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Medan, 8/10 (LintasMedan) – Walikota Medan, H.T Dzulmi Eldin
mengapresiasi penyelenggaraan atraksi budaya bertajuk ‘Medan
Berseni 2018’ yang dijadwalkan di gelar Dewan Kesenian Medan
(DKM) di panggung Merdeka Walk pada 12-14 Oktober.
“DKM harus mampu menunjukkan bahwa Kota Medan kaya akan
berbagai seni budaya dengan penduduk yang multi etnis. Atas
dasar itulah saya sangat mendukung dan mengapresiasi langkah
DKM menggelar Medan Berseni 2018,” kata Eldin di Medan, Senin
(8/10).
Walikota menegaskan bahwa Medan merupakan salah satu kota
multietnis dengan keragaman budaya dan kekayaan seni.
Kekayaan seni dan budaya itu, lanjutnya, merupakan aset yang
tidak ternilai yang perlu dijaga dan dilestarikan serta
ditumbuhkembangkan agar menjadi primadona untuk manarik minat
wisatawan yang berkunjung ke ibu kota Provinsi Sumatera Utara
tersebut.
Apalagi, kata Walikota, Medan saat ini ramai dikunjungi para

kafilah dari seluruh provinsi di Indonesia yang tengah
mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Nasional
XXVII tahun 2018 mulai 7 -13 Oktober.
Oleh karena itu, ia berpesan kepada seluruh pengurus DKM
memanfaatkan momentum MTQ Nasional tersebut.
“Manfaatkanlah momentum MTQ Nasional di Sumut dengan sebaikbaiknya untuk mengenalkan sekaligus mempromosikan keberagaman
seni dan budaya yang yang kita miliki kepada para kafilah,”
tuturnya.
Eldin juga mengatakan bahwa Medan merupakan miniaturnya
Indonesia dan keragaman seni dan budaya di daerah itu dapat
dijadikan potensi untuk menggeliatkan industri pariwisata di
Kota Medan.
Sebelumnya, Ketua DKM Rianto Ahgly menjelaskan, program
pergelaran Medan Berseni 2018 dirancang DKM untuk mengangkat
kekayaan seni budaya di Kota Medan dari belasan etnis di
wilayah tersebut.
“DKM bertekad untuk menumbuhkembangkan kekayaan seni budaya
yang ada di Kota Medan,” ucapnya.
Selain itu, menurut Rianto, pihaknya berkomitmen mengangkat
harkat martabat seniman di Kota Medan melalui program
pembinaan agar jejak seni budaya tetap terjaga kelestariannya
dan ikut berkontribusi menjadi salah satu pendapatan asli
daerah.
Sementara itu menurut Ketua Panitia Penyelenggara Medan
Berseni 2018 Bambang Sumantri, even yang akan digelar itu
merupakan kegiatan ‘pamer budaya’ yang digelar DKM serta
didukung penuh dukung Dinas Kebudayaan Kota Medan.
Pembukaan Medan Berseni 2018 akan disemarakkan dengan karnaval
budaya dari belasan etnis, atraksi pencak silat, tarian
tradisional dan gegarmayang. (LMC-04)

