<< Prakata GELORA45 >>
Untuk membantu dan mengajak banyak kawan bisa tetap dekat mengikuti
perkembangan situasi politik, ekonomi dan budaya Indonesia, khususnya keadaan
Tionghoa di Indonesia, kami sekelompok Tionghoa asal Indonesia di Hong Kong yang
masih peduli dan memperhatikan Indonesia, selama ini menggunakan maillist
GELORA45 (di Yahoogroups untuk Edisi Bhs. Indonesia dan di Googlegroups untuk
Edisi Bhs. Tionghoa) sebagai sarana untuk bersuara.
Dan untuk meningkatkan pengabdian lebih baik yang masih bisa kami lakukan, kami
usahakan membuat Website-GELORA45. Mudah-mudahan bisa disambut baik dan
berguna bagi lebih banyak sahabat-sahabat didunia maya ini.
GELORA45 akan berusaha menggelorakan jiwa dan semangat Pejuang-pejuang
Kemerdekaan RI tahun 1945 itu, yang selama lebih 45 tahun terakhir ini mulai
redup dan pudar. Namun demikian, suara GELORA45 adalah independen yang tidak
mewakili satu organisasi manapun. Kita “Bersuara dan Berbincang” dengan prinsip
“Demokrasi, Bebas, Progresif dan Idealis” membawakan suara dan isi-hati Rakyat
untuk mewujutkan Masyarakat Adil dan Makmur, sebagaimana cita-cita
Pejuang-Pejuang Kemerdekaan. Web-GELORA45 tidak hanya akan melaporkan
pandangan politik Indonesia, tetapi juga akan berusaha menyuarakan isi-hati dan
pemikiran rakyat. Tentu, kami juga akan memberitakan masalah-masalah hangat
yang terjadi di Tiongkok untuk diperhatikan besama; memberi laporan hubungan
persahabatan Rakyat kedua Negara, RI-RRT.
Dengan adanya Website ini, jarak antara pembaca dan penulis menjadi kabur
mendekati tiada beda, keadaan demikian ini akan mendorong kedua belah pihak
lebih lanjut saling hubungan dan saling belajar. Dan oleh karenanya, website
GELORA45 ini bukan saja milik Moderator, tetapi juga milik pembaca dan penulis
sendiri. Akan berubah menjadi wadah, taman bahkan warung kopi bagi kita semua
untuk tukar-pikiran dan memperbincangkan segala masalah dengan sehat. Sebagai
Web kebersamaan dengan semangat kekeluargaan, diharapkan mendapatkan
sambutan para pemikir, komentator yang menyuarakan beraneka nada dengan
melodi indah bagaikan orkes-symphoni dan paduan suara yang nikmat didengar.
Mudah-mudahan tujuan kami dengan membuat Website GELORA45, bisa
mendapatkan sambutan dan berguna bagi lebih banyak sahabat-sahabat di dunia

maya, dan, … untuk memperbaiki langkah GELORA45 lebih lanjut, kami
mengharapkan usul-usul dan pendapat kawan-kawan.
Bagi kawan-kawan yang belum tergabung dalam maillist-GELORA45, kamipun sangat
mengharapkan bisa ikut menggabungkan diri, berdiskusi dan menyampaikan
pemikiran-pemikiran membangun secara ber-SAHABAT. Dengan semangat
mendorong lebih lanjut PERSHABATAN Rakyat kedua negara, RI-RRT.
Terimakasih kami ucapkan atas kunjungan setiap kawan di Website GELORA45.
Hormat kami,
ChanCT

