Kepada Yth. Sdr. Roy Suryo
ditempat
Perihal: Ajakan Dialog Terbuka Mengenai Perkembangan dan Isu Blogger Indonesia.

Mengingat
Banyaknya aspirasi para blogger yang tertuang dalam blognya masing-masing mengenai ketidaksetujuan
atas komentar-komentar Sdr. Roy Suryo di media massa yang cenderung selalu memojokkan blogger.
Menimbang
Perlunya tindakan untuk meluruskan informasi-informasi yang diberikan Sdr. Roy Suryo kepada media
massa, khususnya mengenai pandangan negatif Sdr. Roy Suryo kepada blogger.
Memutuskan & Menetapkan
Perlu dilakukannya dialog terbuka dengan Sdr. Roy Suryo mengenai isu-isu yang berkembang saat ini,
khususnya isu-isu yang selalu menyudutkan blogger serta informasi-informasi lain yang secara umum
cenderung membodohi masyarakat.

Saya mengajak kepada Sdr. Roy Suryo, untuk melakukan dialog terbuka dengan semangat sportifitas untuk
saling

menerima

masukan

guna

kemajuan

perkembangan

teknologi

informasi

Indonesia

khususnya

perkembangan blogger di Indonesia.
Saya yakin Sdr. Roy Suryo sebagai orang yang sudah diakui pakar dalam bidang Teknologi Informasi bisa
meluangkan waktu dan tempat untuk menerima ajakan dialog terbuka ini.
Catatan:

Saya yakin Sdr. Roy Suryo tidak akan mengatakan "tidak tahu" mengenai adanya ajakan dialog terbuka ini.
Ajakan dialog terbuka saya posting melalui blog dan insya Allah akan tersebar dengan baik melalui search
engine maupun dengan bantuan dari teman-teman melalui blog, milis dan media lainnya. Dengan demikian, saya
yang tidak tahu cara menghubungi Anda bisa berharap Anda bisa mendapatkan informasi ini dengan mudah dan
cepat. Bukankah ini salah satu keahlian Anda? Mencari informasi mengenai diri Anda atau informasi lainnya di
internet.
Salam,
Riyogarta
Website: www.riyogarta.com
Email: me at riyogarta.com
Telp: 0855-100-7204

Kepada teman-teman blogger, wartawan maupun masyarakat luas yang kebetulan mengunjungi blog ini, mohon
kiranya bisa turut membantu saya menyebarluaskan surat ini dengan cara:

 Copy-paste posting ini pada blog masing-masing dengan menyertakan sumbernya.
 Menyalin link dari posting ini untuk disebarkan melalui blog masing-masing atau email.
 Mendownload versi PDF dari posting ini untuk disebarluaskan.
Insya Allah apa yang saya lakukan ini bermanfaat bagi kemajuan blogger di tanah air.

