
EDISI KHUSUS HUT
RADAR SUKABUMI

2 Januari
2009-2015 JUMAT, 2 JANUARI 2015

SEJALAN  dengan 
visinya memberikan 
informasi yang sedetail 

dan sebenar mungkin, dengan 
fakta yang sebenarnya kepada 
masyarakat, khususnya ma-
syarakat Kota Sukabumi dan 
sekitarnya. Serta misinya se-
bagai kontrol terhadap kinerja 
aparat pemerintah dan juga 
untuk memberikan berita yang 
aktual dan terpercaya, kepada 
institusi dan masyarakat. Radar 
Sukabumi kini tampil beda. 

Berada di Kaki Gunung Gede 
Pangrango tepatnya di Jalan 
Selabintana KM 3,5 Suka-
bumi, Radar Sukabumi sema-
kin eksis membuka cakrawala 
dunia, dengan menyajikan 
serangkaian informasi yang 
mencerdaskan masyarakat 
khususnya Kota dan Kabu-
paten Sukabumi. 

Kesuksesan seolah tak ingin 
lepas dari Radar Sukabumi, 
yang kini berusia enam tahun. 
Kini, koran lokal satu-satunya 
yang terbit setiap hari dan 
diakui keberadaannya khu-
susnya oleh masyarakat Suka-
bumi, telah memiliki gedung 
sendiri yang dikenal dengan 
sebutan Gedung Graha Pena 
Radar Sukabumi. Di gedung 
berlantai empat inilah semua 
ide dan konsep dikemas secara 
matang, hingga pada akhirnya 
beragam informasi terkini 
hadir di tangan para pembaca 
setianya setiap hari.  

Radar Sukabumi sebagai 
salah satu media yang menjadi 
Grup Jawa Pos, yang terdapat 
di Kota Sukabumi. Mulanya 
adalah salah satu biro dari 
Radar Bogor. Bentuk pola 
pemberitaannya pun masih 
sederhana, dan selebihnya 
hanya mengakses berita yang 
ada di Jawa Pos. Waktu terbit-
nya hanya seminggu dua kali.

Perlahan namun pasti, per-
tama kali muncul ide untuk 
mendirikan surat kabar Har-
ian Pagi Radar Sukabumi ini 
karena adanya peluang yang 
memungkinkan masyarakat 
Sukabumi dapat menerima 
sajian informasi lokal yang 
terjadi di wilayah Kota dan 
Kabupaten Sukabumi. Karena 
pada saat itu masih belum 
banyak terbit media massa 
cetak yang informasinya lebih 
menitikberatkan pada pem-
beritaan lokal, khususnya yang 
terbit di daerah Sukabumi.

Harian Pagi Radar Sukabumi 
merupakan koran daerah yang 
terbit setiap hari, dan mengu-

tamakan kedekatan berita pada 
pembacanya. Koran ini terbit 
pada masa-masa reformasi 
yakni 2 November 1998. Den-
gan peredaran koran meliputi 
wilayah Kota dan Kabupaten 
Sukabumi, Palabuhanratu, 
Kabupaten Cianjur.

Berita yang dimuat dalam 
Radar Sukabumi termasuk 
berita yang ringan, dan ba-
hasanya pun mudah dipahami 
oleh pembaca. Tidak heran, 
keberadaan surat kabar ini 
menjadi semakin akrab dan 
dikenal oleh banyak masyara-
kat Sukabumi serta oplah surat 
kabar pun semakin menin-
gkat dan pada tahun 2006 
surat kabar Harian Pagi Radar 
Sukabumi menduduki rating 
tertinggi atas penjualan surat 
kabar terbanyak di Sukabumi.

Seiring dengan perkemban-
gannya, Radar Sukabumi kini 
tak lagi menjadi biro. Di fajar 
pertama, 1 Januari 2009 lalu, 
Radar Sukabumi sudah in-
dependen dan tidak menjadi 
bagian dari Radar Bogor. Pe-
rusahaan media ini sekarang 
sudah mempunyai keredaksian 
sendiri. Radar Sukabumi sudah 
menjadi Koran Harian yang 
terbit setiap hari secara kon-
tinu, dan kini media tersebut 
terbit dengan nama Harian Pagi 
Radar Sukabumi dengan slo-
gan ‘Kuat Karena Mengakar’. 

