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Dari "Gunung"

sploitasi," t
Mefeka pr

akarl y4ng
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memifiki plinsip nyegara gunung
sehingga alam Bali harus dijaga
dengan konsep keseimbangan.
"Kami dari pegunungan rnenolak
reklarpasi !erkedok revitalisasi
Teluk peno[, karena proyek rekla-
masi TeluklBenoa akan rnember-
ikan damflak negatif bagi pulau
Bali. Kami $ercayg konsep Fyegara
gunung sehingga harus menjaga
kelestarianigunung dan pesisir di
Balii qiarnja.

"Kar4i bersih-bersih juga mer-
upakag kerp tulus ikhlas, sekaligus
mengi$gatlgn kelompok- kelompok
yang sgring mengklaim melakukan
kegiat{n bersih-bersih namun tidak
ikhlas farena di balik kegiatannya
hanyal ingin mereklamasi Teluk
Benoai sindir Yogi. (yor)

Ikut Tolak

Reklamasi
BANGLI - Penolakan rencana

reklamasi Teluk Benoa tidak ha-
nya"dilakukan warga di pesisir
Bali selatan. Ilahkan, warga di
"gunung" punyangjauh dari pantai
pun turut bersolidaritas, menolak
reklamasi tersebut. Adalah LSM
Wahana Peduli' Lingkungan (Wan-
apeling) Baturyang melakukan pe-
nolakan dengan memasang baliho
tolak reklamasi berkedok revitalisasi
TelukBenoa di PuraBarur, Kintama-
ni, Bangli, keparin (10/ll).
Acara yang dimulai sejak pagi

itu diikuti oleh pulqhan pemuda.
Diawali dengan persembahyan-
gan, lalu aksi bersih-bersih pura,
dan pemasangan baliho di depan
kantor camat. "Hari ini, (kemarin,
Red) kami melakukan aksi solidar-
itas terhadap gerakan yang ada di
Bali Selatan untuk menolak rekla-
masi berkedok revitalisasi Teluk
Benoai' ungkap Ketua LSM Wan-
apeling Batur, Yogi.

Kata Yogi, bentuk solidaritas ini
dipandang perlu, mengingat proyek
reklamasi seluas 700 hektare ini
dilakukan di Teluk Benoa yang awal-
nya merupakan kawasan konservasi
dan juga teluk tersebut merupakan
kawasan suci. "Kami tentu sudah
pelajari dampaknya, dan yang pal-
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Lg dalam ForumyanS tergi

Rak\,At Bali Reklamasi Teluk
Benoa (For I). Yakni, menun-
tut wi agar mencab-
ut Perpres hun 2014 tentang
Rencana Ruang Sarbagita.
"Kami berh tidak terjadi ker-
usakan lagi rti kasus reklamasi
di Pulau Ser an, kita harus bela-
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