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Gubernur Sumut Edy Rahmayadi (kedua kanan)
didampingi Wagub Sumut Musa Rajekshah
(ktiga kanan) dan Walikota Medan H.T
Dzulmi Eldin (kanan) melepas jenazah
anggota DPRD Kota Medan Bangkit Sitepu
dari rumah duka di Jalan Pembangunan Gang
Sitepu, Kelurahan PB Selayang II,
Kecamatan Medan Selayang, Sabtu (9/2).
(Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 9/2 (LintasMedan) – Walikota Medan, H.T Dzulmi Eldin
menyatakan turut berduka cita atas berpulangnya anggota DPRD
Kota Medan Bangkit Sitepu (61) karena sakit dan menilai
politisi senior Partai Hanura itu merupakan sosok yang
sederhana dan merakyat.
“Saya pribadi dan atas nama Pemko Medan sangat kehilangan atas
kepergian almarhum. Semasa hidupnya, beliau merupakan orang
yang baik, sederhana dan sangat merakyat,” katanya saat
bertakziah sekaligus ikut melepas keberangkatan jenazah

Bangkit Sitepu dari rumah duka di Jalan Pembangunan Gang
Sitepu, Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang,
Sabtu (9/2).
Acara pelepasan jenazah Bangkit Sitepu turut dihadiri Gubernur
Sumut Edy Rahmayadi, Wagub Sumut Musa Rajekshah, Wakil
Walikota Medan Akhyar Nasution, sejumlah pejabat di lingkungan
Pemko Medan serta Pemprov Sumut, anggota DPRD Medan, tokoh
masyarakat, tokoh pemuda dan pimpinan pengurus Pemuda
Pancasila.
Walikota menuturkan, semasa hidupnya Bangkit Sitepu dikenal
sangat baik dan selalu membantu orang yang membutuhkan
pertolongan.
Pada kesempatan itu, Eldin juga mengajak para petakziah
mendoakan almarhum Bangkit Sitepu agar semua amal ibadah
selama hidupnya diterima Allah SWT dan semua kesalahan
almarhum diampuni Allah SWT.
“Semoga amal ibadah almarhum diterima Allah SWT dan kepada
keluarga yang ditinggalkan
ketabahan,” ujarnya.
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Sebagaimana diinformasikan, Bangkit Sitepu meninggal dunia
saat menjalani perawatan kesehatan di Pulau Penang, Malaysia,
pada Jumat (8/2).
Seratusan pelayat, termasuk Walikota dan Wakil Walikota Medan
ikut melaksanakan shalat jenazah.
Usai shalat jenazah, keluarga untuk terakhir kali
dipersilahkan untuk ziarah terakhir kali dan diteruskan dengan
acara pelepasan jenazah.
Anggota DPRD Medan Ilhamsyah yang juga menantu almarhum
Bangkit Sitepu, dalam kata sambutannya atas nama keluarga
menyampaikan terima kasih atas kehadiran seluruh pelayat yang
telah menshalatkan dan mendoakan almarhum.

Dia juga menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan
yang diperbuat almarhum baik sengaja maupun tidak disengaja
semasa hidupnya.
Pelepasan jenazah dilakukan oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi
didampingi Wagub Sumut Musa Rajekshah dan Walikota Medan H.T
Dzulmi Eldin. (LMC-04)

