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Sejarah batik di Indonesia terkait erat dengan 
perkembangan Kerajaan Majapahit dan 
penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa. Di Jawa, 
banyak pusat perbatikan merupakan daerah 
santri yang kental dengan kehidupan religius. 
Sembari menyiarkan agama, para santri lantas 
menjadikan batik sebagai alat perjuangan untuk 
melawan perekonomian Belanda.

batik

Prakata

I
ndonesia merupakan negara dengan suku 
yang beragam. Keberagaman suku ini 
membuat Indonesia memiliki budaya yang 
khas. Salah satu budaya yang menjadi ciri 

khas Indonesia adalah kain. Pada secarik kain 
terdapat dua nilai mahapenting, yaitu nilai 
tradisional dan nilai historis. 

Kedua nilai tersebut tampak pada beragam 
kain yang tersebar di penjuru Indonesia. 
Menariknya, kain yang dihasilkan dari berbagai 
daerah di Indonesia memiliki keindahan yang 
berbeda pula. 

Selain kegiatan sehari-hari, kain dipakai 
pada momen-momen tertentu, seperti upacara 
adat, kelahiran, kematian, dan penyambutan 
tamu. Tak heran jika kain-kain tersebut 
menjadi simbol dari sebuah fungsi budaya dan 
sosial masyarakat. Bahkan,  
kain-kain Indonesia kini tumbuh menjadi 

simbol adibudaya dunia. 
Sebagai bacaan lintas generasi yang tetap 

memegang nilai-nilai tradisional, Harian 
Kompas senantiasa berupaya memberikan 
yang terbaik kepada para pelanggan. Tak 
hanya dikemas menjadi bacaan yang aktual, 
kaya, dan tepercaya, Harian Kompas juga 
mengangkat berbagai kekayaan alam dan 
budaya Tanah Air. 

Semangat yang sama juga berlaku 
terhadap produk-produk iklan Harian Kompas. 
Berbagai inovasi dan kreasi tiada henti 
menjadi semangat yang terus mengalir dan 
terwujud dalam bentuk produk-produk iklan 
unggulan. Hal ini membuat Harian Kompas 
senantiasa dipercaya berbagai pihak untuk 
mengomunikasikan produk, jasa, dan korporat 
kepada pasar paling potensial di Indonesia. 



Pro  l media

Pola Beli KOMPAS

Profil Pembaca Utama

Distribusi oplah KOMPAS 2013

24.8%
eceran

75.2%
Langganan

Indonesia 100%

Jawa 87%

Jabodetabek 66%

Jakarta 44%

Jakarta+ Jabar+ Banten 74%

30%

70%
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Enam buah iklan yang termuat pada edisi perdana 28 Juni 1965 adalah 
langkah awal Kompas menjadi sarana promosi dan medium untuk 

menjangkau khalayak. Sepanjang usianya yang sebentar lagi mencapai 
setengah abad, Kompas terus berkembang dan membangun reputasi 
sebagai penyedia akses eksklusif untuk menjangkau khalayak paling 

potensial. Selain itu, sejak pertengahan dekade 1990-an, Kompas secara 
konsisten menghadirkan beragam produk iklan sesuai kebutuhan 

pemasang iklan. Meski menjadi pemimpin pasar, inovasi merupakan 
kunci Kompas untuk selalu menjadi yang terdepan. Inovasi dilakukan 

di semua lini, mulai dari penerapan teknologi, kreativitas penggarapan 
isi, hingga hadirnya produk-produk baru sesuai kebutuhan khalayak 

pembaca dan pemasang iklan.

Kompas

Rerata oplah harian Kompas mencapai 507.000 

eksemplar dan telah terdaftar dalam Audit Bureau of 

Circulations (ABC) sejak 1968.*)

Harian Kompas menjadi satu-satunya surat kabar yang 

mampu menjangkau 33 provinsi di penjuru Nusantara.*)

*) Data Litbang Bisnis Kompas tahun 2013.



Leluhur suku Batak percaya ada tiga sumber 
yang memberi panas kepada manusia, yaitu 
matahari, api, dan ulos. Ulos berarti selimut yang 
menghangatkan tubuh dan melindunginya dari 
terpaan udara dingin. Menurut kajian Miyara 
Sumatera Foundation, ulos bahkan sudah ada 
jauh sebelum bangsa Eropa mengenal tekstil.

ulos

Persepsi Masyarakat terhadap Media & Iklan

lebih dari 50% 
masyarakat masih 

memilih surat kabar 

sebagai sumber berita 

yang tepercaya dan 

tempat mencari iklan.

Pengeluaran per Bulan
E = < = Rp 700.000

D = Rp 700.001 - Rp 1.000.000

C2 = Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000

C1 = Rp 1.500.001 - Rp 2.000.000

A2 = Rp 3.000.001 - Rp 4.000.000

B = Rp 2.000.001 - Rp 3.000.000

A1 = = >  Rp 4.000.000

Pekerjaan

71,5% SES AB

Usia 51% usia 20-39 tahun

Lulus SD

Lulus SLTP

Lulus SLTA

Akademi/D-1/D-2/D-3

Sarjana Muda

Sarjana S-1

Lulusan S-2/S-3

radio TV internet majalah koran

<15 th

15-19 th

20-24 th

25-29 th

30-34 th

35-39 th

40-44 th

45-49 th

>50 th

Swasta

Pensiunan/purnawirawan

Tidak/Belum kerja

Ibu rumah tangga

Masih sekolah

Pegawai BUMN

Wiraswasta

TNI/ Polisi

PNS

Lainnya

21%

11%

15%
16%

16%

12%
7%

1%

1%

Pendidikan 81% diploma ke atas

53%

15%

18%

10%

0%

1%

3%

39%

14% 18%

13%

8%
5%3%
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39%

15%
11%

8%

6%

4%4%

3%
9%1%

60%0% 20% 40%

up to date iklannya

menyajikan isu terkini

lengkap fitur/spesifikasi barang

mudah membandingkan barang

mudah mencari iklan

mencari tugas sekolah/pekerjaan

dipercaya beritanya



Produk Iklan

Bentuk iklan inovatif yang 
bisa dibuka dari tengah. Iklan 
membungkus keseluruhan 
paket Kompas.

 Window Ad 
Iklan yang menutupi seluruh 
halaman belakang dan sebagian 
halaman muka Kompas. Iklan ini 
membungkus sesi I.

Iklan yang dicetak 
pada bagian ujung 
halaman dalam 
tertentu berupa 
lidah yang menjulur 
keluar sehingga 
menarik perhatian 
dan langsung 
terlihat oleh setiap 
pembaca.

3/4 Jaket

Divider

Iklan yang menutupi atau 
menjadi sampul halaman muka 
Kompas. Terbit 4 halaman dan 
menjadi pembungkus sesi I.

 Jaket 

Iklan yang memanjang 
hingga 14 kolom, termasuk 
dengan tulangan sehingga 
mampu menarik atensi 
pembaca.

 Centerspread 

 island ad 
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Berawal dari benang yang saling bertaut, terciptalah kain yang 
sempurna. Namun, kesempurnaan tersebut tentu membutuhkan 

proses. Hal tersebut dialami juga oleh Harian Kompas. Untuk 
menciptakan konten yang sempurna, Harian Kompas harus 

melalui proses agar tercipta suguhan konten yang akurat dan 
beragam. Kini, konten tersebut menjadi lebih menarik setelah 

dikemas dalam bentuk cetak maupun digital. 

