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Menempati Bangunan 
Cagar Budaya, Jadi 
Jujukan Wisatawan 

KEMBANG JEPUN - 
Selama 14 tahun Radar 
Surabaya berkantor  di 
Gedung Graha Pena, Ja-
lan Ahmad Yani 88 Sura-
baya. Satu lantai dengan 
Jawa Pos,  perusahaan in-
duknya di lantai 4. Pada 
2015, seiring dengan per-
kembangan Kota Sura-
baya yang mencoba mere-
vitalisasi kawasan Kota 
Lama, Radar Surabaya 
menangkap peluang itu. 

Radar Surabaya boyong-
an ke Jalan Kembang Je-
pun 167-169 pada 1 De-
sember 2015 untuk me-
nempati bangunan cagar 
budaya, tempat cikal bak-
al kantor Jawa Pos. Salah 
satu yakni sebuah bangu-
nan megah berlantai dua 
di Jalan Kembang Jepun 
atau dulu dikenal dengan 
Handelstraat.

Gedung bekas kantor 
Jawa Pos ini menjadi sa-
lah satu warisan masa 
lampau yang masih bisa 
dinikmati. Surat kabar 
Jawa Pos pertama kali 
diterbitkan pada 1 Juli 
1949 oleh PT Java Post 
Concern Ltd. Perusahaan 

ini didirikan pengusaha 
Tionghoa kelahiran 
Bangka bernama The 
Cung Sen alias Soeseno 
Tedjo pada 1 Juli 1949.

Ketua Surabaya Heritage 
Society Freddy H Istanto 
mengatakan, pada era kolo-
nial bangunan tersebut di-
manfaatkan sebagai kantor 
sebuah bank. “Iya, bangu-
nan yang diperkirakan di-
bangun tahun 1800-an itu 
dulunya adalah kantor Uni-
ebank,” ujarnya.

“Karena pada saat itu 
Kembang Jepun atau Han-
delstraat merupakan ka-

wasan perdagangan, jadi 
sangat memungkinkan se-
buah kantor bank berdiri 
di sini,” imbuhnya.

Bangunan cagar budaya 
tersebut dibangun sekitar 
tahun 1880. Keberadaan 
beberapa brankas di da-
lam bangunan menjadi 
bukti kuat bahwa De Unie 
Bank memang pernah ber-
kantor di sana.

De Unie Bank voor Ne-
derland en Kolonien sen-
diri didirikan pada 18 
April 1914 berkantor pu-
sat di Amsterdam. De 
Unie Bank pada awalnya 
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mengalami perkem-
bangan bisnis yang sang-
at pesat dengan membu-
ka berbagai kantor ca-
bang di Rotterdam, Den 
Haag, Tilburg, Leeuwar-
den, Oosterwijk, dan Lo-
chem Borcul serta ca-
bang-cabang luar negeri 
di Batavia (Stadhuisp-
lien), Surabaya, Medan, 
Semarang, Bandung dan 
Weltevreden (Batavia).

Arsitektur bangunan ini 
memiliki gaya modern 
yang berkembang saat itu. 
Bagian dalam gedung di-
desain sangat cantik, an-

tara lantai satu dan dua 
dihubungkan dengan se-
buah tangga yang artistik. 
Beberapa bagian plafon 
terbuat dari kaca patri 
yang menambah kesan 
mewah gedung ini. 

Sebagai bangunan cagar 
budaya, kantor Radar Su-
rabaya kerap dikunjungi 
rombongan wisatawan dan 
komunitas pencinta seja-
rah. Menurut Freddy, kan-
tor Radar Surabaya di 
Kembang Jepun 167 meru-
pakan salah satu tetenger 
atau landmark di kota la-
ma Surabaya. (mus/rek)

DESTINASI WISATA: 
Komunitas Love 

Suroboyo, pecinta 
sejarah di Surabaya, 

saat mengunjungi 
Gedung Radar 

Surabaya.
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SURYANTO/RADAR SURABAYA

CAGAR BUDAYA:  Gedung Radar Surabaya  di Jalan Kembang Je-
pun 167-169 masuk dalam Cagar Budaya Kota Surabaya. Gedung 
bekas kantor Jawa Pos ini menjadi salah satu warisan masa lampau 
yang masih bisa dinikmati.


