Ustad Somad Hadir di Perayaan
Ultah Wagub Sumut

Perayaan Hari Ulang Tahun Wakil Gubernur
Sumut, Musa Rajekshah (Ijeck) yang digelar
secara sederhana, Senin (1/4) di Aula
Rahmat International Wildlife Museum and
Gallery dihadiri Ustad Abdul Somad (UAS).
(Foto:LintasMedan/ist)
Medan, 1/4 (LintasMedan) – Ada yang spesial di perayaan Hari
Ulang Tahun Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah (Ijeck) yang
digelar secara sederhana, Senin (1/4) di Aula Rahmat
International Wildlife Museum and Gallery.
Pada perhelatan HUT ke 45 Ijeck yang diisi dengan acara
tasyakur itu, secara tiba-tiba UAS hadir dan langsung
menyenandungkan Sholawat Badar.
“Barakallah Fii Umrik, semoga diberi keberkahan untuk usia
yang baru, keberkahan bagi keluarga, dan seluruh amal kebaikan
yang telah dilakukan selama ini,” kata UAS sambil memeluk
Ijeck dan ucapannya itu dimini seluruh yang hadir.

Acara dihadiri oleh keluarga, OPD Pemprov Sumut, alim ulama,
kerabat dan para sahabat serta anak-anak yatim piatu dari
panti asuhan Ade Irma Suryani Nasution Medan.
“Bersyukur hari ini, pada peringatan hari lahir saya yang ke
45, tak disangka-sangka Ustaz Abdul Somad hadir. Terima kasih
banyak ustad,” ucap Ijeck penuh haru.
Ijeck dalam sambutannya mengaku terkesan, mengingat UAS
merupakan ulama yang senantiasa banyak dirindukan umat. “Hari
ini Ustad Somad menyempatkan hadir pada peringatan hari lahir
saya. Tetapi saya yakin kedatangan UAS hari ini, bukan hanya
menyenangkan saya tetapi juga yang turut hadir di sini. Semua
ikut senang dengan kehadiran ustaz,” kata Ijeck.
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mencapai usia ke 45 tahun dalam kondisi sehat dan dikelilingi
orang-orang yang ia kasihi.
“Mudah-mudahan Tasyakuran hari ini menjadi momentum untuk
menjaga dan meningkatkan silaturahmi antara kita semua. Doakan
saya dan Bapak Gubernur agar bisa menjadi pemimpin yang amanah
dan bisa menciptakan sumut yang maju, aman, dan bermartabat,”
tuturnya.
Sementara itu, UAS mengucapkan selamat kepada Wagub yang telah
memasuki usia baru. Pada usia muda Wagub yang telah diberkahi
nikmat kekuasaan, harta, dan keluarga yang bahagia, UAS
berpesan agar hari ini menjadi momentum untuk bersyukur dan
dijauhkan dari kufur nikmat.(LMC-02)

Kapolda dan Walikota Medan

Tinjau Gereja Rayakan Natal

Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto
(tengah)
bersama
rombongan
Forum
Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda)
Sumut dan Kota Medan meninjau pelaksanaan
perayaan malam Natal 2018 di Gereja
Katolik Kristus Raja Jalan MT Haryono
Medan,
Senin
(24/12).
(Foto:
LintasMedan/ist)
Medan, 24/12 (LintasMedan) – Kapolda Sumut Irjen Pol Agus
Andrianto bersama Wakapolda Brigjen Pol Mardiaz Kusin
Dwihananto dan Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin pada malam
perayaan Natal, Senin (24/12), berkeliling meninjau sejumlah
gereja di Medan.
Menurut Kapolda, peninjauan gereja-gereja tersebut agar
memastikan pengamanan bagi umat Kristiani dapat menjalankan
peribadatan dengan tenang dan nyaman tanpa ada rasa khawatir
sedikitpun.
“Peninjauan ini untuk memastikan umat Kristiani
menjalankan ibadah dengan khusyuk,” katanya.

dapat

Gereja yang dikunjungi Kapolda Sumut dan rombongan, di
antaranya Gereja Katedral di Jalan Pemuda dan Gereja Katolik