Reguler



 DISPLAY (per mmk) 
(dalam rupiah)

BW  (Minimum 40 mmk)  132.000
FC (Minimum 810 mmk)  178.000
 
Display FC Halaman 3 (per mmk)*    
Minimum 1890 mmk  235.000

Display FC Halaman 5 (per mmk)*  
Minimum 810 mmk  231.500
 Sudah termasuk  1 kali pemuatan di harian Kontan, 
 penempatan halaman  disesuaikan dengan  
 ketersediaan halaman di Harian Kontan. Maksimal        
 1 minggu dari pemuatan di Kompas dengan materi  
 yang sama

Center Spread Reguler   213.500
 minimum FC  1680 mmk
 maksimum FC 7560 mmk

Banner Halaman 1 (FC, per insersi)
 7 x 50 mmk   248.000.000
 7 x 70 mmk   308.500.000
 7x100 mmk   399.000.000
Banner Halaman 17 FC
 7 x 150 mmk  250.000.000
 
Advertorial & Korporatorial (per mmk)
BW (Minimum 810 mmk)              135.000
FC (Minimum 810 mmk)              181.000

Info/Akhir pekan (per mmk)
BW (Minimum 1080 mmk)            146.500
FC (Minimum 1080 mmk)             197.500
 *benefit artikel non-approval

Khusus Sabtu-Minggu
FC hal 3 & 5 min. 1890mk            215.000
Banner Halaman 1-FC (7x100)  248.000.000
 
Liputan Khusus / Inspiratorial (per mmk)
Halaman Utama (FC) 7 x 150 mmk 182.000
Display (BW)   120.000
Display (FC)*   164.000
Advertorial (BW)* 123.000
Advertorial (FC)* 167.000
*Minimum 810 mmk 

Prospektus / RUPS / Laporan Keuangan / IPO  
(per mmk)
BW (Minimum 40 mmk)  65.000
FC (Minimum 810 mmk)  95.000
 
 Center Spread Prospektus
 BW                 78.000
 FC                114.000

Seremonia (per kavling) 
1 kavling = 2 kol  (90mm) x 100 mm, 
maksimum 2 kavling terbit Rabu dan Minggu
 BW  19.000.000
 FC  23.500.000

SPONSOR
Navigasi Sesi 1 (FC) (per insersi)
 80 mm x 20 mm 34.500.000
 80 mm x 50 mm 82.500.000
Navigasi Sesi 2 (FC) (per insersi)
 80 mm x 20 mm 20.000.000
 80 mm x 100 mm 50.000.000

Kuping Sesi 2 (80x30mm) 35.000.000
Sponsor indeks saham (5x20mmk) 29.500.000
Sponsor Kilat Kawat Internasional  
 (80x100mm)                   38.500.000
Paket Banner Index Saham hal 20  
 (7x15mm)                     17.000.000
Sponsor Sosok/Naper (80x100mm) 51.500.000
Sponsor Logo Artikel Olahraga 
 (1x40mm/2x20mm) 20.000.000

Top banner halaman olahraga 
 5 kol x 15 mm FC 30.000.000
 5 kol x 20mm FC  37.000.000

Khusus Minggu uk. 2x20mmk
FC                    17.500.000
BW                    11.000.000
Artikel Minggu uk. (2x50mmk FC) min 4x      30.000.000

Tarif iklan reguler

11

Produk Iklan

Terbit pada hari Selasa. Produk 
ini merupakan rangkaian artikel 
tentang produk, layanan, atau 
kegiatan yang bersifat promosi.

 Info 

Terbit setiap hari Minggu. Produk 
ini menyajikan artikel yang 

berhubungan dengan akhir pekan, 
seperti kegiatan pengisi waktu 

luang, tempat wisata, serta berbagai 
produk terkait.

 Akhir Pekan 

Terbit berdasarkan jadwal yang 
ditentukan sebelumnya. Produk 
ini merupakan liputan tematis 
seputar topik tertentu yang 
dikemas secara informatif dalam 
balutan desain yang kreatif.

Terbit berdasarkan jadwal yang 
ditentukan sebelumnya. Produk 
ini merupakan liputan tematis 
yang disajikan secara informatif 
dalam balutan desain yang kreatif.

Infotorial

 Inspiratorial 
Rubrik Utopia ini menghadirkan 
sejumlah topik menarik, seputar 
fashion, hobi, dan gadget. Tema 
besar Utopia akan terbagi menjadi: 
Otomotif, Tekno, Living, Bisnis, 
Mode, dan Fem.

 Utopia 
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DISPLAY (per mmk) 
(dalam rupiah)

BW  (Minimum 40 mmk)  132.000
FC (Minimum 810 mmk)  178.000
 
Display FC Halaman 3 (per mmk)*    
Minimum 1.890 mmk  235.000

Display FC Halaman 5 (per mmk)*  
Minimum 810 mmk  231.500
 Sudah termasuk  1 kali pemuatan di harian Kontan, 
 penempatan halaman  disesuaikan dengan  
 ketersediaan halaman di Harian Kontan. Maksimal        
 1 minggu dari pemuatan di Kompas dengan materi  
 yang sama.

Banner Halaman 1 (FC, per insersi)
 7 x 50 mmk   248.000.000
 7 x 70 mmk   308.500.000
 7 x 100 mmk  399.000.000
Banner Halaman 17 FC
 7 x 150 mmk  250.000.000

Khusus Sabtu-Minggu
FC hal 3 & 5 min. 1890mk              215.000
Banner Halaman 1-FC (7 x 100) 248.000.000

Center Spread Reguler   213.500
 minimum FC  1.680 mmk
 maksimum FC 7.560 mmk

Advertorial & Korporatorial (per mmk)
BW (Minimum 810 mmk)              135.000
FC (Minimum 810 mmk)              181.000

Info/Akhir pekan (per mmk)
BW (Minimum 1.080 mmk)            146.500
FC (Minimum 1.080 mmk)             197.500
 *benefit artikel non-approval

Liputan Khusus / Inspiratorial (per mmk)
Halaman Utama (FC) 7 x 150 mmk 182.000
Display (BW)   120.000
Display (FC)*   164.000
Advertorial (BW)* 123.000
Advertorial (FC)* 167.000
*Minimum 810 mmk 

Prospektus/RUPS/Laporan Keuangan/IPO  
(per mmk)
BW (Minimum 40 mmk)  65.000
FC (Minimum 810 mmk)  95.000
 
 Center Spread Prospektus
 BW                 78.000
 FC                114.000

Seremonia (per kavling) 
1 kavling = 2 kol  (90 mm) x 100 mm, 
maksimum 2 kavling terbit Rabu dan Minggu
 BW  19.000.000
 FC  23.500.000

SPONSOR
Navigasi Sesi 1 (FC) (per insersi)
 80 mm x 20 mm 34.500.000
 80 mm x 50 mm 82.500.000
Navigasi Sesi 2 (FC) (per insersi)
 80 mm x 20 mm 20.000.000
 80 mm x 100 mm 50.000.000

Kuping Sesi 2 (80 x 30mm) 35.000.000
Sponsor indeks saham (5 x 20mmk) 29.500.000
Sponsor Kilat Kawat Internasional  
 (80 x 100mm)                   38.500.000
Paket Banner Index Saham hal 20  
 (7 x 15mm)                     17.000.000
Sponsor Sosok/Naper (80 x 100mm) 51.500.000
Sponsor Logo Artikel Olahraga 
 (1 x 40mm/2 x 20mm) 20.000.000

Top banner halaman olahraga 
 5 kol x 15 mm FC 30.000.000
 5 kol x 20mm FC  37.000.000

Khusus Minggu uk. 2 x 20mmk 
FC                    17.500.000
BW                    11.000.000
Artikel Minggu uk. (2 x 50mmk FC) min 4x   30.000.000

Tarif iklan reguler
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Tenun ikat adalah kain yang dibuat dari 
tenunan helai benang pakan atau lungsin yang 
sebelumnya diikat dan dicelupkan ke dalam 
zat pewarna alami. Sebelum orang Indonesia 
asli menanam mulberi dan beternak ulat sutra, 
benang ini diimpor dari China. Perkembangan 
tenun ikat juga dipengaruhi hubungan dagang 
Indonesia dengan pedagang Muslim India.

tenun ikat

Tarif iklan reguler

Ketentuan
DATA MEDIA    DATA TEKNIS
Bahasa  : Indonesia    Bidang Cetak: 7 kolom
     325 mm x 540 mm
     3.780 mmk
Terbit  : Setiap pagi,    Gutter: 4 mm
                7 hari seminggu   

MATERI IKLAN
Data Digital : lihat ketentuan di lembar tersendiri.
Pembayaran : sebelum pemuatan.
*Order iklan yang dilakukan lewat biro iklan rekanan Kompas 
akan mendapatkan diskon agency. Jika dilakukan secara 
langsung, diskon agency tidak diberlakukan.

