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INFO PEMASANGAN IKLAN DAN ADVETORIAL 

DI MEDIA ONLINE MEMORAKYAT.COM 

 

Iklan adalah salah satu kunci utama jika produk atau jasa yang Anda 

tawarkan ingin terjual dan diminati banyak orang. Namun Anda harus jeli 

dalam memutuskan untuk memilih jenis iklan yang akan Anda dipilih, 

mulai dari iklan di media elektronik, media massa, hingga pemasangan 

spanduk, banner, ataupun brosur. 

Saat ini internet menjadi hal yang paling mudah diakses, tentunya 

memasang iklan di media online menjadi peluang emas buat produk atau 

jasa yang Anda miliki. Jangkauan pasar yang lebih luas dan murahnya 

biaya yang dikeluarkan, menjadi alasan yang rasional dan logis untuk 

memilih memasang iklan di media online dibandingkan memasang iklan di 

media lainnya. dengan prinsip low cost high impact, mengeluarkan budget 

serendah-rendahnya untuk menciptakan dampak dan pengaruh yang 

sebesar-besarnya. 

Media online memiliki jangkauan yang mencakup seluruh dunia. Iklan 

Anda dapat diakses oleh siapa saja, dimana saja, dan kapan saja hanya 

dengan sekali klik. Selama 24 jam non stop, iklan selalu terpasang. Berbeda 

dengan memasang iklan di media cetak atau TV. Iklan hanya dipasang di 

waktu tertentu dan jumlah orang yang membaca majalah/koran atau 

menonton TV belum tentu sebanyak orang yang mengakses internet. 

Indonesian Digital Association (IDA) mengatakan bahwa periklanan digital 

kini sudah semakin diperhitungkan sebagai salah satu kunci dari sebuah 

marketing mix karena begitu banyaknya interaksi, transaksi, teknologi, dan 

komunikasi yang terjadi di dunia online.  
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Untuk itu, media online memorakyat.com bisa menjadi pilihan Anda 

untuk beriklan dengan efektif dan tentunya dengan biaya minimal, tapi 

mendapatkan hasil promosi yang maksimal. Semua pembaca 

memorakyat.com akan melihat iklan anda dan jika diklik, maka akan 

langsung menuju website atau media social anda.  

Iklan juga disesuaikan dengan kata-kata dan desain yang Anda pilih agar 

sesuai dengan tujuan dan kebutuhan Anda. Untuk mendapatkan info lebih 

lengkap dan detail mengenai cara kerja pemasangan iklan di 

memorakyat.com silahkan telepon atau WhatsApp ke nomor 0811 515 

636 (Redaksi Pilar Media Grup). 

 

DAFTAR HARGA IKLAN 

 

IKLAN BENNER 

Name Size 7 Day 1 Month 

Header Banner 1100 X 200 px Rp.  3.000.000,- Rp.  11.000.000,- 

Top Post Content 700 X 120 px Rp.  2.500.000,- Rp.    9.000.000,- 

Bottom Post Content 700 X 120 px Rp.  2.000.000,- Rp.    7.000.000,- 

Middle Banner 610 X 200 px Rp.  1.000.000,- Rp.    3.500.000,- 

Right Banner 400 X 350 px Rp.  1.500.000,- Rp.    5.000.000,- 

Pop Up 600 X 400px Rp.  4.000.000,- Rp.  14.000.000,- 
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Berita Advetorial 

Pemasangan iklan berita advetorial seperti kegiatan Organisasi, Partai Politik, 

Instansi Swasta maupun Pemerintah, dan Profil Public Figur dikenakan biaya 

sebesar Rp. 1.000.000,-/Berita Advetorial. 

 

Iklan Video 

Pemasangan iklan Video dengan harga Rp. 1.000.000,- /10 Detik. Harga 

tersebut untuk tampilan selama 4 minggu (7×24 jam) di halaman Right 

Banner memorakyat.com. 

 

SYARAT DAN KETENTUAN 

BERIKLAN, ADVETORIAL dan KERJASAMA LIPUTAN : 

 

1. Tarif berlaku mulai tanggal 1 Januari 2018. Informasi perubahan tarif 

akan diberitahukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal 

berlakunya tarif baru. 

 

2. Materi iklan yang dapat diterima adalah file dalam bentuk GIF 

(Graphics Interchange Format) dan JPG/JPEG (Joint Photographic 

Experts Group). Selain format tersebut tidak dapat ditayangkan. 

 

3. Materi iklan yang akan didesain diterima paling lambat 3 (tiga) hari 

kerja sebelum pemasangan, atau 1 (satu) hari untuk materi yang 

sudah siap. 

 

4. Besar file materi iklan maksimum 20 KB (dua puluh kilobyte), dan 

pemasang iklan harus menyampaikan URL yang ditunjuk dengan 

format, http://……..................................... 

 

http://……
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5. Memorakyat.com tidak bertanggung jawab atas kerugian yang 

mungkin timbul yang diakibatkan oleh kekeliruan penulisan link (URL) 

ataupun link kosong (broken link) dari banner yang dipasang oleh 

pelanggan. 

 

6. Memorakyat.com tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan 

materi iklan yang dikirim oleh pemasang iklan. 

 

7. Memorakyat.com tidak bertanggung jawab atas kerugian yang 

mungkin timbul karena tidak bisa diaksesnya banner iklan yang 

disebabkan oleh kesalahan yang terjadi pada sistem/teknologi/ 

jaringan internet di website pemasang iklan. 

 

8. Memorakyat.com tidak menjamin berapa lama diakses pembaca, 

jumlah pengakses, impresi dan klik pada iklan yang terpasang di 

website Media memorakyat.com. 

 

9. Semua materi iklan dan akibat dari penayangan materi tersebut adalah 

tanggung jawab pemasang iklan, karenanya segala tuntutan hukum 

ditanggung sepenuhnya oleh pemasang iklan. 

 

10. Memorakyat.com berhak menolak materi iklan bila dinilai 

mengandung unsur melanggar hukum, SARA, HOAX, Pornografi, 

Perjudian, dan pesan yang dapat merugikan pihak lain. 

 

11. Pemasang iklan tidak akan menuntut jika terjadi sesuatu (masalah) 

dalam kategori “force majeur” atau keadaan memaksa dan di luar 

kemampuan memorakyat.com sebagai penyedia lokasi iklan. 

 

12. Iklan yang sudah tayang tidak dapat dibatalkan sepihak oleh 

pemasang iklan. Apabila iklan belum tayang dan dibatalkan sepihak 



 
 

Page 5 of 5 
 

 

oleh pemasang iklan, maka dikenakan biaya pembatalan sebesar 50% 

(lima puluh persen) dari total kontrak. 

 

CARA PEMBAYARAN : 

 

Pembayaran ditransfer melalui Bank Central Asia (BCA) di Rekening 

Nomor: 3424242077 a.n Pilar Media Suara Merdeka, setelah terjadi 

kesepakatan dengan pemasang iklan. Setelah pembayaran dilakukan materi 

iklan dapat dikirim ke : 

 

E-mail 

redaksi@memorakyat.com  

pilarmediagrup@gmail.com  

Telepon 

(021) 52906841 

Fax 

(021) 52921168 

WhatsApp 

0811 515 636 

 

Hormat Kami 

PT. Pilar Media Grup 

 

ttd 

PIMPINAN PERUSAHAAN 

mailto:redaksi@hariannkri.com

