Petisah dan Medan Tuntungan.

Sementara, untuk kelurahan terbaik diraih Kelurahan Besar
(Kecamatan Medan Labuhan), terbaik kedua Kelurahan Pulko
Brayan Kota (Medan Barat) dan Kelurahan Harjo Sari II (Medan
Amplas) terbaik ketiga.
Walikota Medan dalam kata sambutannya mengajak segenap
masyarakat di ibu kota Provinsi Sumatera Utara (Sumut) itu
agar terus meningkatkan partisipasi aktif dan kepedulian yang
tinggi mendukung program pembangunan dan merawat hasil-hasil
pembangunan di wilayah tersebut.
“Saya mengajak, mari bersama-sama mengevaluasi keberhasilan
dan kekurangan yang masih ada dan kita cari solusi terbaik
secara bersama-sama. Sebab, Medan adalah rumah dan masa depan
kita yang akan diwariskan kepada anak cucu. Jadi marilah kita
bangun dan pelihara dengan bersama-sama,” katanya.
Eldin juga mengajak masyarakat untuk menumbuhkembangkan budaya
yang positif, di antaranya budaya berlalulintas, hidup sehat,
bersih, gotong royong, kerja, dan tolong menolong.
Khusus kepada aparatur Pemko Medan, Walikota mengajak untuk
meningkatkan budaya melayani.
“Saya yakin kita bisa, karena warga Medan berpikiran terbuka,
harmonis, kreatif, serta bersatu padu dalam bingkai
multikulturalisme,” ujarnya.
Ia menekankan, untuk menghadapi berbagai tantangan di masa
mendatang sangat dibutuhkan keiklasan, kerja keras, serta
kerja sama yang semakin kokoh di antara seluruh pemangku
kepentingan, disertai partisipasi masyarakat yang luas.
“Saya dan kita semua harus selalu bersatu, bersinergi,
optimis. Dengan kebersamaan Insya Allah, hasil-hasil
pembangunan terbaik akan dapat diraih lebih optimal lagi pada
masa yang akan datang,” ucap Walikota. (LMC-04)