DEADLINE 
PENYERAHAN MATERI IKLAN

MATERI IKLAN BW:
	 •	Pukul	10.00	WIB,	sehari	sebelum	pemuatan.	
	 •	Sabtu	pukul	10.00	WIB,	untuk	pemuatan	Senin.	
 
MATERI IKLAN FC/ SC/ HAL 1: 
         Materi Digital Materi tanpa retouch dan adjustment 
         (materi final): 
	 •		Pukul	12.00	WIB,	sehari	sebelum	pemuatan.	
	 •		Jumat	pukul	15.00	WIB,	untuk	pemuatan	Minggu
	 •		Sabtu	pukul	10.00	WIB,	untuk	pemuatan	Senin.	
 
          Materi final:
	 •	Pukul	16.00	WIB,	satu	hari	sebelum	pemuatan.

MATERI IKLAN ADVERTORIAL 
          5 hari kerja sebelum pemuatan.

MATERI IKLAN CENTRESPREAD
          Dalam bentuk materi Digital: Pukul 12.00 WIB  

5 hari kerja sebelum pemuatan.
 
MATERI IKLAN SEREMONIA
	 •	Pemuatan	hari	Rabu,	Kamis	sebelum	pukul	16.00	WIB
    Persetujuan hari Selasa, pukul 12.00 WIB.
	 •	Pemuatan	hari	Minggu,	Rabu	sebelum	pukul	16.00	WIB
    Persetujuan hari Jumat, pukul 12.00 WIB.

PEMBATALAN & PERUBAHAN 
A. Iklan Display BW dan Seremonia
     3 hari sebelum pemuatan, pada jam kerja Bagian Iklan.
B. Iklan Display FC/SC, Advertorial, Halaman 1 
    5 hari sebelum pemuatan, pada jam kerja Bagian Iklan.
C. Iklan Permintaan Halaman dan Iklan Centrespread  
      7 hari kerja sebelum pemuatan, pada jam kerja Bagian Iklan.

UKURAN IKLAN
•			Iklan	FC/SC	dengan	ukuran	<810	mmk	tetap	dikenakan	biaya	

iklan FC/SC ukuran 810 mmk.
•		Iklan	dengan	tinggi	>	500	mm	dihitung	sebagai	iklan	dengan	

tinggi 540 mm.
•	Materi	iklan	dan	perhitungan	tarif	dihitung	dalam	bulatan	
   5 mm.

TAMBAHAN BIAYA
•	Tarif	belum	termasuk	diskon	agency dan PPN 10%.
•		Permintaan	halaman/posisi	khusus	(khusus	iklan	FC)	

dikenakan tambahan biaya 20%.
•		Iklan	centrespread	(ukuran	minimal	14	kol	x	120	mm).
•		Pembatalan	melewati	deadline pembatalan, dikenakan biaya 

25% gross.
•		Pembatalan	sehari	sebelum	tanggal	pemuatan,	dikenakan	

biaya 100% gross.
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Produk iklan klasika

E
A. Flag Banner
B. Navigasi
C. Fitur Klasika
D. Display Fitur
E. Pilihan Ibu

 Klasika Reguler  Klasika Minggu 

A

A

CB D E

B
C

D

Section khusus 
yang menampilkan 

ragam informasi 
hiburan bagi 

pembaca Kompas.
Iklan yang menutupi dan 
menjadi sampul halaman sesi 
Klasika.

Iklan yang menjadi 
latar belakang master 
head Klasika. Ilustrasi 
dan color tone iklan 
menyesuaikan dengan 
komposisi master 
head keseluruhan.

 Intermeso  

 Jaket Klasika 

 Master head 
Klasika 

15
media kit 2014

Ragam budaya kain di Indonesia melukiskan betapa kaya 
negeri kita ini. Keragaman tersebut tecermin juga di Harian 
Kompas yang memiliki beragam sesi. Untuk pembaca yang 

membutuhkan informasi ringan dan bermanfaat, Harian 
Kompas menyuguhkan lembar khusus iklan, Klasika. Lembar ini 

menjadikan Harian Kompas semakin segar dan berwarna. 

Klasika



                      Batavia*                Nusantara*
    (dalam rupiah)       mmk    mmk
DISPLAY KLASIKA     
BW minimum 40 mmk        62.000    73.000
FC   Halaman dalam, min 600 mmk       93.000  112.000
       Halaman muka, min 810 mmk (+ surcharge 20%)
     
Karier (terbit Nusantara)
 BW (min 50 mmk)           68.500
 FC   (min 810 mmk)          105.000

IKLAN PULAU/ISLAND AD
Island AD BW
 Minimum 450 mmk, maksimum 2.430 mmk     89.500   101.500
Island AD FC  
 Minimum 1080 mmk, maksimum 2.430 mmk     96.000   108.000

DUKACITA & UCAPAN TERIMA KASIH
BW ≤ 300 mmk        42.500    50.000
	 >	300	mmk	 	 	 	 	 	 		51.500    59.000
FC minimum 300 mmk         82.000    95.000

Iklan Dukacita yang materinya melewati waktu penanganan  
seksi Klasika, selama tempat masih tersedia dapat ditempatkan  
pada halaman reguler dengan ukuran dan tarif reguler.

1 KOLOM  tinggi minimum 20 mm, maksimum 150 mm     55.500    65.000

BARIS   minimum 3 baris, maksimum 12 baris      47.500    58.000

   -   Baris Teks Warna (Cyan)   minimum 3 baris, maksimum 12 baris   64.500    73.000

   -   Baris - Background         75.000    83.000
 minimum 3 baris, maksimum 12 baris, 
 warna background disesuaikan dengan kategori iklan

   -   Kop by Request (BW)        
     Sponsor KOP 1 x 25 mmk       53.000    61.000   
        Sponsor KOP dan Iklan Baris,  
        minimum 22 baris, maksimum 52 baris     700.000                   800.000

* Batavia = Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Banten
* Nusantara = Seluruh Indonesia

Tarif iklan klasika
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       Batavia              Nusantara
 (dalam rupiah)         mmk     mmk

   -   Logo (BW)  Iklan baris dengan Logo 10 baris                   695.000                 790.000
 (Logo : 15 mm x 20 mm)

   -   Picture (BW) Iklan Baris Bergambar
 Picture : 1 x 25 mmk + 3 baris
 Penambahan Baris maks. 2 baris
 Teks BW                   950.000             1.050.000
 Biaya tambahan                       53.500                 62.000

 Teks Cyan                  1.020.000               1.175.000
 Biaya Tambahan       65.000                  73.500

   -   Drop Cap
 Minimum 3 baris, maksimum 12 baris
 Teks BW      52.500  61.000
 Teks Cyan     69.000  77.000

   -   Baris Berjudul 
 Minimum 3 baris, maksimum 12 baris
 Teks BW      54.500  64.000
 Teks Cyan     77.000  85.000

  EDISI KHUSUS
   - Beranda
 - Kavling, min 78 mm x 120mm
 - Display
          FC, min 240 mmk    93.000  112.000           
          BW, min 40 mmk    62.000   73.000
   - Panduan Berlibur (tayang hari Kamis)
           FC, min 240 mmk    93.000  112.000
          BW, min 40 mmk    62.000   73.000
   

 Etalase 
(Senin & Rabu)

 Urbana 
(Rabu)

 Ornamen 
(Jumat)

kolom tidak 
tersedia 17

 Horeka 
(Kamis)

 Iklan Baris 
Drop Cap

 Iklan Baris 
Berjudul Teks Cyan

 Iklan Baris 
Bergambar

 Iklan Baris 
Logo



Klasika daerah

 Zona Sumbagut A 

 Klasika Jabar 

 Klasika Jateng & Jogja 

 Klasika Jatim 
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TERBIT            NAMA PRODUK                       UKURAN        HARGA KAVLING 

