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SEKAPUR SIRIH
Di era digital saat ini, persaingan perusahaan media sudah luar
biasa banyaknya, namun semakin banyak pula orang-orang yang mulai
meragukan keberpihakan wartawan/reporter kepada pemerintah dan
pelaku usaha, mengesampingkan kepentingan masyarakat kecil, serta
bagi masyarakat yang perlu menyalurkan informasinya. Sehingga,
Indonesia membutuhkan wartawan yang benar-benar aspiratif. Karyanya,
sejumlah Jurnalis yang tergabung pada koran dan media online mulai
mencario solusi untuk bisa mengangkat tangan dalam kepalan semangat
merah putih, meneriakkan keadilan.
Hadir dengan media baru yang lebih kreatif dan inovatif, mengajak
elemen masyarakat yang mempunyai integritas untuk menjadi pewarta,
penulis berita di media online LINGKAR JATIM. media online LINGKAR
JATIM, sengaja dirancang untuk lebih berani menyampaikan aspirasi,
inovasi yang dimiliki oleh setiap elemen masyarakat.
Media online LINGKAR JATIM

adalah portal berita yang

menyajikan informasi berita daerah dan regional Jawa Timur. Dengan
segmentasi utama berita Investigasi, social,

pemerintahan, hukum

criminal dan olahraga. Dengan ragam berita terbaru, berani, lugas, santun,
independent dan berimbang serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai
ketentuan yang diamanatkan dalam undang-undang pers dengan
menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.
Dalam melaksanakan tugasnya kami mencoba menyajikan sisi lain
yang kami kemas dengan beberapa reporter disetiap daerah dengan
harapan mampu mengahadirkan berita berita yang berkualitas sehingga
bisa diakses dengan cepat dan akurat.
Kami baru bangkit di awal tahun 2017 ini dan kami juga hadir
dengan beragam. Kami akan terus melakukan perbaikan tiada henti dan
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pada akhirnya bisa menjadi media yang dekat dengan rakyat dan bisa
menjadi warna untuk mengawal perubahan ke arah yang lebih baik.
Sebagai media massa yang baik, kami memberikan hak jawab dan
hak koreksi kepada pihak yang merasa keberatan dengan informasi yang
diterbitkan di media online LINGKAR JATIM. Mekanisme pengajuan hak
jawab dan hak koreksi mengacu pada ketentuan peraturan kode etik
jurnalistik dan UU Pers tahun 1999.
Hak Jawab, Saran dan Kritik silakan sampaikan melalui E-mail:
redaksi@lingkarjatim.com atau kirimkan surat anda ke alamat redaksi : Jl.
Teuku Umar III NO 54 Kemayoran. Kecamatan Bangkalan, Kab
Bangkalan. SMS Pengaduan : 081332249558

Visi

Memberikan informasi yang akurat, memberikan wadah aspirasi bagi
masyarakat serta memberikan inspirasi untuk masyarakat luas.
Misi

1) Memberikan akses informasi dan wawasan pada masyarakat
2) Memberikan berita secara proporsional
3) Mengembangkan basis pengetahuan masyarakat terhadap daerah
4) Mengawal otonomi daerah
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PENAWARAN KERJASAMA

Perkenalkan kami adalah pengelola portal berita yang hadir di Jawa
Timur LINGKAR JATIM NEWS sebuah media yang dibentuk sebagai
wujud kecintaan kami terhadap Jawa Timur.
Media online ini merupakan media tempat sekumpulan informasi tentang
jawa timur terutama menekankan pada informatif, aspiratif dan inspiratif.
Pengunjung media online ini adalah seluruh masyarakat yang dapat
mengakses Internet. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa akses
internet adalah global dan tanpa batas.
Mengingat potesi pasar yang sangat besar dan luas ini, maka kami
menawarkan kepada Bapak/Ibu yang ingin mempopulerkan nama
perusahaan/usaha melalui dunia maya/internet, untuk memanfaatkan
media

yang

kami

buat,

melalui

kerjasama

sponsorship

berupa

penayangan logo/gambar/identitas perusahaan/usaha Bapak/Ibu di
media LINGKAR JATIM NEWS kami. Selanjutnya guna memelihara dan
mengembangkan

MEDIA

ONLINE

ini,

kami

mengenakan

biaya

sponsorship yang nilainya jauh lebih murah dibanding biaya iklan di surat
kabar atau media lainnya.
Apabila Bapak/Ibu merasa tertarik untuk bergabung dengan kami,
Bapak/Ibu dapat menghubungi kami setiap saat di email sekretariat:
redaksi@lingkarjatim.com atau ALIMAN HARIS di nomor 081332249558.
Kami akan dengan senang hati mengunjungi Bapak/Ibu

untuk

menindaklanjuti segala kebutuhan perusahaan dan jadwal penayangan di
media kami.
Melalui pemasangan logo/gambar/identitas perusahaan/usaha di media
LINGKAR JATIM NEWS, maka identitas perusahaan Bapak/Ibu akan
semakin dikenal luas tanpa harus terbebani biaya iklan yang dewasa ini
sangatlah mahal. Demikian kami sampaikan, atas kerjasama Bapak/Ibu
kami sampaikan ucapan terimakasih.
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DATA MEDIA

NAMA

: LINGKAR JATIM NEWS

BAHASA

: INDONESIA

PERUSAHAAN

: PT. LINGKAR JATIM NEWS

SIUP

: 018/13.22/SIUP-MK/IV/2017

TDP

: 13231800222

NPWP

: 81.701.182.8-644.000

NOMOR PT

: 4017040435100348

DOMISILI

: Jl. Teuku Umar III NO 54 Kemayoran.
Kecamatan Bangkalan, Kab Bangkalan

EMAIL

: redaksi@lingkarjatim.com

Rekening

: 140-00-1630798-6
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HALAMAN/RUBRIK MEDIA LINGKAR JATIM NEWS

1.
2.
3.
4.
5.

