Audiensi FMCD Bersama DPRD
Kota Blitar, terkait pidato
Walikota
pada
Konser
Kebangsaaan
BeritaNasional.ID, BLITAR –
Menindak – lanjuti hasil
klarifikasi Forum Masyarakat Cinta Damai/FMCD kepada Walikota
Blitar pada Rabu ( 7/6 ) terkait pidato Walikota Blitar pada
Konser Kebangsaaan yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Mei
yang lalu di aloon – aloon Kota Blitar yang masih belum ada
titik temu, kali ini berbagai elemen yang tergabung dalam
FMCD kembali melakukan audiensi dengan DPRD Kota Blitar di
Ruang Paripurna pada Selasa ( 13/6 ).
Dalam audiensi bersama wakil rakyat dari Komisi I
yang
dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto
memberikan penjelasan sebelumnya apakah masih perlu dilakukan

audiensi dengan DPRD Kota Blitar, dan dalam penjelasan awal
pertemuan menyampaikan ” DPRD Kota Blitar tidak pada kapasitas
menghadirkan unsur – unsur terkait karena pada tata – tertib
dewan hanya punya wewenang menampung dan menyerap aspirasi
dari masyarakat dan kemudian menindak – lanjutinya ”
Perihal permintaan audiansi dari FMCD bahwa tujuan untuk
menyampaikan aspirasi yang dalam pemaparan yang disampaikan
oleh salah satu elemen FMCD, Moch. Triyanto menjelaskan ”
bahwa ada hal – hal yang sangat krusial disampaikan kepada
para wakil rakyat karena klarifikasi yang disampaikan Walikota
Blitar belum mendapatkan titik temu pada permasalahan yang
dimintakan klrarifikasi terkait isi pidato pada acara konser
kebangsaan dimana fokus siapa yang akan dilawan dan siapa
massa yang akan dikerahkan untuk yang disebutkan orang
berjenggot dalam pidato tersebut belum mendapatkan jawaban
yang lebih kongkrit. Kalo dicermati dalam pidato tersebut ada
unsur penghasutan”, jelasnya.
Dan dari penjelasan dari anggota elemen FMCD yang lain, Danang
menyatakan bahwa acara Konser Kebangsaan ada unsur yang
mengarah ke SARA., dan demikian pula dari penjelasan anggota
FMCD, Nuryadi bahawa acara tersebut telah mengusik rasa damai.
Untuk itu dari pihak FMCD mengharapkan kepada pihak dewan
untuk memanggil dan mengklarifikasi pihak terkait seperti juga
kepada Panitia Penyelenggara; dan dari aspirasi yang
disampaikan dari FMCD pihak dewan akan menelaah lebih lanjut
seperti disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Blitar dan
disarankan oleh dewan untuk diformalkan bersama pokok – pokok
pikiran dari dewan, terangnya.(pur/ich)