SETIAP HARI NAVIGASI KLASIKA (FC) 2 50  Rp 12.450.000  Rp  13.500.000  

 FITUR KLASIKA (FC) 4 145  Rp 61.500.000  Rp 68.000.000  

 SPONSOR FITUR KLASIKA - OPTION 1 (FC) 7 145  Rp 79.500.000  Rp 90.000.000 

  - DISPLAY : 3x145 mmk

  - ARTIKEL : 4x145 mmk 

 SPONSOR FITUR KLASIKA - OPTION 2 (FC) 7 145  Rp 79.500.000  Rp 90.000.000 

  - DISPLAY : 4x145 mmk

  - ARTIKEL : 3x145 mmk

 SPONSOR MASTER HEAD FC 9 115  Rp 40.500.000 Rp 52.000.000

 FLAG BANNER (FC) 9 40  Rp 44.000.000  Rp  47.300.000  

 DISPLAY FITUR KLASIKA (FC) 3 145  Rp 41.500.000  Rp 44.000.000

  INTERMESO

  - DISPLAY 4X15 mmk FC (Kanan)    -  Rp  12.000.000

  - ARTIKEL 3X135 mmk FC

  atau

  - DISPLAY 3X15 mmk FC (Kiri)    -   Rp   9.900.000

  - ARTIKEL 3X135 mmk FC

 SPONSOR ACARA HARI INI

 INTERMESO       Rp   9.900.000

  - DISPLAY 3X20 mmk FC (sponsor AHI)   

  - ARTIKEL 3X180 mmk FC

 SINOPSIS (3X200 mmk FC)      Rp  12.500.000

 SPONSOR KOP      Rp  16.300.000

 SPONSOR SUB KOP

  - DISPLAY 1X40 mmk FC (3 Spot/hari)      Rp  16.300.000

  - DISPLAY 1X20 mmk FC (5 Spot/hari)      Rp  16.300.000

 TOP BANNER KOP (9X30mmk FC)    Rp  29.160.000 Rp  25.920.000

SENIN ETALASE (BW) 3 100  Rp  11.600.000  Rp 12.700.000  

 ETALASE (FC) 3 100  Rp 22.000.000  Rp 22.600.000 

 RUMAH PENGETAHUAN (BW) 3 80  Rp   9.350.000  Rp 11.655.000

 RUMAH PENGETAHUAN - INFORMAL (BW) 3 80  Rp   5.610.000  Rp   6.993.000  

SELASA LINTAS UDARA (BW) 1 100  Rp   2.200.000  Rp   3.025.000  

 LINTAS UDARA (FC) 1 100  Rp   3.525.000 Rp   4.200.000

 GERAI FIT (FC) 3 80  Rp  10.450.000  Rp 13.200.000  

 PERNIKAHAN  (FC) 1 80  Rp   2.600.000  Rp   3.250.000 

RABU ETALASE (BW) 3 100  Rp  10.500.000  Rp 11.500.000  

 ETALASE (FC) 3 100  Rp 19.900.000  Rp 20.500.000  

KAMIS BANDUNG EUY (BW)      Rp   1.550.000

 PERJALANAN ANDA (BW) 1 80  Rp   3.380.000  Rp   4.200.000 

 HOREKA (FC) 3 80  Rp   8.500.000

 HOREKA + REVIEW (FC) 9 80  Rp 17.000.000           -

 PORTAL OTOMOTIF (FC) 3 80  Rp 13.200.000 Rp 15.800.000

JUMAT WISATA BOGA (BW) 1 80  Rp   2.000.000            -  

 WISATA BOGA (FC) 1 80  Rp   3.000.000            - 

 REAL ESTAT (BW) 3 80  Rp 12.000.000  Rp 14.000.000

 REAL ESTAT (FC) 3 80  Rp 15.000.000  Rp  17.500.000  

	 ORNAMEN	(BW)	<4	kavling	 3	 50	 	Rp			8.350.000		 Rp			9.750.000		

	 ORNAMEN	(BW)	>4	kavling	 3	 50	 	Rp			6.550.000		 Rp			8.250.000		

	 ORNAMEN	(FC)	<4	kavling	 3	 50	 	Rp	10.450.000		 Rp	13.250.000		

	 ORNAMEN	(FC)	>4	kavling	 3	 50	 	Rp			7.850.000		 Rp	10.350.000	

MINGGU PILIHAN IBU (FC) 3 80  Rp  10.500.000  Rp 12.400.000

 FLAG BANNER KLASIKA              Rp  32.000.000 Rp  35.000.000 

 MASTER HEAD KLASIKA            Rp   37.450.000 Rp  42.000.000

Kolom  mm            Batavia Nusantara
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Dimulai dengan penerbitan halaman khusus Jawa Timur pada 2000, 

daerah dianggap penting dan mendapat perhatian khusus dari 

Kompas. Setelah melalui sejumlah perubahan, kini Kompas memiliki 

lembar Klasika Daerah di sejumlah daerah.

Sebagai surat kabar nasional ternama dengan isi yang tepercaya, Klasika 

Daerah Kompas menjadi pilihan berpromosi yang tepat untuk menjangkau 

khalayak sasaran dengan karakteristik khas pembaca Kompas. Selain 

itu, Kompas dapat menjadi pilihan bagi produk-produk lokal yang ingin 

menampilkan citra berkelas dan dapat dipercaya.

Benefit

 * Senin - Sabtu 

 * Rabu 



e-Paper

Salah satu terobosan yang dihadirkan Kompas tahun 2013 silam adalah menerbitkan e-Paper Kompas atau Kompas 

Digital. Selain e-Paper Kompas Pagi yang merupakan replika dari versi cetak yang terbit pada hari tersebut, hadir 

pula e-Paper Kompas Siang. Lebih dari sekadar versi digital dari Kompas cetak, e-Paper Kompas dilengkapi berbagai 

pengayaan yang memberikan pengalaman membaca yang lebih kaya dan menyenangkan. Meski demikian, bagi Kompas 

tak ada dikotomi antara cetak dan online. Kompas mengambil posisi untuk mengembangkan Kompas sebagai koran dan 

Kompas dalam format digital secara bersama-sama dan saling memperkuat. Selain itu, pada akhirnya, pembaca yang 

mendapatkan manfaat yang lebih dari terobosan ini.

21

NAMA 
PRODUK 

UKURAN JENIS HARGA

DISPLAY AD MIN. 400 mmk FC  Rp 8.950,-/mmk

 MIN. 200 mmk BW  Rp 3.350,-/mmk

IKLAN LOWONGAN   MIN. 50 mmk BW  Rp 2.750,-/mmk

  FC  Rp 3.850,-/mmk

OBITUARI   MIN. 200 mmk BW  Rp 2.450,-/mmk

HARGA SUMBAGUT

NAMA 
PRODUK 

SATUAN JENIS HARGA KETENTUAN

DISPLAY mmk BW  Rp 14.500,-/mmk min. 20 mmk

  FC  Rp 24.800,-/mmk min. 300 mmk

KARIER mmk BW  Rp 6.000,-/mmk 

DUKA CITA mmk BW  Rp 5.000,-/mmk 

  FC  Rp 7.500,-/mmk 

IKLAN JELI 1X karakter BW  Rp 300,-/kar 

TARIF IKLAN KOMPAS DIY & JATENG

NAMA 
PRODUK 

SATUAN JENIS HARGA

BARIS BERGAMBAR karakter BW Rp 60.000,-/ins max. 114 char 

BARIS KOMPAS karakter BACK Rp 600,-/kar min. 74 kar, max. 350 kar 

DISPLAY/ADVETORIAL mmk  BW Rp 15.000,-/mmk min. 40 mmk

  FC Rp 20.000,-/mmk min. 400 mmk 

DUKACITA mmk  BW Rp 6.000,-/mmk min. 100 mmk 

  FC Rp 8.000,-/mmk min. 100 mmk 

LOWONGAN mmk BW Rp 7.000,-/mmk min. 50 mmk

TARIF IKLAN KLASIKA JATIM

KETENTUAN

KETENTUAN

NAMA 
PRODUK 

SATUAN JENIS HARGA

DISPLAY mmk  BW  Rp 11.000,-/mmk min. 50 mmk

  FC  Rp 17.000,-/mmk min. 400 mmk

MINI karakter BW  Rp 500,-/kar min. 100 kar max 350 kar

MINI TEKS WARNA karakter FC  Rp 600,-/kar min. 100 kar max 350 kar

DUKACITA mmk  BW  Rp 6.500,-/mmk min. 50 mmk

  FC  Rp 8.000,-/mmk min. 810 mmk

LOWONGAN mmk BW  Rp 7.000,-/mmk min. 50 mmk

TARIF IKLAN KOMPAS JABAR

KETENTUAN

KETERANGAN

20 *Harga belum termasuk diskon agency dan PPN 10%

Artikel

Video

Foto

Link

 e-Paper Siang  e-Paper Pagi  Klasika e-Paper Siang 

* tayang: Senin - Sabtu 



Istilah songket baru ada pada awal abad 
ke-19. Sebelumnya, masyarakat hanya 
menyebutnya kain (sewet) benang emas 
karena terbuat dari benang emas. Salah 
satu penghasil songket yang tersohor 
adalah Sumatera Selatan.

