
oran digital atau (bahasa Inggris: e-paper) adalah
versi digital dari surat kabar cetak. Jadi yang kita lihat

di e-paper adalah sama persis dengan yang tercetak di su-
rat kabar. Sekarang ini hampir semua koran-koran interna-
sional maupun koran-koran nasional bahkan koran daerah
menyediakan fasilitas e-paper. Fasilitas yang diberikan ini
ada yang bersifat gratis dan ada yang berbayar.

enapa berbayar ? karena untuk mengunjungi layanan
e-paper koran berbayar harus membayar sesuai ke-

tentuan, dan ini merupakan langkah pemasaran koran di
dunia digital. Meskipun begitu, layanan e-paper yang gratis
juga tidak kalah banyaknya. Kita bisa membacanya tanpa
mengeluarkan uang serupiahpun cukup dengan kita
terkonesi ke internet. Tapi harus registrasi dulu, tapi free.
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walnya gratis, kemudian berbayar. Berbayar tapi
berkualitas & memuaskan pelanggan. Apa saja pilihan

yang di tawarkan ? Pertama membuka http://
epaper.kompas.com kita disodori headline seperti di
halaman 1, yaitu Kompas edisi hari ini. Setelah dibuka
beberapa saat, sekitar 10 detik muncul informasi bahwa
konten Kompas adalah konten berbayar, dengan beragam
pilihan. Seperti di atas. Tinggal pilih mau yang mana.

ang pertama adalah KOMPASCetak.com adalah versi
online Harian KOMPAS. Hadir dengan proses loading

lebih cepat dan mudah diakses. Mempunyai fungsi pen-
carian, komentar pembaca, dan fungsi sharing ke social
media sehingga Anda bisa mengakses berita di mana saja
dan kapan saja, memberi komentar, serta berbagi tautan
berita dengan teman dan relasi. KOMPASCetak.com bisa
diakses di semua personal computer (PC) yang dilengkapi
browser & internet. Tersedia juga dalam format mobile
yang nyaman untuk smartphone Anda. Anda bisa membaca
edisi sebelumnya karena tersedia arsip berita selama sem-
inggu.

ang kedua adalah KOMPAS ePaper merupakan e-
paper pertama di Indonesia dg jumlah pembaca ter-

banyak. KOMPAS ePaper kini hadir juga dalam format

khusus iPad (Belum mendukung untuk Tablet berbasis An-
droid). E-paper berbasis iPad dapat diakses menggunakan
XL, Telkomsel, AHA. Cukup mengkoneksikan komputer
dengan internet dan membuka browser, Anda dapat
menikmati KOMPAS ePaper setiap pagi mulai pukul 06:00
WIB. Apabila Anda ingin mencari arsip terdahulu dari Har-
ian KOMPAS Anda hanya perlu mengaktifkan fitur pen-
carian di bagian bawah halaman KOMPAS ePaper. Semua
halaman KOMPAS ePaper ini adalah Replika Digital Harian
KOMPAS yang konten dan layoutnya 100% sama dengan
versi cetak.

ang ke tiga adalah Kompas Reader. Apapun sistem
operasi komputer Anda (Windows, Macintosh, Linux),

Anda dapat menikmati KOMPAS Reader seperti yang ada di
dalam Harian KOMPAS versi cetak. Unduh aplikasi dan sink-
ronisasikan untuk dapat menikmati Harian KOMPAS di-
manapun dan kapanpun tanpa harus terhubung dengan
internet.
Tinggal di pilih dg syarat Anda harus membayar Rp 50ribu
perbulan. Pastikan Anda suka membaca Koran & siap den-
gan berbagai iklan, yg seharusnya mengurangi biaya pem-
belian Koran epaper ini. Edisi free sejak 2006, dan sejak 1
Mei 2011 mulai berbayar. Berarti di gratiskan 5 tahunan.
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ratis, di-update sehari tiga kali. Itulah Tribun
Jakarta. Meski hanya per update 8 halaman.