Kristus Raja Jalan MT Haryono Medan.
Di Gereja Katedral, Kapolda Sumut dan Walikota disambut oleh
Uskup Uskup Agung Emeritus Medan, Mgr. Anicetus Bongsu
Antonius Sinaga yang menyatakan merasa bahagia atas kunjungan
tersebut.
Selanjutnya, Kapolda dan Walikota Medan melanjutlan kunjungan
ke Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat di Jalan
Diponegoro.
Dari kunjungan itu, diketahui pelaksanaan Misa Natal di
gereja-gereja tersebut berlangsung aman dan lancar.
Pada kesempatan itu, Kapolda menyampaikan terima kasih kepada
seluruh masyarakat Sumut yang membantu menjaga toleransi umat
beragama.
“Persaudaraan itu sangat penting sebagai kekuatan untuk
menjaga Indonesia dan Sumut khususnya. Negara ini dibagun dari
sebuah perbedaan budaya, agama dan suku bangsa, karena itu,
mari kita jaga,” ujarnya. (LMC-03)

Anggota KMN UPMI Diminta
Sukseskan Perayaan Natal

Medan,
3/12
(LintasMedan)
–
Kesatuan Mahasiswa
Nias
(KMN)
Universitas
Pembangunan
Masyarakat
Indonesia (UPMI)
akan
menggelar
Perayaan
Natal
Keluarga Besar KMN UPMI di Teluk Dalam, Nias Selatan 27 – 28
Desember 2018.
Hal ini disampaikan Penasehat KMN UPMI Zaman K. Mendrofa
kepada wartawan usai menerima audensi Badan Pengurus Harian
(BPH) KMN UPMI dan Panitia Natal KMN UPMI dikantornya, Senin
(3/12/2018).
Pada pertemuan itu, hadir Ketua BPH KMN UPMI Tulus Hia,
Sekretaris Darius Lase, Bendahara Fransiska Hura, Ketua
Panitia Natal KMN UPMI Orahugo Zega, Wakil Ketua Panitia
Hedrisman Hulu, Sekretaris Panitia Syukurman Ndruru, Wakil
Sekretaris Panitia Sepriaman Lafau, Bendahara Panitia Irene H.
Balaki Dachi.
Kepada wartawan Zaman K. Mendrofa menyampaikan bahwa sesuai
dengan kesepakatan bersama seluruh Angota KMN UPMI, perayaan
Natal KMN UPMI setiap tahunnya akan digelar secara bergilir di
4 Kabupaten dan 1 Kotamadya di Kepualauan Nias.
“Setelah sukses melaksanakan kegiatan Bakti Sosial dan
Perayaan Natal KMN UPMI di Nias Barat pada tahun 2017 yang
lalu, maka pada tahun ini (2018-red) perayaan Natal KMN UPMI
akan di gelar di Nias Selatan pada tanggal 27-28 Desember
2018,” ungkap Zamn K. Mendrofa.
Zaman K. Mendrofa juga menghimbau seluruh Alumni dan Anggota
KMN UPMI agar menghadiri dan mensukseskan perayaan Natal KMN

UPMI tahun 2018 ini.
“Saya menghimbau kepada seluruh Alumni KMN UPMI dimana pun
berada dan seluruh Anggota KMN UPMI agar menghadiri dan
berpartisipasi mensukseskan acara perayaan Natal KMN UPMI
tahun 2018 ini,” himbaunya.
Sementara itu, Ketua BPH KMN UPMI mengatakan bahwa selain
merayakan Natal, KMN UPMI juga akan menggelar Bakti Sosial dan
Perlombaan Paduan Suara antar Sekolah.
“Selain merayakan Natal, kami juga akan menggelar Bakti Sosial
berupa membersihkan lingkungan pemukiman penduduk sebagai
perwujudan dari Gerakan Masyarakat Bersih, memberikan bantuan
ke Panti Asuhan dan menggelar Perlombaan Paduan Suara (Koor)
antar Sekolah,” Jelas Tulus Hia.
Perayaan Natal tahun ini rencananya akan dihadiri oleh Rektor
UPMI Ali Mukti Tanjung. Selain itu, Panitai juga mengundang
Bupati Nisas Selatan, Forkompida Nisel, Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Nisel, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh
Adat serta Ormas dan OKP yang ada di Nias Selatan.
“Kami sangat berharap Bupati Nias Selatan berkenan hadir pada
perayaan Natal KMN UPMI ini agar kami yang sedang menuntut
ilmu di rantau orang lebih termotivasi,” harap Ketua Panitia
Natal KMN UPMI, Orahugo Zega.(LMC/rel)