songket
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Paket Pengayaan Iklan e-Paper Kompas

Paket Pengayaan Iklan Klasika e-Paper Kompas Siang

* Berlaku untuk 
pemasangan iklan 
di harian Kompas 
minimal ukuran 
810 mmk.
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Software Adobe Photoshop
•  Ukuran materi iklan harus sesuai dengan order 

iklan.
•  Mode harus CMYK Color untuk materi Full Color 

(FC).
• Mode Gray Scale untuk materi Black & White (BW).
• Resolusi disarankan 300 dpi untuk materi FC  
   maupun BW.
• Tidak terdapat Alpha Channel pada materi      
   Photoshop.
•  Layer sebaiknya sudah di-Flatten Image agar file 

size tidak terlalu besar.
•  Ukuran teks minimal 6 poin untuk single color 

(misal: Black saja, Cyan saja, Magenta saja, 
Yellow saja) dan minimal 12 poin untuk full color 
(campuran dari unsur CMYK).

•  Teks hitam kurang dari 12 poin sebaiknya 
menggunakan single color (misal: K=100%) untuk 
menghindari teks berbayang dan buram ketika 
terjadi miss register.

•  Teks warna putih atau diapositif sebaiknya minimal 
12 poin untuk menghindari teks tertutup warna 
lain ketika terjadi miss register.

Software Adobe Illustrator, Indesign
• Ukuran materi iklan harus sesuai dengan order  
   iklan.
•  Color Mode harus CMYK Color (pada software 

Illustrator).
•  File pendukung (link images) harus disertakan

dengan mode CMYK Color untuk materi FC atau  
Grayscale untuk materi BW.

Software yang Disarankan

Adobe Photoshop (versi: cs, cs2, cs3, cs4)
Adobe Illustrator (versi: cs, cs2, cs3, cs4)
Adobe Indesign  (versi: cs, cs2, cs3, cs4)

Ketentuan materi iklan

•  Resolusi file pendukung (link images) disarankan 
300 dpi untuk materi FC maupun BW dengan 
skala placing 1:1.

•  Teks sebaiknya di-create outline (Illustrator & 
Indesign) atau Convert to Paths (Freehand) untuk 
menghindari missing font.

•  Bagian dari grafik atau teks dengan warna RGB, 
Spot Color atau warna Pantone harus di-make 
process pada menu Swatches.

•  Ukuran teks minimal 6 poin untuk single color 
(misal: Black saja, Cyan saja, Magenta saja, 
Yellow saja) dan minimal 12 poin untuk full color 
(campuran dari unsur CMYK).

•  Teks warna hitam kurang dari 12 poin sebaiknya 
menggunakan single color (K=100%) untuk 
menghindari teks berbayang (blur).

•  Teks warna putih atau diapositif sebaiknya 
minimal 12 poin untuk menghindari teks tertutup 
warna lain ketika terjadi miss register.

•  Untuk teks putih tidak di-overprint.
•  Mengaktifkan Overprint Fill atau Overprint Stroke 

pada menu Attributes khusus untuk teks hitam 
single color (K=100%) dengan background warna 
lain untuk menghindari bayangan warna putih 
atau bolong ketika terjadi miss register, tetapi 
perlu berhati-hati menggunakan Overprint Fill 
pada teks hitam (K=100%) dengan ukuran besar 
karena warna background akan tembus dan 
menimbulkan warna baru pada teks.
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media kit 2014

Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Itulah cita-cita yang 
diamanatkan bangsa Indonesia. Hal tersebut terlihat juga pada 
perbedaan kebutuhan pembaca dan pengiklan yang beragam. 

Walaupun berbeda-beda, Harian Kompas berusaha mewujudkan 
keinginan tersebut ke dalam bentuk-bentuk iklan kreatif. Upaya 
ini dilakukan agar tujuan semua pengiklan dan pembaca Harian 

Kompas dapat terpenuhi dengan baik.

Ketentuan Iklan
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File Dengan Format PDF
•  Pembuatan file PDF disarankan menggunakan format 

dengan standar ISO PDF/X-1a: 2001.
•  Mengaktifkan Embeded All Fonts pada Adobe PDF 

Settings agar tidak terjadi missing font.

Digital Color Proofing (DCP)
•  Sangat disarankan untuk print Digital Color Proofing 

(DCP) sebelum iklan terbit di koran untuk memastikan 
warna desain sesuai dengan warna yang diinginkan. 

ICC Profile
•  ISOnewspaper26v4.icc (FC)
•  ISOnewspaper26v4_gr.icc (Grayscale)
    Bisa diunduh di http://www.wan-ifra.org/

articles/2011/01/07/downloads

Media Penyimpanan Materi 
• CD-R/RW             
• USB flash disk. Pastikan data CD di-burn dengan benar    
  atau data ter-copy ke flash disk dengan benar. 

Fasilitas pengiriman materi via jaringan  
FTP Iklan Kompas 
•  Melakukan registrasi ke bagian Iklan Kompas.
•  Login sesuai dengan user dan password yang telah 

diberikan bagian Iklan Kompas.
•  Upload file sesuai folder hari edisi pemuatan iklan.
•  Penamaan file sesuai dengan format yang diberikan 

bagian Iklan Kompas (tanggal-bulan-nama file-ukuran 
iklan).

Pengiriman materi iklan dengan data digital sangat 
efektif dan efisien, tetapi perlu diperhatikan format dan 

ketentuan yang benar agar tidak terjadi masalah pada 
proses materi selanjutnya. 

Panduan Penamaan File Materi Iklan Ke Kompas 
Untuk memudahkan pencarian materi iklan, format 
penamaan file yang dikirim melalui Web FTP adalah 
sebagai berikut: 

Tanggal + Bulan + Tahun + Judul Iklan + Ukuran 
Contoh: 040212ToyotaHarier_5x380.pdf 

Bila ada revisi materi, format penamaan file sebagai 
berikut: 
Tanggal + Bulan + Tahun + Judul Iklan + Ukuran + rev 
Contoh: 040212ToyotaHarier_5x380_REV.pdf

Cara melakukan pengiriman materi 
1.  Pengiriman file materi dapat dilakukan melalui koneksi 

internet dengan mengetik pada kolom internet address 
pada (web browser seperti Firefox, ie, dll) sebagai 
berikut: Ketik: http://materi.pasangiklan.com 

2.  Kemudian tekan tombol Enter - Ketik Login & Password 
3.  Berikutnya terdapat folder-folder hari pemuatan. 

Folder-folder hari tersebut menunjukkan hari 
pemuatan materi iklan. Contoh untuk materi iklan yang 
terbit 4 Februari 2012, hari pemuatannya adalah hari 
Sabtu, begitu seterusnya. 

4. Setelah menentukan hari pemuatan, double click          
    folder tersebut, kemudian unggah materi dengan    
    mengklik di pojok kiri bawah.
5. Browse materi yang akan dikirim, lalu unggah
    materi tersebut sampai selesai.

PEMUATAN iklan di Harian Kompas mengikuti ketentuan-
ketentuan yang berlaku, mengacu kepada Etika Pariwara 
Indonesia (Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia) 
yang disusun oleh Dewan Periklanan Indonesia, undang-
undang dan peraturan pemerintah terkait, serta kebijakan 
Harian Kompas. Sebagai panduan, berikut ini ketentuan 
pemuatan iklan di Harian Kompas. Ketentuan selengkapnya 
dapat dirujuk kepada Etika Pariwara Indonesia beserta 
lampirannya. 

I. Iklan yang Tidak Dapat Dimuat
1. Iklan yang dapat dianggap menyinggung perasaan  
 kesukuan, agama, ras, dan antargolongan.
2.  Iklan yang menggunakan huruf bukan latin, kecuali jika 

digunakan untuk nama orang (disertai huruf latinnya), 
merek dagang, logo perusahaan atau tagline, lambang/
bendera negara, alamat di suatu negara.

