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KEMBANG JEPUN–
Per jalanan Radar Sura ba
ya di industri surat kabar 
dimulai pada tahun 1970. 
Dimana saat itu lahirlah 
su rat kabar bernama Su
ara Indonesia (SI) yang 
ber kantor di Malang, Jawa 
Timur. Kemudian pada ta
hun 1987 harian SI di aku i
sisi oleh Jawapos Grup dan 
berkantor di Jalan Su ma
tera kemudian pindah ke 
Jalan Karah Agung 45, Su
rabaya. Pada tahun 1997 
SI kembali boyongan kan
tor menempati lantai 4 ge
dung Graha Pena di Jalan 
Ahmad Yani 88. 

Pada 2001, harian SI res
mi berganti nama menjadi 
Ra dar Surabaya. Kemu dian 
pada tahun 2016, Ra dar Su
rabaya memin dah kan kan
tornya dari Graha Pena ke 
bangunan lawas cagar bu
daya yang dahulu menjadi 
kantor pertama Jawapos di 
Jalan Kembang Jepun. 

Membawa spirit mema
jukan industri surat kabar 
dan ingin meneruskan per
juangan menyebarkan in
formasi dan memberi warna 
dalam kemajuan kota, 
hingga kini Radar Surabaya 
masih berkantor di ba
ngunan cagar budaya yang 
dahulu berada di kawasan 

Berkembang dan Terus Beradaptasi

pusat bisnis dan perda ga
ngan, Downtown.

Radar Surabaya adalah su
rat kabar harian pagi yang 
terbit di Surabaya serta me
miliki sirkulasi di kawasan 
Surabaya dan sekitarnya, 
yakni Sidoarjo, dan Gresik.

Seiring dengan per kem
bangan zaman yang kini 
menuju era online atau era 
digital, Radar Surabaya tu
rut beradaptasi. 

Karena itu Radar Sura ba
ya pun memililiki edisi online 
yakni radarsura ba ya.id. Jika 
online me nyam paikan berita 

secara ce pat dan singkat. 
Sedangkan, ko ran Radar 
Surabaya menyampaikan 
berita yang lebih kontekstual 
un tuk pembacanya. 

Sebagai salah satu surat 
kabar terbesar di Sura ba ya, 
Radar Surabaya juga te rus 
beradaptasi dan mengem
bangkan kontenkon tennya 
sehingga dite rima pembaca 
dan menjadi pelengkap saji an 
informasi bagi masyarakat. 

Tak hanya menyajikan 
berita dan informasi yang 
aktual dan faktual, Radar 
Su rabaya juga memiliki 
beberapa rubrik khas dan 
menarik, seperti Isooo... Ae 
yang menyajikan drama
drama rumah tangga yang 
ada di Pengadilan Agama. 
Kemudian Boks Kota La ma 
yang merupakan ar tikel 
ringan mengenai kilas balik 
dan warisanwarisan dari 
kehidupan masa lampau di 
Kota Pahlawan, khususnya 
pada masa kolonial. 

Ada pula Onoono Ae yang 
menceritakan peristiwa kri
minal dari sudut yang ber
beda dan lebih menggelitik. 

Selanjutnya yakni Su ra
bayapedia yang menyajikan 
berbagai informasi menarik 
ten tang Surabaya dari ma sa 
lampau hingga saat ini. 

Tak hanya itu, Radar Su
rabaya juga menye diakan 
liputan advertorial yang me
wadahi dan menjadi sarana 
bagi para klien untuk me
nam pilkan ber bagai aktivitas 
perusahaan, sosial, politik, 
peme rin tahan, hingga bran
ding image sehingga dapat 
di nik mati dan dikenal luas 
oleh masyarakat. (nur)