Kalau di hitung-hitung sih sama aja dengan PR yang
32 halaman. Atau kita justru capek membacanya
karena pendek-pendek dan kebagi 3 edisi ?.
Kembali ke selera. Kelebihan lainnya adalah adanya
link ke e-paper Radar atau Koran Daerah (istilah
Group Jawa Pos), sehingga tinggal click saja. Tapi
yang di update 3x sehari hanya yang edisi Jakarta,
yang lainnya tidak.

ribun group memang gratis, karena di web
sitenya ada iklan, alternatif pemasukan

perusahaan media tsb. Atau masih merasa belum
mampu menandingi Kompas yang sudah puluhan
tahun berkibar sebagai media koran di tanah air ?
Bisa jadi ke depannya, bila memungkinkan maka
akan berbayar. Tapi entah kapan. Sampai suatu
saat di mana informasi sangat bernilai, bahkan saat
di jual mahalpun, banyak yang akan membeli. 
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Berikut link e-paper surat kabar harian di Indonesia :
Bali Post = http://epaper.balipost.com/
Bangka Pos = http://epaper.bangkapos.com/
Banjarmasin Post = http://epaper.banjarmasinpost.co.id/
Batam Pos = http://epaper.batampos.co.id/
BISNIS JAKARTA = http://www.bisnis-jakarta.com/
FAJAR = http://www.fajar.co.id/pdf/
JAMBI EXPRESS = http://
www.jambiekspres.co.id/e-
paper.html
JAMBI INDIPENDEN = http://
epaper.jambi-independent.co.id/
Jawa Pos = http://
anax1a.pressmart.net/JawaPos/
Kaltim Pos = http://
pdf.kaltimpost.net/
Kompas = http://
kompas.realviewusa.com/ -
http://epaper.kompas.com/
KONTAN http://www.kontan.co.id/index.php/epaper/
Koran Tempo = http://epaper.korantempo.com/
MANADO POS = http://versicetak.mdopost.com/
Media Indonesia = http://anax1a.pressmart.net/
mediaindonesia/
Media Kalimantan = http://epaper.mediakalimantan.com/
METRO POS Batam = http://epaper.posmetrobatam.com/
METRO SIANTAR = http://epaper.metrosiantar.com/
PEKANBARU POS = http://epaper.pekanbarumx.net/
Pikiran Rakyat = http://epaper.pikiran-rakyat.com/
Pontianak Post = http://epaper.pontianakpost.com/
Pos Kota = http://metroposonline.com/poskota/Poskota/
POSMETRO MEDAN = http://epaper.posmetro-
medan.com/
Radar Banten = http://www.radarbanten.com/images/E-
PAPER/Koran.html
RADAR BANYUWANGI = http://radarbanyuwangi.co.id/
RADAR KEDIRI = http://www.radarkediri.co.id/index2.html
RADAR KOTA BUMI = http://www.radarkotabumi.com/
epaper/
RADAR LAMPUNG = http://www.radarlampung.co.id/

epaper/
RADAR SURABAYA = http://www.radarsby.com/
RADAR TEGAL = http://epaper.radartegal.com/
RADAR SEMARANG : http://www.radarsemarang.com/
epaper.html
RADAR JOGYA : http://issuu.com/radar_jogja
Rakyat Aceh = http://epaper.rakyataceh.com/

Rakyat Merdeka = http://
www.rakyatmerdeka.co.id/e-
paper/
Republika = http://
republika.pressmart.com/
Riau Pos = http://
www.riaupos.com/new/
epaper.php
Seputar Indonesia = http://
www.seputar-indonesia.com/
digital/script/userlist.php
Solo Pos = http://

epaper.solopos.com/
SRIWIJAYA POS = http://epaper.sripoku.com/
Suara Merdeka = http://epaper.suaramerdeka.com/
SUARA PEMBARUAN = http://
epaper.suarapembaruan.com/
Sumut Pos = http://epaper.hariansumutpos.com/
SURABAYA POST = http://www.surabayapost.co.id/
epapersp
SURYA = http://www.surya.co.id/category/e-paper
Tribun Batam = http://tribunbatam.co.id/epaper/
TRIBUN JABAR = http://epaper.tribunjabar.co.id/
TRIBUN KALTIM = http://epaper.tribunkaltim.co.id/
Tribun Pontianak = http://www.tribunpontianak.co.id/
epaper/
Tribun Timur = http://www.tribun-timur.com/epaper/
index.php?hal=0
TRIBUN TIMUR MAKASAR = http://epaper.tribun-
timur.com/index.php?hal=0
Waspada Medan = http://epaper.waspadamedan.com/
[http://ibadkadabrak.wordpress.com/2011/09/26/e-paper-
situs-baca-download-koran-dan-majalah/] 