3.  Iklan yang menggunakan ungkapan superlatif, misalnya 
awalan “ter-“, “paling”, “satu-satunya”, kecuali didukung 
bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. 

4. Iklan yang isinya memberi janji yang berlebihan  
 (over promised) misalnya “dijamin”, “pasti”.
5.  Iklan yang memuat gambar/foto/teks yang dapat 

dianggap pornografi dan pornoaksi serta mengganggu 
perasaan susila.

6. Iklan yang memuat gambar/foto/teks yang dapat  
 dianggap merendahkan lambang suatu negara.
7.  Iklan dicari/panggilan/PHK yang menggunakan kata 

“dipecat”, “melarikan diri”, “penggelapan” dan/atau 
memasang foto orang yang dicari/dipanggil yang dapat 
dianggap mencemarkan nama baik seseorang.

8. Iklan kehilangan yang menggunakan kata “dicuri”,  
 “ditipu”, “digelapkan”.
9. Iklan lowongan kerja yang meminta uang atau barang  
 berharga lainnya.
10. Iklan berkonotasi mistik dan takhayul.

11. Iklan jasa dokter dan pengacara.
12. Iklan promosi penjualan minuman keras.
13. Iklan party line.
14. Iklan diskotek.
15. Iklan kontak jodoh perorangan.
16. Iklan putus hubungan keluarga (contoh: ayah-anak, ibu-  
 anak, kakak beradik).
17. Iklan rumah sakit asing yang tidak membuka cabang  
 di Indonesia

II. Iklan yang Dapat Dimuat Dengan    
    Persyaratan
1. Iklan kehilangan harus menyertakan surat lapor dari 

kepolisian, fotokopi KTP pemasang iklan dan yang datang 
(jika pemasangan iklan diwakili orang lain).

2. Iklan dicari/panggilan/putus hubungan suami-istri, 
nama pemanggil dicantumkan dalam iklan dan harus 
menyertakan:
a. Pribadi/perorangan: surat pernyataan di atas kertas 

segel/bermaterai yang menyatakan pemasang 
bertanggung jawab atas iklan yang dimuat, 
fotokopi KTP pemasang iklan dan yang datang (jika 
pemasangan iklan diwakili orang lain).

b. Perusahaan: surat pernyataan di atas kertas surat 
perusahaan yang menyatakan bertanggung jawab 
atas iklan yang dimuat, fotokopi KTP yang bertanda 
tangan pada surat pernyataan dan yang datang (jika 
pemasangan iklan diwakili orang lain).

3. Iklan keluarga harus menyertakan:
a. Kematian/dukacita, kelahiran: fotokopi KTP pemasang 

iklan dan yang datang (jika pemasangan iklan diwakili 
orang lain).

b. Menikah: fotokopi KTP yang menikah (mempelai 
laki-laki dan perempuan) dan yang datang (jika 
pemasangan iklan diwakili orang lain).

c. Perceraian: surat pernyataan di atas kertas segel/

Ketentuan iklanKetentuan materi iklan

26 27



29

bermaterai yang menyatakan pemasang bertanggung
jawab atas iklan yang dimuat, fotokopi surat cerai dari
pengadilan, fotokopi KTP pemasang dan yang datang 
(jika pemasangan iklan diwakili orang lain).

4. Iklan kerja sama harus menyebutkan bidang kerja 
sama yang dimaksud, nama dan kontak perusahaan, 
serta menyertakan surat pernyataan di atas kertas surat 
perusahaan dan fotokopi KTP pemasang.

5. Iklan yang mensyaratkan pengiriman uang harus 
mencantumkan nama dan alamat jelas perusahaan, 
menyertakan surat pernyataan di atas kertas surat 
perusahaan dan fotokopi KTP pemasang.

6. Iklan lowongan:
a. Menyebutkan posisi yang dicari.
b. Yang menggunakan alamat PO Box harus 

mencantumkan nama kota dan kode pos. Misalnya, 
PO Box 425 Jkt 11010. 

c. Menyertakan surat pengantar dari perusahaan atau 
fotokopi KTP pemasang.

d. Untuk penempatan tenaga kerja ke luar negeri harus 
menyertakan surat pengantar dari perusahaan. 
Khusus perusahaan penyalur jasa tenaga kerja 
Indonesia (PJTKI), menyertakan izin khusus dari 
Depnaker dan surat pengantar dari perusahaan.

7. Iklan permohonan maaf dan iklan sengketa.
a. Perusahaan: menyertakan surat pengantar dari 

perusahaan yang menyatakan bertanggung jawab, 
bermaterai, disertai tanda tangan direktur yang 
berwenang + fotokopi KTP.

b. Perorangan/pribadi: menyertakan surat pernyataan 
bertanggung jawab di atas kertas bermaterai dan 
fotokopi KTP pemasang.

c. Melalui pengacara: menyertakan surat pengantar dari 
pengacara yang bersangkutan, fotokopi KTP yang 
bertanda tangan, serta surat kuasa dari klien kepada 
pengacara yang bersangkutan.

8. Iklan undian berhadiah mencantumkan izin Kementerian 
Sosial pada iklannya atau surat pernyataan bertanggung 
jawab dari penyelenggara.

9. Iklan sekolah/kursus mencantumkan alamat jelas atau 
e-mail/situs web.

10. Iklan imigrasi dan permanent residence: mencantumkan 
nama dan kontak perusahaan, menyertakan surat 
pernyataan di atas kertas surat perusahaan dan fotokopi 
KTP pemasang iklan dan yang datang (jika pemasangan 
iklan diwakili orang lain).

III. Ketentuan Khusus Iklan Obat/Suplemen/   
     Multivitamin
1. Iklan harus mencantumkan nomor registrasi Kementerian 

Kesehatan/BPOM. 
2. Tidak boleh diiklankan dengan memberi hadiah.
3. Iklan obat tidak boleh diperankan oleh profesi kedokteran, 

ahli atau model yang berperan sebagai profesi 
kedokteran, atau setting yang mengesankan profesi 
kedokteran (misal: ruang praktik dokter, laboratorium, 
dll). Pengecualian jika profesi kedokteran tersebut hanya 
bertindak sebagai narasumber dan tidak berhubungan 
dengan dan/atau mendukung secara langsung produk 
yang diiklankan. 

4. Iklan obat tidak boleh ditujukan untuk atau menampilkan 
anak-anak tanpa pengawasan orang dewasa. Iklan obat 
tidak boleh menampilkan pernyataan anak-anak tentang 
manfaat obat tersebut.

5. Iklan obat tidak boleh memberikan pernyataan superlatif 
(misalnya: "ter-...", "paling", "satu-satunya"), komparatif 
(perbandingan dengan produk lain sejenis) tentang 
indikasi, kegunaan/manfaat obat.

6. Iklan multivitamin/makanan kesehatan tidak boleh 
menganjurkan dapat menggantikan makanan sehari-
hari atau mutlak/harus dikonsumsi dalam kondisi gizi 
makanan sudah cukup.

7. Iklan multivitamin/makanan kesehatan tidak boleh 
memberi kesan bahwa pemeliharaan kesehatan (umur 
panjang, awet muda, kecantikan) dapat tercapai hanya 
dengan konsumsi multivitamin/makanan kesehatan 
tersebut.

8. Harus dibedakan antara obat dengan multivitamin/
makanan kesehatan. Untuk multivitamin/makanan 
kesehatan tidak boleh menggunakan kata "mengobati", 
"menyembuhkan" atau ungkapan lain yang mengesankan 
hal tersebut. Kata tersebut diganti menjadi "menolong", 
"membantu mengatasi", "bermanfaat bagi kesehatan", 
"membantu meningkatkan", dll.

9. Kata meningkatkan gairah seks diganti dengan 
membantu meningkatkan stamina/kebugaran hubungan 
suami-istri.

IV.  Ketentuan Iklan dan Publikasi Pelayanan 
Kesehatan Kompas Berdasarkan Ketentuan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia

1.  Iklan fasilitas pelayanan kesehatan HARUS memenuhi
syarat; meliputi informasi dengan fakta yang akurat, 
berbasis bukti, informatif, edukatif, dan bertanggung 
jawab. 

