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Doa Lintas Iman untuk 
Almarhumah Yu Patmi

SLEMAN, TRIBUN - Tahlil dan 
Doa Lintas Iman untuk almarhu
mah Yu Patmi dan para pejuang 
Kendeng dilaksanakan oleh So
lidaritas Jogja Tolak Pabrik Se
men pada Kamis (30/3) sekitar 
pukul 20.00, di bundaran Univer
sitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Acara ini diwarnai aksi cor 
kaki oleh empat orang relawan, 
sebagai simbol kepedulian ter
hadap nasib petani Kendeng.

Koordinator aksi, Ahmad Fa- 
tin, mengatakan tahlil dan doa 
bersama sebagai wujud soli
daritas terhadap petani Ken
deng yang sedang melakukan 
aksi di Jakarta. "Ini aksi ke 
tiga. Aksi pertama dilakukan te
man-teman Aliansi Solidaritas 
Kendeng Lestari di Tugu Jogja 
25 Maret lalu,” tutur Ahmad.

Aksi kedua di Universitas Mu- 
hammadiyah Yogyakarta saat 
acara seminar media di mana 
Gubernur Jawa Tengah, Gan
ja r Pranowo bertindak seba
gai pembicara. “Aksi ini tidak 
berhenti di sini. Justru ini se
bagai pemantik untuk lakukan 
aksi-aksi selanjutnya. Akan te
rus kami lakukan sampai peme

rintah hentikan izin pengopera
sian pabrik semen di Kendeng,” 
lanjutnya.

Menurut Ahmad, aksi ini juga 
untuk mernbangun kesadaran 
bersama atas isu di Kendeng. 
Selanjutnya aksi memperingati 
selapan atau 35 hari mening
galnya petani Kendeng, Yu Pat
mi juga akan digelar. “Bukan hal 
yang mudah para petani Ken
deng berjuang mengecor kaki. 
Pemerintah belum ada respon 
yang signifikan untuk bantu ma
syarakat Kendeng,” lanjutnya.

Ahmad mengungkapkan diri
nya bersama seluruh anggota 
aliansi berkomitmen untuk laku
kan konsolidasi. “Tidak hanya di 
Yogyakarta saja. Ini jadi gerakan 
nasional. Akan jadi suara besar 
supaya didengar oleh presiden 
dan gubernur Jateng," kata dia.

Satu di antara orator, Do- 
dok Putra Bangsa, menyatakan 
mendukung perjuangan almar
humah Yu Patmi dan para pe
tani Kendeng lainnya. “Banyak 
Yu Patmi yang lain di sini yang 
mau ikut beruang. Yu Patmi ti
dak pernah m ati!” seru Dodok 
dalam orasinya.(amg)