Gubernur dan Wagub Hadiri
Perayaan Natal DPRD Sumut

Medan,
12/12
(LintasMedan)
–
Gubernur Sumatera
Utara, Tengku Erry
Nuradi
menghadiri
Perayaan Natal 2017
dan Tahun Baru 2018
DPRD
provinsi
setempat di gedung
lembaga legislatif
tersebut di Medan,
Senin malam.
Pada kesempatan itu, Erry Nuradi yang hadir bersama Wakil
Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Nurhajizah Marpaung dan
sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov
Sumut, berharap perayaan Natal tersebut digelar tidak hanya
besifat seremonial atau sekedar membangkitkan kenangan semata.
Namun, lanjutnya, perayaan Natal harus dapat mendorong dan
memotivasi untuk memperbaharui jiwa dan semangat untuk
mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
“Makna yang dalam yang perlu kita renungkan dalam perayaan
Natal adalah harus dapat membawa perubahan kearah yang lebih
baik. Yang tidak kalah pentingnya kita harus menjaga dan
memelihara seluruh ciptaan Tuhan untuk dilestarikan terutama
kepada seluruh umat manusia tanpa memandang suku, bangsa dan
agama,” ujar Erry.
Menurutnya, Natal merupakan suatu peristiwa suka cita bagi
umat kristiani karena Natal diimani sebagai penyelamat bagi
manusia.
Kelahiran Jesus sebagai juru selamat dunia bertujuan untuk
membawa kedamaian, pembaharuan, mengangkat harkat dan martabat
manusia melalui ilmu pengetahuan kearah yang lebih baik
sehingga manusia terbebas dari belenggu kemelaratan dan

penderitaan.
“Pesan Natal yang disampaikan kepada seluruh umat manusia
ialah Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dan
dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah
hukum yang pertama, dan hukum yang kedua kasihilah sesama
manusia seperti dirimu sendiri,” tuturnya.
Karena itu, Erry mengajak segenap elemen masyarakat, termasuk
umat Kristiani di daerah itu agar senantiasa memiliki kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemahlembutan dan penguasaan diri.
“Perayaan Natal diharapkan mampu menggugah hati untuk bertekad
untuk membersihkan jiwa, memperbaharui semangat dan
kesungguhan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada
masyarakat,
Gubernur.
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Sementara itu, Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman mengaku senang
dan bangga atas perayaan Natal yang dilaksanakan oleh keluarga
besar DPRD Sumut.
Dikatakan Wagirin, dengan perayaan Natal bukan hanya mengenang
kelahiran Jesus, tapi melalui makna Natal, Wagirin mengajak
anggota DPRD kian meningkatkan kinerja sehingga menjadi berkat
kepada masyarakat.
“Perayaan Natal DPRD Sumut ini adalah bagian dari kami.
Artinya pimpinan, anggota dan staf DPRD Sumut menyatu. Inilah
langkah kongkret sebagai umat manusia yang sama,” ujar
politisi senior Partai Golkar itu.
Perbedaan adat istiadat, suku, budaya,agama serta politik di
Sumut, kata dia, tidak harus menjadi pemisah, termasuk juga
perbedaan politik jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada).
“Kita sudah masuki tahun politik. Jangan sampai gara-gara

Pilkada kita menjauhkan silaturahmi. Silaturahmi tidak perlu
putus walaupun kita beda dan beda dukungan,” katanya.
Ketua Panitia Natal DPRD Sumut Richard Pandapotan Sidabutar,
mengatakan bahwa perayaan Natal DPRD Sumut dibagi dalam dua
tata cara perayaan, yakni pertama perayaan ibadah dan kedua
program aksi sosial dengan membagikan paket sembako untuk
keluarga yang tidak mampu agar dapat turut bersama-sama
merayakan suka cita Natal tahun 2017.
“Kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang
membantu dan berpartisipasi atas terlaksananya perayaan Natal
ini termasuk kepada Gubernur Sumut, Wakil Gubernur, Ketua dan
anggota DPRD Sumut,” katanya. (LMC-02)