2.  Iklan fasilitas pelayanan kesehatan TIDAK diperbolehkan 
jika; 

 a.  Menyerang atau pamer seperti merendahkan   
  kehormatan profesi tenaga kesehatan. 

 b.  Memberikan informasi yang tidak benar, palsu,   
  menipu, atau menyesatkan. 

 c.  Memuat informasi atau menciptakan pengharapan
   bahwa fasilitas kesehatan tersebut dapat    

  memperoleh keuntungan dari pelayanan kesehatan   
  yang tidak dapat dilakukan yang lain. 

 d. Membandingkan atau mencela mutu pelayanan   
  kesehatan yang lain.  

 e. Memuji diri sendiri secara berlebihan, superlatif,   

 menyiratkan kata-kata “satu-satunya”, atau bermakna   
sama mengenai keunggulan, keunikan, dan    
 kecanggihan sehingga cenderung menyesatkan. 

f. Memublikasikan metode, obat, alat, atau teknologi 
pelayanan kesehatan baru atau nonkonvensional yang 
belum diterima oleh masyarakat kedokteran karena 
manfaat dan keamanannya masih belum terbukti. 

g. Mengiklankan pelayanan kesehatan atau tenaga 
kesehatan yang fasilitas pelayanan kesehatannya tidak 
berlokasi di Indonesia. 

h. Mengiklankan pelayanan kesehatan yang dilakukan 
tenaga atau fasilitas kesehatan yang tidak memiliki izin. 

i. Mengiklankan obat, makanan suplemen, atau alat 
kesehatan yang tidak memiliki izin edar atau tidak 
memenuhi standar mutu dan keamanan. 

j. Mengiklankan susu formula dan zat adiktif.
k. Mengiklankan obat keras, psikotropika, dan narkotika 

kecuali dalam majalah atau forum ilmiah kedokteran. 
l. Memberi informasi kepada masyarakat dengan cara yang 

bersifat mendorong penggunaan jasa tenaga kesehatan 
di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. 

m. Mengiklankan promosi penjualan dalam bentuk apa pun 
termasuk pemberian diskon, imbalan atas pelayanan 
kesehatan, atau metode multi-level marketing. 

n. Memberi testimoni dalam bentuk iklan atau publikasi di 
media massa. 

o. Menggunakan gelar akademis atau sebutan profesi di 
bidang kesehatan.  
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2. PROPERTI
a. Untuk Kop Apartemen Dijual, Apartemen Disewakan:
    Teks iklan diawali: Nama Apartemen, Wilayah & Alamat,   
    diikuti keterangan lainnya.
b. Untuk Kop Ruang Usaha Dijual, Ruang Usaha Disewakan:
    Teks iklan diawali: Nama Obyek (Gudang/Ruko, dsb),    
    diikuti informasi Wilayah.
c. Untuk Kop Rumah Dijual, Tanah Dijual dan Rumah    
    Dikontrakkan: Teks iklan diawali: Informasi Wilayah,     
    Wilayah & Alamat atau Wilayah & Nama Perumahan/   
    Real Estate.
d. Baris Judul:
    • Judul boleh: nama broker, alamat, program yang   
      ditawarkan.
   •  Jika judul nama broker atau program yang ditawarkan, 

baris selanjutnya harus menyebutkan alamat rumah/ 
tanah yang dijual.

e. Untuk Kop Ruang Usaha
    Teks iklan harus menyebutkan obyek yang ditawarkan  
    yang sifatnya sudah tidak berjalan.
 

3. RAGAM
Didahului dengan: obyek (apa yang ditawarkan/dicari/       
dijual/jenis usaha), diikuti keterangan lainnya, diakhiri    
dengan alamat/no. telepon.

Contoh:
Antena/Parabola:
A.Antena Aman Elec :560xxxx—428xxxx ahli antena TV & 
Parabola 85 rb dpt: Ant,kbl,jek+psg lbr bk
Menjadi:
Ahli Antena TV & Parabola. Ant,kbl,jek+pag lbr buka. 85 rb. 
Aman Elec: 560xxxx-4280xxxx 

Biro Jasa:
ABAS Translator 12 Lngs Sworn/non Sworn, 
Accurate,Legal,Fast,p’up,del. Ph. 828xxxx
Menjadi:
Translator 12 Lngs Sworn/non Sworn. Accurate, Legal, 
Fast,p’up,del. ABAS Translator Ph.828xxxx

Elektronik:
Arumba Beli TV,VCD,DVD, PS, T.Deck, Klks, Camera, dll.
Hub. Abu 319xxxxx, Atr Jpt.

Menjadi:
Beli TV,VCD,DVD,PS, T. Deck,Klks,Camera,dll. Arumba. Atr 
Jpt. Hub. Abu 319xxxxx.

Perhiasan: 
Arjuna Arloji beli jam mewah & berlian Rolex, Patek, Piaget 
dll. Hub. Amir 0812xxxxxxx cash dtg ketmpt Anda
Menjadi:
Beli jam mewah & berlian Rolex, Patek, Piaget, dll. Cash 
dtg ketmpt anda. Arjuna Arloji. Hub. Amir 0812xxxxxxx

Sekolah / Kursus:
Analisa 835xxxx conv Biznis/toefl/lelts/gmat/trnsl 1bl local/
ntv, rmh/ktr. Jl. Radio no. 81
Menjadi:
Kursus conv Biznis/toefl/ lelts/gmat/trnsl 1 bl local/ntv, 
rmh/ktr. Analisa Jl. Radio no. 81. Telp. 835xxxx

Service / Reparasi:
Hasan, ahli Sony Service Resmi 857xxxxx, khs TV, Teknisi 
ex Pabrik selesai ditempat se-DKI.
Menjadi:
Service Resmi khs TV Sony, Teknisi ex Pabrik selesai 
ditempat se-DKI. Hasan 857xxxxx.

Luar Negeri:
•  Sekolah ke luar negeri harus mencantumkan alamat 

atau nomor telepon sekolah tersebut (kode negara dan 
nomor telepon). 

 Contoh:
a. Activity Study 
b. Bkrj di Bld, Amerika, Hotel, Rest, Pabrik, Cepat, Cicil Gaharu    
  39. PT. ABC P: 929xxxx
Menjadi:
Belajar/Bkrj di Bld, Amerika, Hotel, Rest, Pabrik, Cepat, Cicil 
Gaharu 39. PT. ABC P: 929xxx

Kartu Kredit: 
Tidak boleh menggunakan kata yang berkonotasi negatif, 
seperti: abaikan, acuhkan, dicekik, dan semacamnya.

Peluang Usaha:
• Obyek yang ditawarkan sedang berjalan.
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A. KETENTUAN UMUM
1.  Penempatan iklan baris sesuai dengan kop/subkop yang 
    sudah ada.
2.  Teks iklan harus menggunakan kalimat atau kata yang jelas. 

Teks iklan tidak boleh menggunakan kata atau karakter yang 
tidak relevan, terutama yang dimaksudkan hanya untuk 
keperluan pengurutan (sorting).

3.  Teks iklan tidak boleh diawali:
 a. Simbol atau karakter khusus seperti ! # $ % & * ( ) 
     - + , . / 
 b.  Angka atau huruf yang menyatakan urutan ( 1, 2, 3 atau  

a, b, c ). Kekecualian adalah penggunaan angka pada iklan 
baris di bawah kop TELEPON dan kop Mobil Dijual (tipe 
mobil).

 c. Teks iklan tidak boleh diawali huruf “A” jika tidak   
    relevan atau berhubungan dengan isi iklan.

 d. Nama toko/perusahaan.
 e. Rangkaian huruf besar, kecuali untuk singkatan   

    umum seperti PLN, BUMN, PAM, TOEFL dan merek.
4. Teks iklan tidak boleh berisi karakter \ ; [ ] ; ~ ( tanda tak      

terhingga ) dan < >.
5.  Teks iklan yang dicetak tebal (bold) hanya boleh untuk 5 kata 

pertama pada baris pertama, asalkan jumlah kelima kata dan 
spasi tidak lebih dari 25 karakter. Apabila lebih dari 25 karakter, 
maka penebalan teks hanya dilakukan pada baris pertama.

