Tiga Tewas Ditabrak Kereta
Api di Medan Labuhan
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Medan, 6/11 (LintasMedan) – Tiga orang tewas dan 10 orang
lainya mengalami luka setelah taksi online yang mereka
tumpangi tertabrak kereta api di perlintasan tanpa pintu di
Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan,
Selasa.
Informasi yang dihimpun, kecelakaan terjadi saat taksi online
yang dikemudikan Hendro Prawiro tersebut bergerak dari arah
Simpang Kantor menuju Kelurahan Sei Mati.
Saat mobil tersebut melewati perlintasan kereta api Sei Mati,
kereta api yang bergerak dari Belawan menuju Medan juga
melintas sehingga terjadi tabrakan.
Menurut Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Pelabuhan Belawan,
AKP MH Sitorus, korban tewas maupun yang terluka merupakan
penumpang mobil Suzuki Ertiga dengan nomor polisi BK 1525 HE.
Korban meninggal, yakni Sherly Doloksaribu (32), warga Sei
Mati bersama ibunya Lina Sinulingga (55) dan Nurhaini (60),
ketiganya warga Lorong 8, Sei Mati, Medan Labuhan.

“Korban meninggal setelah mendapat perawatan di rumah sakit,”
kata Sitorus.
Sementara 10 orang penumpang lainnya termasuk tiga anak-anak
mengalami luka berat dan tiga luka ringan.
Korban luka termasuk pengemudi mobil, Hendro Prawiro (28),
warga Jalan Cimahi Timur, Kecamatan Medan Belawan yang
mengalami luka pada bagian dada.
Terkait peristiwa itu, Sitorus mengimbau kepada masyarakat
untuk lebih berhati-hati saat melintas di perlintasan tanpa
palang pintu.
Selain itu, pihaknya berharap pihak PT KAI segera membuat
pintu perlintasan karena di lokasi itu ramai
kendaraan. (LMC-03)
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(Puskesmas) Medan Labuhan, segera dikembangkan menjadi rumah
sakit umum (RSU) tipe C untuk meningkatkan pelayanan kesehatan
masyarakat.
“Pemerintah Kota Medan akan membangun rumah sakit tipe C dan
lokasinya di lahan Puskesmas Medan Labuhan,” kata Walikota
Medan H.T Dzulmi Eldin, Jumat.
Eldin mengungkapkan hal itu saat melakukan safari Jumat di
Masjid Al Muhtadin Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Medan Labuhan.
Menurut mantan Sekda Medan ini, pembangunan RSU tipe C
tersebut merupakan salah satu solusi untuk mengurangi
membludaknya jumlah pasien di RSU Pirngadi Medan.
Pihaknya juga berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pelayanan
kesehatan kepada masyarakat sekaligus percepatan pembangunan
di wilayah Utara.
“Pemenuhan fasilitas dan pelayanan kesehatan menjadi salah
satu prioritas pembangunan yang sedang dan akan terus
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan,” tuturnya.
Selain pembangunan di bidang kesehatan, pihaknya juga akan
terus menambah fasilitas pendidikan serta membangu dan
meningkatan kualitas sarana infrastruktur.
Khusus mengenai rencana pembangunan Islamic Center di kawasan
Medan utara, Eldin menyatakan optimistis hal itu bakal
terealisasi.
“Lahan untuk lokasi pembangunan Islamic Center sudah ada,”
tambahnya.
Pada kesempatan itu, Walikota Medan kembali mengungkapkan
bahwa safari Jumat yang dilakukannya bersama para pejabat
Pemko Medan selama ini semata-mataa bertujuan mempererat tali
silaturrahmi dengan masyarakat.
Melalui momentum tersebut, pihaknya bisa secara langsung

memaparkan sekilas mengenai program-program kerja Pemko Medan
sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.
Diakuinya, semua hasil pembangunan di Medan tidak terlepas
dari tekad, kerja keras dan dukungan masyarakat.
Oleh karena itu, Eldin berharap kontribusi yang telah
diberikan oleh segenap elemen masyarakat tersebut hendaknya
terus ditingkatkan. (LMC-02)

