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Jakarta, 16 Juni 2009 

Kepada Yth. Bapak 

Ir. Edwin Kawilarang 

Anggauta DPR-RI 

Senayan 

JAKARTA 

 

Perihal: Gedung Perguruan KRIS 

 

Tabea waya! 
 

Dengan ini kami Pengurus YAYASAN INDONESIA di PASIFIK 

mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Anda sebagai 

Anggauta DPR masa bakti 2009 - 2014. Semoga dalam masa 

kerja ini Anda dapat lebih lagi menghasilkan hasil kerja nyata 

untuk rakyat dan bangsa Indonesia. 

 

Surat yang kami layangkan pada kesempatan ini adalah 

dalam kaitan pendaya-gunaan Gedung Perguruan KRIS di 

Jalan Sam Ratulangie 26-28, Jakarta Pusat.  

 

 
 

Seperti dapat dilihat pada foto (dibuat 2 September 2008) 
maka Gedung tersebut terkesan tidak dirawat bahkan setelah 

berbulan-bulan   mengalami deteriorasi yang cukup mengiba-

hatikan masyarakat umumnya dan khususnya keluarga 

keturunan Pahlawan Nasional SAM RATU LANGIE yang 

patungnya berada dihalaman tersebut. 

 



  

 

 

 

Pada hal gedung itu  memiliki sejarah yang gemilang dalam 

perjuangan kemerdekaan generasi  terdahulu sebagaimana 

dapat dibuktikan dari berbagai dokumen, dan bahkan pula 
dari kesaksian para TETUA yang masih ada, baik dari suku 

Minahasa maupun dari bangsa Indonesia pada umumnya. 

Kesaksian-kesaksian tersebut mengkaitkan perjuangan fisik 

masyarakat Jakarta dimasa lalu, perjuangan sosial dan 

budaya untuk memerdekakan dan meneruskan cita-cita 

kemerdekaan ini. 

 

Oleh karena itu maka pada kesempatan ini kami minta 

perhatian penuh dari Anda  sebagai anggauta DPR dan yang 

kebetulan juga (menurut keterangan) menjabat Ketua 

YAYASAN PERGURUAN KRIS untuk merehabilitasi dan 

mendaya-gunakan gedung tersebut sesuai kelayakannya. 
 

Atau secara konkritnya  kami disini menyarankan agar 

komplek YAYASAN PERGURUAN KRIS digunakan 

sebagai wahana untuk satu: 

 

AKADEMI MEDIA “SAM RATULANGIE” 
 

Alasan mengapa kami mengajukan usul, himbauan  dan 

harapan ini adalah sebagai berikut:  Anda tentu ketahui 

bahwa bangsa kita kini sedang mengalami proses 

DEMOKRATISASI.  Proses ini adalah proses pembelajaran, 

yang walaupun sampai kini telah memberikan hasil, namun 

perlu ditingkatkan dengan berbagai cara. Pendidikan formal 

sedang mendapat perhatian penuh dari pemerintah. 

 

Dan sekarang disini, kami, selaku salah satu lembaga 

swadaya masyarakat mengusulkan agar dalam proses 
pembelajaran yang disebut diatas GEDUNG PERGURUAN KRIS 

akan dapat didayagunakan untuk pendidikan yang bertujuan 

agar penyampaian informasi, bahkan pertukaran informasi, 

yang sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan demokratisasi 

ini, dapat berlangsung lebih profesional dan transparan, yakni 

dengan dilaksanakan oleh para pelaku yang lebih terdidik, 

baik dalam kwalifikasi teknis maupun dalam kwalifikasi 

moral, yang sesuai dengan cita-cita para pendahulu, untuk 

pembinaan bangsa kita. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Besar harapan kami agar kiranya permohonan kami ini dapat 

diperhatikan dan dikabulkan dan atas perkenan kami 

sampaikan terima kasih. 

 

YAYASAN INDONESIA di PASIFIK 

Ketua, 
 

 

 

 

Dr. M. Sugandi-Ratulangi 

Hp: 0811809137 

Email: lasura@cbn.net.id 

          lanirat@yahoo.com 
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