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Jogja Ikut Aksi 
Bela Rakyat 121

JOGJA— Rencana Aksi Bela Rakyat 
121 yang digencarkan Badan Eksekutif 
Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) 
juga akan dilakukan di Jogja, Kamis (12/1).

BEM SI berencana menggelar aksi bela 
rakyat 121 yang akan digelar serentak di 
semua daerah pada Kamis (12/1) ini. BEM 
SI ingin memprotes kebijakan kenaikan 
BBM nonsubsidi, kenaikan tarif pengurusan 
kendaraan bermotor, tarif dasar listrik dan 
pembatasan subsidi elpiji 3 kg. Mereka 
juga ingin menuntut negara melakukan 
Reformasi Jilid II.

Di Jogja, aksi akan berlangsung dengan 
kegiatan long march dari kawasan Tugu 
Jogja hingga ke Kompleks DPRD DIY di 
Jalan Malioboro. Koordinator Wilayah 
BEM SI Jateng DIY, Zakki Mubarok kepada 
H a ria n  Jogja menuturkan, setidaknya 
akan ada 300 demonstran yang ambil 
bagian dalam aksi ini. Mereka berasal 
dari berbagai perguruan tinggi di DIY, 
termasuk UGM, UNY, UPN Veteran, UMY, 
UII dan Amikom Jogja.

“Selain itu juga ada tambahan dari KAMMI 
{Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia] 
DIY serta dari luar kota, seperti dari UNS 
Solo dan Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo,” kata dia, Rabu (11/1).

Seperti yang digaungkan BEM SI, Aksi Bela 
Rakyat 212 di Jogja juga akan menyoroti 
sejumlah masalah, seperti harga-harga 
barang kebutuhan pokok yang semakin 
naik, masuknya tenaga kerja asing yang 
dominan dan distribusi kesejahteraan yang 
belum merata.

Terpisah, Ketua Dewan Pengurus Forum 
LSM DIY Beny Susanto mengajak Badan 
Eksekutif Mahasiswa (BEM) di kampus- 
kampus di DIY agar tidak melupakan 
persoalan lokal daerahnya. Ketimbang 
menyuarakan aspirasi isu nasional dalam 
aksi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), 
Forum mengajak mahasiswa di DIY lebih 
fokus peduli terhadap persoalan lokal di 
daerahnya.

“Berbagai persoalan rakyat di DIY seperti 
warga terdampak proyek bandara, hotel, 
apartemen, lebih membutuhkan support, 
kepedulian mahasiswa daripada rencana 
aksi serentak nasional bela rakyat 121,” 
kata dia melalui rilis yang diterima Rabu 
(11/1). (Gilang Jiwana/Nugroho Nurcahyo/*)