BUDAYA
HUKUM KRIMINAL
KESEHATAN
POLITIK
OLAHRAGA
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6.
7.
8.
9.

EKONOMI
SOSIAL
PEMERINTAHAN
LIFESTYLE
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PAKET IKLAN dan ADVETORIAL BERLANGGANAN MEDIA
LINGKAR JATIM NEWS
JAWA TIMUR adalah salah satu kota besar di Indonesia yang terkenal
dengan banyaknya objek wisata dan fashion, juga kuliner yang menjadi
daya tarik masyarakat pendatang untuk menghabiskan waktu liburannya
bersama keluarga, teman, dan orang yang dicintai. hal inilah yang
menjadi alasan kami menyediakan sebuah media informasi berupa
MEDIA LINGKAR JATIM NEWS mengenai tampat-tempat wisata di JAW
ATIMUR yang mencakup tempat wisata kuliner, wisata belanja, wisata
alam, wisata malam dan tempat-tempat wisata lainnya. MEDIA
LINGKAR JATIM NEWS Kami tim dari MEDIA LINGKAR JATIM NEWS
selalu ingin memberikan informasi-informasi yang up-to-date kepada
para pembaca, terutama informasi mengenai even-even di JAW ATIMUR.
Dengan desain yang menarik, kualitas gambar yang baik dan informasi
yang hangat membuat para pembacanya menyukai MEDIA LINGKAR
JATIM NEWS ini. Banyaknya pengguna notebook, tablet PC dan
handphone-handphone android, memudahkan MEDIA LINGKAR JATIM
NEWS ini diakses dan tentunya ini merupakan pilihan yang paling tepat
untuk

beriklan.

Dengan

tarif

iklan

yang

sangat

murah

sekali

dibandingkan dengan MEDIA LINGKAR JATIM NEWS, tidak ada
salahnya mencoba memasarkan iklan anda disini. Mengapa memilih
MEDIA LINGKAR JATIM NEWS: adalah sebuah media informasi digital
yang mengupayakan pencapaian target pasar yang luas bagi perusahaan
yang baru maupun yang sudah lama berdiri. - MEDIA LINGKAR JATIM
NEWS adalah sebuah media digital yang menyuguhkan informasi yang
dibutuhkan bukan hanya oleh penduduk JAWA TIMUR melainkan luar
JAW ATIMUR pun membutuhkannya. - MEDIA LINGKAR JATIM NEWS
dapa mencapai target yang akurat seperi usia, status ekonomi dan profesi
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dalam penyebarannya. - Dengan tampilan yang menarik, unik dan tidak
memobosankan serta mudah dimengerti sehingga memungkinkan bagi
pihak-pihak yang berpartisipasi didalamnya menjadi lebih baik dalam
meraih potensi dan pamor di mata pasar.

DAFTAR HARGA IKLAN DI MEDIA LINGKAR JATIM NEWS
Banner ukuran 728 x 90, halaman depan bagian atas : Rp 10 Juta/bulan
Banner ukuran 728 x 90, halaman depan bagian bawah: Rp 5 juta/bulan
Banner ukuran 468 x 60, halaman dalam bagian atas: Rp 2,5 juta/bulan
Banner ukuran 468 x 60 halaman dalam bagian bawah Rp 2 juta/bulan
Banner ukuran 468 x 60 dihalaman berita bagian atas Rp 3 juta/bulan
Banner ukuran 160 x 600 halaman dalam, Rp 3 juta/bulan
Iklan ukuran 300 x 250 halaman dalam, Rp 3 juta/bulan
Iklan ukuran 150 x 200 halaman dalam, Rp 1 juta/bulan

BERITA ADVERTORIAL
Berita + 5 foto, Rp 5 juta
Berita + 4 foto, Rp 4 juta
Berita + 3 foto, Rp 3 juta
Berita + 2 foto, Rp 1 juta
Untuk pemasangan iklan silahkan hubungi : 081532249558

Demikian COMPANY PROFILE serta penawaran MEDIA LINGKAR
JATIM NEWS ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih. Semoga kita dapat menjalin hubungan kerjasama yang lebih
baik di saat ini dan masa yang akan datang, yang lebih maju dan
berkembang lagi, khususnya pada teknologi informasi dan komunikasi
yang semakin canggih.
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REDAKSI LINGKAR JATIM NEWS

KOMISARIS

: MATHUR HUSYAIRI

:

DIREKTUR UTAMA

: ALIMAN HARISH

DIREKTUR

: TAMSUL SE

KEUANGAN

: ABDUR ROHIM

PEMIMPIN REDAKSI

: M. SODIK

KORLIP

: AGUS

REDAKTUR

: AGUS

TIM IT

: HANIFUDDIN SUKRI

DESIGH GRAFIS /LAYOUTER

: ADUR ROHIM

WARTAWAN

: AGUS, HOIRON, SAMSUL,
ABD. LATIF, HARIRI

Direktur Utama
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Pimpinan Redaksi

PT. Lingkar Jatim

M Sodiq

Aliman Haritsh
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