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TOLAK REKLAMASI: Massa ForBALl menggelar kemarin (2U101.

ForBAtI Gela Pa
Tetap Tolak Reklamabi Teluk Ben Parkir Pada Sabtu kemarin,

ratusan masyarakat
DEI\IPASAR - Forum Ralarat Bali Tolak

(24/ro),

Teluk Benoa (FoTBAII) ker4bali turun ke jalan
gan menggelar Parade. Budalp bersama seg,
lapisan masyarakat baik di DesdAdat, Banjar, I(
Lingktrngarr, Kepala Dusun, Sekaa Truna T

tersebdt
nolakrer

atribut aksi untuk me-

Aksi di Kantor Gu Bali l€li ini diisi
'oleh I orasi yang kr.rkan dari berbagai

salah satunya I Putuelemen
Lembaga Swadaya Masyarakat, Mahasiswa, Hindq mahasiswa
man dan individu - individulainnva. ForBALl... Hal3l
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Baliho Dirusa
I tonBAll... kepada koran ini.

Dalam aksinya tersebut, FoTBALI mendesak
DPRD Provinsi Bali untuk menghentikan up-
aya-upaya untuk memuluskan reklamasi teluk

Sambungan dari haf

Ia mertgungkapkan, Pihak pemerintah rrt
n upaya perubahanbisu dan mengabaikan aspirasi masyarak

"Sudah tiga tahun kami di jalanan, pemerilrt
benoa dan me
perda 16 tahun 2009,
reklamasi teluk benoa.

menolak rencana

masih saja tidak rnenghiraukan, padahal
jelas-jelas sebagian besar masyarakat BaIi

juga menuntut
komitment Presiden untukbeker-

secara tegas menolak rencana reklamasi ja keras mengembalik'
negara maritim dengan

Indonesia sebagai
benoa tersebuti' tegasnya dalam orasinya batalkan Perpres

Sementara itu, hal menarik lainnya, ada 51 Tahun 2014 tentang n peraturan

yang dilakukan oleh putra dari ketua Pare

os, Ir. Agung Suryawan Wiranatha yang
presiden nomor 45 tahun 20I I tentang rencana
tata ruang kawasan perkotaan Sarbagita.

penolakln rencana reklam'asi dipalsukan
orang yang tak bertanggung jawab dan dil

Sementara itu, periuangan warga Kelan, Kuta
Selatan, Badung untuk terus menolak rencana

ke Presiden Joko Widodo. "Saya sangat relilamasi Teluk Benoa tak pernah berhenti.
surat ay.ah saya atas mengenai reklamasi I

Benoa tlipalsukan tanda tangan dan dir
Bahkan, pasca terjadi perusakan terhadap
baliho, kemarin (z+ttol warga melalui Forum

isinya oleh orang yang tak bertanggung jarr Pemuda Kelan (FFK) ker{rbali mendirikan bali-

. terangnya saat berorasi
Semerrtara itu, Humas Aksi FoTBALI,

Darmok.o mengungkapkan masih saja dil

ho di pertigaan Bypass Adat Kelan.
Warga kembali ng baliho berukuran

tiga kali lima meter "TolakReklamasi

upaya pemaksaan untuk mereklamasi
Benoa oleh DPRD Prcivinsi Bali bahkan I

'Berkedok Revitalisasi
Perpres 5l Tahun 2014'j "l
KetuaFPK, I KadekBuda

atimTenggelam'l

Khsus Arahan Zonasi (Pansus APZ)
dikonfirmasi

Dwi Sanjaya saat
irianbalihoTolakakan melakukan revisi terhadap perda

nomor 16 tahun 2009.
"Bukannya mempertahankan Produk

reklamagi itu merupakan
nolakan masyarakat Deta $dat Kelan atas rencana

islasinla, DPRD Bali justru tunduk der- n reklamasi Teluk Benoa. "{pu p.ttt rintangannya,

Perpres 5l tahun 2014 Yang dalam
nerbitannya bermasalah," ungkaP

Iangkah kdni tidak akr

reklamasiTelukBenoa'
surut untuk menolak

Dar (ara/pra/yes)
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