Seiring perkembangannya, 
struktur organisasi Radar Suka-
bumi yang memiliki bendera 
PT Sukabumi Ekspres Media 
semakin luas dan memiliki 
peranan penting yakni dalam 
pembagian tugas dan we-
wenang masing-masing unsur. 
Sehingga ini dapat memper-
mudah masing-masing unsur 
di dalamnya untuk melakukan 
kewajibannya sesuai dengan 
struktur atau wewenangnya.

Kunci keberhasilan organ-
isasi pers adalah bahwa antar 
pemimpin, pelaksana harus 
dapat mengembangkan iklim 
kinerja yang harmonis, saling 
menghargai, mengingatkan un-
tuk menciptakan kinerja yang 
efektif dan efi sien serta sebagai 
salah satu faktor untuk mencip-
takan sebuah kreativitas setiap 
individu. Dalam organisasi 
pers keberlangsungan proses 
penyampaian berita kepada 
masyarakat membutuhkan 
usaha dari banyak pihak. Hal 
tersebut dimaksudkan keber-
hasilan penyampaian informasi 
tidak hanya tergantung pada re-
porter saja, tidak juga di tangan 

editor sendiri. Namun usaha 
itu dimulai dan sejalan dari 
keseluruhan aspek mulai dari 
Reporter, Editor, Fotografer, 
dan bagian Redaksi secara 
keseluruhan. 

Itu belum ditunjang jaja-
ran manajemen seperti Di-
visi Iklan, Pemasaran, Pracetak 
hingga Keuangan dan Perso-
nalia. Tujuannya sama, yakni 
bagaimana memajukan media 
ini sebagai sumber informasi 
secara luas dan sumber pem-
belajaran demokrasi bagi ma-
syarakat. Tentu yang tak kalah 
penting juga adalah tujuan 
profi t demi keberlangsungan 
perusahaan dan para kru di 
dalamnya.

Sebagai salah satu koran 
lokal yang cukup banyak dimi-
nati oleh sebagian masyarakat 
di Kota dan Kabupaten Suka-
bumi, Radar Sukabumi memi-
liki beberapa rubrikasi yang 
semuanya memiliki nilai dan 
fungsi dengan baik. Di bawah 
ini adalah macam-macam ru-
brikasi yang ada dalam hala-
man Radar Sukabumi:

1.Radar Sukabumi
Berita yang sudah masuk 

dalam rubrik Radar Sukabumi, 
adalah berita-berita seperti 
berita peristiwa yang terjadi di 
sekitar wilayah Sukabumi baik 
di daerah lokal Kota maupun 
Kabupaten. Berita utama yang 
dipilih oleh bagian keredaksian 
Radar Sukabumi ditempatkan 
atau dimuat di rubrik ini.

2.Nasional
Berita yang terdapat dalam 

rubrik ini adalah seputar berita 
nasional. Berita nasional di-
dapatkan dari situs resmi Jawa 
Pos.

3.Mimbar Publik
Mimbar publik adalah hala-

man yang dikhususkan bagi 
masyarakat umum yang isinya 
berupa keluhan, kritikan, mem-
berikan saran, pujian, ataupun 
unek-unek terhadap layanan 
publik di Kota/Kabupaten 
Sukabumi  baik itu masalah 
listrik, telepon, PDAM, Pem-
buatan KTP, SIM, jalan rusak, 
pungutan liat, kemacetan, dan 
lainnya.

4.Ekonomi
Rubrik ini berisi berita sepu-

tar perekonomian di daerah 
Kota/Kabupaten Sukabumi.

5. Metropolis
Berita dalam rubrik metropo-

lis adalah berita-berita hasil 
liputan Reporter Radar Suka-
bumi, tentang informasi atau 
peristiwa yang terjadi hanya di 

sekitar Kota Sukabumi.
6. Sukabumi Ekspres
Berita dalam rubrik Suka-

bumi Ekspres adalah berita-
berita yang terjadi di Kabu-
paten Sukabumi. 

7. Pendidikan
Rubrik Pendidikan khusus 

digunakan untuk berita-berita 
seputar dunia pendidikan baik 
di Kota/Kabupaten Sukabumi 
dan nasional. 

