Wagub: Haornas 2018 Momentum
Benahi Prestasi Atlet Sumut

Wakil Gubernur Sumut Musa Rajeksah (kelima
kiri) didampingi Bupati Karo Terkelin
Brahmana (keempat kiri) bersama sebagian
kalangan
insan
olahraga
penerima
penghargaan dalam rangka Hari Olahraga
Nasional (Haornas) tingkat Provinsi Sumut
Tahun 2018, di stadion Samura Kabanjahe,
Kabupten Karo, Rabu (26/9). (Foto:
LintasMedan/Irma)
Karo, 26/9 (LintasMedan) – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera
Utara, Musa Rajeksah berharap peringatan Hari Olahraga
Nasional (Haornas) ke-35 Tahun 2018 menjadi momentum
pemerintah bersama seluruh stakeholder olahraga untuk
membenahi prestasi atlet provinsi itu.
“Haornas yang mengusung tema “Ayo Olahraga, Bangun Indonesia”
ini diharapkan menjadi semangat bersama untuk berbenah diri
demi peningkatan prestasi olahraga Sumut,” katanya pada puncak
peringatan Haornas 2018 tingkat Provinsi Sumatera Utara
(Sumut) di Stadion Samura Kabanjahe Kabupaten Karo, Sumut,

Rabu.
Menurut dia, salah satu langkah kongkret untuk berbenah
menjadi lebih baik adalah mendukung program pembinaan atlet
dengan baik dan sungguh-sungguh, termasuk menyediakan sarana
dan prasarana olahraga yang layak dan berstandar
internasional.
Pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang baik, lanjut
dia, tentu akan mendorong semangat atlet dalam meraih
prestasi.
“Semoga dengan adanya sarana olahraga itu, prestasi bisa
bangkit, dan juga ekonomi kerakyatan di daerah ini bisa
berkembang,” ucap Musa Rajeksah yang akrab disapa Ijeck.
Ia

menambahkan,

Pemerintah

Provinsi

(Pemprov)

Sumut

berkomitmen untuk memberi perhatian serius terhadap
pembangunan sektor olahraga, termasuk mendukung program
pembinaan atlet secara berkesinambungan.
Apalagi, kata dia, Sumut bersama Provinsi Aceh pada tahun 2024
akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional (PON).
Khusus dalam rangka persiapan menjadi tuan rumah perhelatan
olahraga itu, Pemprov Sumut secara bertahap akan membangun
sarana dan prasarana olahraga yang representatif di satu area
sport centre seluas 200 hektar.
“Kita sedang persiapkan pembangunan sport centre di area
seluas 200 hektar,” paparnya.
Penghargaan
Peringatan Haornas 2018 tingkat Provinsi Sumut juga
dimeriahkan dengan gerak jalan massal serta penyerahan
penghargaan kepada insan olahraga.
Ijek berharap penghargaan tersebut semakin menambah tekad dan
semangat bersama, baik dari kalangan atlet maupun pelatih dan
pembina olahraga untuk bahu membahu meningkatkan prestasi

olahraga Sumut di level nasional maupun internasional.
Penerima penghargaan Haornas terdiri dari delapan kategori,
yakni olahraga prestasi sebanyak 19 atlet, olahraga pendidikan
(21 atlet), pelatih berprestasi (2 orang), pembina olahraga (1
orang), wasit berprestasi (1 orang), penggerak olahraga (3
orang),
jurnalis
olahraga
(2
orang),
badan
usaha/instansi/lembaga (1 orang)
Para atlet, wasit dan pelatih yang menerima penghargaan itu
terdiri dari insan olahraga yang telah berkontribusi besar
bagi Sumut bahkan Indonesia, antara lain Asian Games 2018, SEA
Games dan ASEAN Para Games 2017 Malaysia, Popnas 2017 di
Semarang, POMNAS 2017 di Makassar, serta Peparpenas 2017 di
Solo.
Selain penyerahan penghargaan bagi puluhan insan olahraga,
juga diserahkan bantuan sosial berupa Mesin Diesel (2 unit),
hand traktor (2 unit), Rise Transplanter (2 unit), Culty
Faktor (2 unit). Kemudian bantuan dari Dinas Pertanian
Provinsi Sumut berupa bibit jagung dan sembako. (LMC-02)

