
layouter: fatchur rizal

14 Tahun RADAR SU-
RABAYA mewarnai kota
ini. Selama itu pula kami
menjadi bagian tak terpi-
sahkan dari denyut nadi
kota Pahlawan. Kami juga
menjadi saksi pesatnya
perkembangan Surabaya
sejak 14 tahun silam.  Ber-
banggalah karena, kita
juga ikut menyumbangkan
ide, gagasan, pikiran, kri-
tikan untuk Surabaya.

Nah, di hari yang penuh
makna akan kebersamaan
ini, kami ikut mejeng di
koran yang memberikan
denyut nadi kehidupan.
Selama 14 tahun, tentu
ada yang datang dan ada
yang pergi. Tapi semuanya

meninggalkan kesan men-
dalam.  Juga tak terlupa-
kan. Itu penting. Sebab,
RADAR Surabaya bukan
hanya sekedar koran tem-
pat kami mencari makan.
Tapi sudah menjadi bagian
dari keluarga. Tumbuh-
kembang juga berkat kerja
keras kita semua.

Maka, mengutip kata
bijak dari filsuf Khalil Gib-
ran bahwa “Kebahagiaan
adalah milik mereka yang
mempunyai impian, dan
punya keberanian untuk
berusaha mewujudkannya
jadi kenyataan”. Maka,
tahun ini kita  bergembira
karena sudah  mewujud-
kan impian maju bersama

RADAR SURABAYA me-
rayakan HUT KE-14.

Kabar gembiranya lagi,
menurut ramalan shio.
RADAR SURABAYA lahir
pada tahun ular (2001).
Maka, di tahun kambing
kayu ini, ular akan men-
dapatkan kado istimewa.
Seperti apa kado istimewa
itu, kita semua yang bisa
mewujudkannya. Sekali
lagi, mari kita rayakan
ulang tahun ini tanpa me-
ngesampingkan penting-
nya sebuah kerja keras un-
tuk mencapainya. Ambil
terompetmu, mainkan la-
gumu. Happy Birthday
RADAR SURABAYA. AYO
MAJU BERSAMA. (*)

Maju Bersama
RADAR SURABAYA
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SENYUM MANIS: Para redaktur dan pimpinan redaksi yang sehari-hari meramu berita dari reporter.

LUCUNYA BIRO GRESIK: Di Kota Pudak, awak redaksi mencoba menyelami keinginan warga
lokal.

KOMPAKNYA BIRO SIDOARJO: Terpisah dari kantor pusat tidak membuat mereka santai.
Namun, tetap solid sepanjang waktu.

BUKAN HANYA PEMANIS: Kru HRD, keuangan dan front
desk tidak sekedar manis di bibir dan wajah.

DIKEJAR TARGET: Meski dikejar setoran, kru iklan tetap
bersemangat mewujudkan target setiap bulannya.

MACAK: Reporter
kompak berseragam

desk liputannya
masing-masing.

BERSATU: Para
layout yang tugasnya
tak kalah penting
dalam penerbitan
koran setiap harinya.

TANPA KENAL LELAH: Kru
pemasaran tetap semangat

meski setiap hari diterpa panas
dan hujan.