Ragam Perlombaan Perayaan HUT
ke 72 RI

Sejumlah anak dan Balita antusias mengikuti
ragam perlombaan di antaranya lomba makan

kerupuk, dan lomba kupas telur puyuh dalam
rangkaian perayaan HUT ke 72 RI yang digelar
oleh warga di Jalan Mandailing Kelurahan
Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas, Kamis
(17/8).(Foto:LintasMedan/Adek)

Eldin Lantunkan Dua Lagu di
Perayaan Paskah Oikumene

Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin (tengah)
didampingi artis ibukota Judika Sihotang
(kanan) dan Regina Ivanova (kiri) , turut
melantunkan lagu pada perayaan Paskah
Oikumene Kota Medan 2017,
di Medan
International Convention Centre (MICC)
Jalan Ring Road Gagak Hitam, Selasa
(16/5). (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 16/5 (LintasMedan) – Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin
melantunkan dua lagu saat menghadiri perayaan Paskah Oikumene
Kota Medan 2017 Medan International Convention Centre (MICC)
Jalan Ring Road Gagak Hitam, Selasa (16/5).
Tembang berjudul Perahu Cinta dan Rumah Kita yang dilantunkan
Walikota Medan secara apik di acara itu sontak membuat hampir
seluruh jemaat yang hadir berdiri dan bernyanyi bersama sambil
terus bertepuk tangan.
Aplaus yang diberikan ribuan jemaat tersebut sebagai ungkapan
kasih dan gembira atas kehadiran sekaligus dukungan penuh
kepada Walikota Medan atas penyelenggaraan perayaan Paskah
Oikumene berjalan dengan lancar dan sukses.
Ketua Panitia Paskah Oikumene Kota Medan 2017 Hannalore
Simanjuntak mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh
Walikota Medan beserta seluruh jajaran, sehingga Perayaan

Paskah Oikumene dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Dia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh perwakilan
denominasi gereja di Kota Medan beserta masyarakat yang telah
ikut ambil bagian mendukung Perayaan Paskah ini.
“Berkat dukungan yang diberikan, Perayaan Paskah Oikumene yang
kita laksanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan
lancar,” ujar Hanna Lore yang juga Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Medan.
Disebutkannya, momentum perayaan Paskah Oikumene 2017 turut
diisi dengan acara pengukuhan Lembaga Pengembangan Pesparawi
Daerah (LPPD) Kota Medan. ”
Kehadiran lembaga ini diharapkan dapat menampilkan keteladanan
yang positif dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama,”
ucapnya.
Sementara itu, Eldin pada kesempatan tersebut mengharapkan
semua umat Kristiani agar dapat
terkandung di dalam Paskah.
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“Makna dibalik Perayaan Paskah tentunya sangat mendalam dan
perlu direnungkan selalu oleh segenap umat Kristiani, serta
diterjemahkan dalam konteks kekinian. Terlebih lagi dengan
perkembangan situasi akhir-akhir ini,” katanya.
Walikota juga menyampaikan apresiasinya atas kegiatan sosial
yang dilakukan Panitia Paskah Oikumene dengan mendatangi
sejumlah panti asuhan dan pesantren sekaligus memberikan
bantuan.
Perayaan Paskah Oikumene tersebut turut dihadiri Uskup Agung
Medan Mgr Dr Anicetus Bongsu Sinaga, para pejabat dan sejumlah
tokoh masyarakat. (LMC-01)

Perayaan Natal Bersama
Pelaksana
tugas
Gubernur
Sumut
Tengku Erry
Nuradi
(keenam
kiri),
menghadiri
perayaan
Natal
bersama
dengan
keluarga
besar DPRD Provinsi Sumut, di Medan, Minggu (20/12). Perayaan
Natal tersebut mengusung sub tema ‘Dengan semangat Natal
Keluarga Besar DPRD Sumut semakin meningkatkan Kebersamaan,
Kekeluargaan dan Solidaritas di tengah Masyarakat’. (Foto:
LintasMedan/ist)