8. Komunitas
Komunitas adalah berita 

foto. Dalam komunitas 
diisi dengan foto-fo-
to kegiatan baik itu 
kegiatan pendidi-
kan ,  pemer in -
tahan maupun 
lifestyle. Teks 
berita dalam 
komunitas 
t i -

dak banyak, hanya berupa 
keterangan-keterangan foto 
yang ditampilkan.

9. Selebritis
Rubrik ini bisa juga disebut 

rubrik hiburan, berita dalam 
rubrik ini adalah berita hi-
buran atau berita artis-artis 
ibukota. Berita yang dimuat 
dalam rubrik ini berasal dari 
Jawa Pos.

10. Total Persib
Bagi para penggila si kulit 

bundar, Radar Sukabumi 
memiliki halaman khusus 
seputar Persib. Kehadirannya 
sangat dinanti khususnya oleh 
para Bobotoh yang ada di 
Sukabumi. 

11. Kuliner dan Pariwisata
Rubrik ini tayang setiap hari 

Sabtu dan Minggu, dalam 
kata lain rubrik 

i n i 

adalah rubrik pengganti ber-
ita Ekonomi Bisnis. Berit-
anya adalah seputar masakan 
dan jajanan unik khas Kota 
Sukabumi serta pusat tem-
pat pariwisata yang banyak 
dikunjungi masyarakat Kota 
dan Kabupaten Sukabumi.

12. Total Sport
Berita dalam rubrik ini 

adalah berita olahraga lo-
kal, regional dan nasional. 
Sama seperti rubrik selebri-

tis, rubrik ini 
t e rmasuk 
d a l a m 
k a t -
e g o r i 
rubrik 
h i -
buran.

1 3 . 
Book

Book berisikan berita fea-
ture seputar perjalanan hidup 
seseorang untuk mencapai 
kesuksesan. Book ini bersi-
fat sambungan dan dibuat 
beberapa angle. Maksimal 
sambungan adalah tiga.

14. Gadget
Rubrik ini menyediakan an-

eka macam teknologi dan 
telekomunikasi. Sajiannya 
lengkap dan mampu memberi-
kan khasanah, khususnya bagi 

para penggila gadget di Kota 
dan Kabupaten Sukabumi.

15. Sukabumi Trendi
Rubrik ini sengaja dibuat 

bervariasi, dengan sajian 
berita yang dikemas secara 
apik. Lantaran isi beritanya 
fokus pada tren terkini agar 
isi berita tidak monoton. 

16. Soccer
Rubrikasi ini didesain un-

tuk melengkapi kebutuhan 
masyarakat akan olahraga 
internasional. (***)
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sekitar Kota Sukabumi.
6. Sukabumi Ekspres
Berita dalam rubrik Suka-

bumi Ekspres adalah berita-
berita yang terjadi di Kabu-
paten Sukabumi. 

7. Pendidikan
Rubrik Pendidikan khusus 

digunakan untuk berita-berita
seputar dunia pendidikan baik 
di Kota/Kabupaten Sukabumi 
dan nasional. 

8. Komunitas
Komunitas adalah berita 

foto. Dalam komunitas 
diisi dengan foto-fo-
to kegiatan baik itu 
kegiatan pendidi-
kan ,  pemer in -
tahan maupun 
lifestyle. Teks 
berita dalam 
komunitas
t i -

bundar,, Radar Sukabumi 
memiliki halaman khusus
seputar Persib. Kehadirannya 
sangat dinanti khususnya oleh 
para Bobotoh yang ada di 
Sukabumi. 

11. Kuliner dan Pariwisata
Rubrik ini tayang setiap hari

Sabtu dan Minggu, dalam
kata lain rubrik 

i n i

tis,, rubrik ini
t e rmasuk 
d a l a m 
k a t -
e g o r i
rubrik 
h i -
buran.

1 3 . 
Book

Sajikan Berita Teraktual dan Terpercaya

Kantor Biro Radar Sukabumi yang 
sudah dibongkar di Jalan Syamsudin, 

Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi.

Kantor Biro Radar Sukabumi di Jalan 
Suryakencana, Kecamatan Cikole, 
Kota Sukabumi.

Kantor Radar Sukabumi di 
Jalan Salabintana,  Kecamatan 
Cikole, Kota Sukabumi.

Kantor Graha Pena Radar Sukabumi 
saat ini di Jalan Salabintana, Kecamatan 
Sukabumi, Kabupaten Sukabumi.