6.  Teks iklan yang menggunakan singkatan, termasuk teks dalam 
bahasa Inggris, sebaiknya menggunakan singkatan yang 
sudah umum, misalnya: yg, dpt, bth, lbh. Pilihlah singkatan 
yang mudah diketahui dan dengan cepat menunjukkan kata 
yang dimaksud. Hindari teks iklan baris yang sebagian besar 
berisi singkatan.

 7.   Untuk iklan baris Logo, gambar hanya boleh berupa foto/logo/
nama perusahaan. Keterangan lain hanya boleh masuk ke 
dalam teks iklan.

8.  Untuk Iklan Baris Picture, selain gambar produk yang 
diiklankan, keterangan lain yang boleh hanya berupa nama 
produk/tipe produk serta nama dan logo perusahaan serta 
ATPM. Keterangan lain hanya boleh masuk ke dalam teks 
iklan. 

9.  Untuk iklan Kop by Request hanya berisi logo perusahaan
 dan tagline. 
10. Untuk biro iklan, pengiriman materi iklan baris melalui         
     flash disk atau modem.
11.  Bagian Iklan Kompas berhak mengubah, menolak, atau 

menunda pemasangan iklan baris apabila materi yang 
diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 
Bagian Iklan Kompas. 

1. OTOMOTIF
a.  Untuk kop Mobil Dijual, Mobil Dicari, Mobil Disewakan, 

dan Motor Dijual: teks iklan baris harus diawali model/tipe, 
diikuti keterangan lainnya.

b.  Untuk kop Mobil Dicari Lain-lain: teks iklan baris diawali 
apa yang dicari, diikuti keterangan lainnya.

 Contoh:

 Akan Bayar & Akan Beli Apapun Jenis mobil anda, trm over  
 kredit Amin: 324xxxxx, 834xxxxx
 Menjadi:
 Beli semua Jenis Mobil. Terima over kredit. Amin:   
 324xxxxx, 834xxxxx

 Ada Fee! untuk Perantara & Bayar Cash Mobil   
 semua merek… 700xxxxx
 Menjadi:
 Beli semua merek mobil. Bayar Cash. Ada fee u/   
 Perantara. 700xxxxx

 Anda akan aman & cepat jual mobil! Ali Car beli   
    semua merek. Hub. 688xxxxx, 081x-xxx-xxxx
 Menjadi:
 Beli semua merek mobil. Aman & cepat. Ali Car:   
 688xxxxx, 081x-xxx-xxxx
c.  Untuk kop Mobil Dijual Lain-lain: teks iklan tidak boleh 

menggabungkan berbagai merek (hanya boleh memuat 
satu merek).

d. Baris Judul:
 - Judul boleh: nama showroom, tipe mobil, program   
       yang ditawarkan.
 -  Jika judul nama showroom atau program yang 

ditawarkan, baris selanjutnya harus menyebutkan tipe 
mobil yang dijual.

e. Untuk kop Motor (di luar kop motor yg sudah ada): 
    - Tidak boleh menggabungkan berbagai merek
    - Motor di atas 250 cc, jika sudah ada kop
      klasifikasinya, harus masuk di kop tersebut. 

Ketentuan iklan baris
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B. KETENTUAN KHUSUS PER KOP
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•  Untuk Badan Usaha: teks iklan harus menyebutkan 
nama Perusahaan, alamat serta kontak Perusahaan. 
Syaratnya: Mengirimkan surat keterangan di atas kertas 
surat perusahaan dan fotokopi KTP pemasang iklan yang 
berlaku selama 1 bulan.

•  Untuk Pribadi: teks iklan harus menyebutkan nama dan 
alamat kontak pemasang. Syarat: Mengirimkan surat 
keterangan bermaterai beserta fotokopi KTP yang berlaku 
selama 1 bulan. 

•  Boleh mencantumkan modal awal/investasi awal, tetapi 
tidak boleh mencantumkan hasil akhir/profit yang didapat. 
Jika menyebutkan hasil akhir/profit yang didapat, harus 
disertai dengan risiko yang kemungkinan terjadi atau 
disebutkan nilai yang didapat bersifat relatif (±, sampai 
dengan, minimal, dsb).

Kerja sama:
•  Harus Berbadan Hukum: teks iklan harus menyebutkan 

nama Perusahaan, alamat serta kontak Perusahaan. 
Syaratnya: Mengirimkan surat keterangan di atas kertas 
surat Perusahaan dan fotokopi KTP pemasang iklan yang 
berlaku selama 1 bulan.

•  Boleh mencantumkan modal awal/investasi awal tetapi 
tidak boleh mencantumkan hasil akhir/profit yang didapat. 
Jika menyebutkan hasil akhir/profit yang didapat, harus 
disertai dengan risiko yang kemungkinan terjadi atau 
di sebutkan nilai yang didapat bersifat relatif (±, sampai 
dengan, minimal, dsb)

Tour Travel:
Kata All in, Acara, Adv tidak boleh di depan teks iklan jika 
bukan merupakan bagian dari suatu program/produk yang 
ditawarkan.

Pinjaman/Dana Tunai: 
•  Diperuntukkan iklan yang sifatnya menawarkan pinjaman   
    dana tunai.
•   Harus Berbadan Hukum, diisi materi harus menyebutkan 

nama Perusahaan, alamat serta kontak Perusahaan. 
Syaratnya: Mengrimkan surat keterangan diatas kertas 
surat Perusahaan dan fotokopi KTP Pemasang Iklan yang 
berlaku selama 1 bulan.

contoh:
A. Aminah 021 58xxxxx, 081xxxxxxx Danacash jmn bpkb mbl 

95-up resmi 1hr cair: Ruko Mekar B 38 pik.
Menjadi:
Dana cash jmn bpkb mbl 95- up resmi 1 hr cair. A. Aminah 
Ruko Mekar B 38 pik. 02158xxxxx,081xxxxxxx acc ½ hari!! 

4. KARIER 
•  Teks iklan harus memuat dengan jelas posisi yang dibutuhkan   
    dan persyaratan yang diminta.
•   Teks iklan yang memuat alamat berupa PO Box harus 

mencantumkan kode pos (khusus Jakarta), jika di luar Jakarta 
kode kota setelah PO Box tidak boleh disingkat (Cth: PO Box 
1234 SMG seharusnya PO Box 1234 Semarang).

•  Teks iklan tidak boleh diawali nama perusahaan (berlaku 
    untuk semua style).

C. KOMPLAIN & RALAT
1. Komplain dapat diajukan apabila:
    a.  Terjadi kesalahan berupa hilangnya satu atau lebih huruf dan/

atau tanda baca yang berakibat informasi yang disampaikan 
menjadi tidak jelas atau berubah arti.

    b.  Iklan tidak termuat sesuai jadwal yang dipesan (kuitansi).
2.  Bagian Iklan Kompas tidak melayani komplain apabila terjadi 

kelebihan atau kekurangan pengetikan tanda baca dan/atau 
spasi, tetapi tidak mengubah arti dari keseluruhan isi iklan.

3.  Bagian Iklan Kompas tidak melayani komplain apabila iklan yang 
dimuat telah sesuai dengan teks iklan yang disetujui (dinyatakan 
dengan paraf/tanda tangan).

4.  Pengajuan komplain dilakukan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kerja 
setelah tanggal pemuatan iklan. Komplain dapat diajukan dengan 
menyerahkan/mengirimkan fotocopi kuitansi, copy materi 
ketikan ke Bag Iklan Kompas. Untuk proses CN, harap membawa 
/mengirimkan kuitansi asli. Komplain yang melewati batas waktu 
yang ditentukan, tidak akan dilayani.

5.  Pemuatan iklan Ralat atau pengulangan iklan yang tak termuat 
dilakukan tidak melebihi 7 hari kerja terhitung dari tanggal muat 
awal.



Untuk informasi lebih lanjut bisa 
 menghubungi:

Bagian Iklan Kompas
Palmerah

Jl Palmerah Selatan No 15  
Jakarta 10270

Tel (021) 53679909, (021) 53679599
Fax (021) 53699080

GAJAHMADA
Jl. Gajahmada 109-110A

Jakarta 11140
Tel (021) 2601234, (021) 2601555

Fax (021) 2601611
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