Wakil Walikota Medan Saksikan
Sertijab Ketua DWP

Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution
(kanan) menyampaikan kata sambutan pada
acara serah terima jabatan Ketua Dharma
Wanita Persatuan (DWP) Kota Medan dari
Yurina Khairul Syahnan kepada Ismiralda
Wirya Alrahman di Medan, Senin (28/1).
(Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 28/1 (LintasMedan) – Wakil Walikota Medan, Akhyar
Nasution menyaksikan serah terima jabatan (sertijab) Ketua
Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Medan dari Yurina Khairul
Syahnan kepada Ismiralda Wirya Alrahman, untuk sisa masa bakti
2014-2019, di Medan, Senin (28/1).
Serah terima jabatan juga disaksikan Penasehat Dharma Wanita
Persatuan Kota Medan, Hj Rita Maharani.
Prosesi serah terima jabatan ditandai dengan penandatanganan
berita acara serah terima jabatan dan dilanjutkan penyerahan
memorandum dari Yurina Khairul Syahnan kepada Ismiralda Wirya
Alrahman.
Akhyar Nasution dalam kata sambutannya berharap di bawah

kepimpinan ketua baru, DWP Kota Medan dapat mendukung penuh
Pemko Medan untuk bersama-sama mengatasi berbagai permasalahan
yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.
Pemko Medan, lanjutnya, sangat menaruh harapan besar kepada
DWP Kota Medan karena DWP merupakan wadah berhimpunnya para
istri apratur sipil negara (ASN) dan melaksanakan beberapa
agenda yang bertujuan mendukung kegiatan suami dalam
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
“Tentunya ini sangat vital karena suami tidak dapat
melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik tanpa didukung peran
aktifitas para ibu-ibu Dharma Wanita,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Wakil Walikota, DWP juga turut berperan
dalam membangun karakter wanita yang tangguh dan kuat tanpa
melupakan kodratnya sebagai seorang wanita yang seutuhnya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap agar DWP Kota Medan di
bawah kepemimpinan Ismiralda Wirya Alrahman semakin maju dan
aktif mendukung pembangunan kota, termasuk membantu Pemko
Medan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di
tengah masyarakat.
Gerakan DWP Kota Medan juga diharapkan akan lebih maju dan
program yang dijalankan dapat bermanfaat bagi masyarakat.
“Saya mengharapkan agar DWP Kota Medan dapat bersinergi dengan
PKK, organisasi wanita lainnya maupun masyarakat dalam
melakukan sinkronisasi riil untuk mendukung dan pembangunan
kota yang dijalankan Pemko Medan,” ucap dia.
Sebelumnya, Penasehat DWP Kota Medan Hj Rita Maharani Lubis
mengemukakan kebijakan pembangunan Kota Medan tidak akan
berjalan dengan mulus tanpa ada dukungan dari masyarakat,
termasuk ibu-ibu DWP Kota Medan.
“Semoga Ketua DWP yang baru beserta jajarannya dapat
menjalankan kepercayaan yang telah diamanahkan,” ujar Hj Rita.

Sementara itu, Ketua DWP Kota Medan yang baru Ismiralda Wiriya
Al Rahman, menyatakan pihaknya bersama seluruh jajarannya siap
melanjutkan program kerja DWP Kota Medan dengan sebaikbaiknya.
“Insya Allah apa yang kita lakukan nanti akan suatu karya
nyata yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,”
kata istri Sekda Kota Medan Wirya Alrahman. (LMC-04)
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rangkaian acara Colorful Medan Carnaval
2018 di Jalan Pulau Pinang Medan, Minggu
(1/7). (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 1/7 (LintasMedan) – Ribuan warga antusias menyaksikan
pawai peragaan busana “Jember Fashion Carnaval” yang digelar
dalam rangkaian acara bertajuk “Colorful Medan Carnaval” 2018,
Minggu (1/7).
Warga dan termasuk para wisatawan memadati sepanjang jalan
yang menjadi jalur Jember Fashion Carnaval, mulai dari lokasi
start hingga finish di kawasan Jalan Pulang Pinang Medan.
Dalam karnaval tersebut turut pula ditampilkan ragam produk
fashion berbasis batik khas Medan karya pengrajin binaan Dewan
Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan Tim Penggerak PKK
Kota Medan.
Penyelenggaraan peragaan busana jalanan merupakan sebuah seni
pertunjukan masa kini yang menampilkan keindahan hasil
kreativitas, desain, perias busana yang disajikan secara
teatrikal sebagai produksi budaya.
Di acara yang baru pertama kali digelar dalam rangka
memeriahkan HUT ke-428 Kota Medan tersebut, turut pula
ditampilkan tarian multi etnis dan atraksi budaya khas daerah,
antara lain tari Si Gale-gale, atraksi lompat batu khas Suku
Nias dan tarian Reog dari Jawa Timur.
Walikota Medan H.T Dulmi Eldin pada acara pelepasan peserta
karnaval, berharap perhelatan peragaan busana jalanan tersebut
adalah salah satu langkah strategis Pemko Medan untuk
pengembangan industri pariwisata sekaligus meningkatkan
wisatawan nusantara dan mancanegara berkunjung ke ibu kota
Provinsi Sumut itu.
“Penyelenggaraan Colorful Medan Carnaval maupun Jember Fashion
Carnaval diharapkan dapat meningkatkan minat wisatawan baik
lokal maupun mancanegara untuk datang ke Kota Medan, sehingga

Medan semakin dikenal,” ujarnya.
Diakuinya, kegiatan yang digelar Dinas Pariwisata Kota Medan
bekerja sama dengan beberapa institusi lain sangat positif,
karena menampilkan ribuan kostum yang unik dengan
mengedepankan kearifan lokal dari berbagai daerah di Tanah
Air.
Apalagi, lanjutnya, dalam perhelatan tersebut turut diikuti
peserta dari Jember Fashion Carnaval yang telah dikenal
sebagai event peragaan busana berskala internasional.
“Tentunya, kegiatan ini dapat membawa manfaat positif bagi
kita semua, terutama dalam menanamkan kesadaran masyarakat
agar mengetahui akan keanekaragaman budaya di seluruh
Indonesia. Sebab, keberagaman budaya kita adalah sebuah
kekuatan sekaligus keunggulan dibandingkan dengan negara
lain,” ujar Eldin.
Pada kesempatan itu, Walikota Medan juga mengucapkan terima
kasih kepada pihak Jember Fashion Carnaval yang telah ikut
berpartisipasi dalam rangka menyemarakkan Colorful Medan
Carnaval tahun 2018.
Khusus dalam memperingati HUT ke-428 Kota Medan, Walikota
mengajak segenap elemen masyarakat dan pemangku kepentingan
(stakeholders) memperteguh komitmen untuk bersinergi dengan
Pemko Medan dalam upaya melakukan yang terbaik bagi kemajuan
pembangunan di kota itu.
Ia memastikan, program-program Pemko Medan yang pro rakyat
akan terus bergulir demi kebaikan masyarakat dan kemajuan
pembangunan di kota tersebut.
“Program-program pembangunan akan terus dilakukan Pemerintah
Kota Medan. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan nyata dari
seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kota ini karena Medan
Rumah Kita bersama,” paparnya. (LMC-04)

