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BAB III 

OBYEK PENELITIAN  

A. Redaksi DutaIslam.com 

Dutaislam.com kini sudah memiliki pembaca setia hingga berjumlah ratusan  

ribu  dengan  manajemen  share. Baik  yang menjadi  likers  di  page Facebook, 

Twitter, Instagram, Telegram maupun melalui kanal medsos lainnya. 

Dutaislam.com sudah dipercaya masyarakat luas dan sering dijadikan rujukan 

informasi, terutama tentang keislaman, keumatan, anti terorisme, deradikalisasi, 

kebangsaan dan keindonesiaan. Sejak harlah pertama (2016) hingga kini, 

Dutaislam.com dikunjungi jutaan pembaca dengan pageview harian tidak kurang 

dari 30-90 ribu kali. Tidak jarang mencapai 200 ribu view dalam 24 jam terakhir. 

Selama setahun terakhir, dengan jargonnya, "Untuk Kebenaran Tanpa 

Teror", Dutaislam.com dikelola secara mandiri tanpa biaya dan dukungan donatur 

tetap. Update konten harian dimasifkan ketika ada isu penting yang perlu yang 

disorot. Jumlah posting harian antara 7-24 judul. Jumlah admin tetap 

Dutaislam.com ada empat orang yang tiap hari posting ditambah dua admin 

artikel bertema dan dua admin media sosial. Sementara jumlah admin 

Dutaislam.com di daerah sejak Oktober 2017, sudah ada 21 orang, baik di 

Facebook,  Instagram,  Twitter  maupun  Kaskus.  Selengkapnya,  baca:  21 

Channel Duta Islam Daerah Siap Mengguncang Dunia (Maya). 

Karena   itulah,   untuk   mendukung   produktivitas   dakwah,   untuk 

menyesaki konten kritis di dunia maya, untuk counter informasi hoax dan fitnah 

serta meramaikan hujjah-hujjah ahlus sunnah wal jamaah, Dutaislam.com 
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menyedikan ruang iklan bagi pembaca yang ingin menjadi mitra mengiklankan 

produk maupun jasanya.  

Jenis pilihan iklan yang kami sediakan, antara lain ada yang dalam bentuk 

teks (beserta link target), banner gambar pelbagai ukuran (bisa dilengkapi nomor 

telepon pada desain), review produk/ resensi buku (harga tergantung kesepakatan, 

-dengan ads premium atau tidak,-) dan liputan berita. Khusus iklan, silakan kontak 

ke email: dutaislamia@gmail.com. Untuk cek pageview harian sebagai 

pertimbangan sebelum iklan, silakan kunjungi datanya, Tahun 2019 dan 2020. 

B. Pengurus Redaksi DutaIslam.com 

Adapun susunan pengurus yang terdapat di dalam Redaksi DutaIslam.Com 

adalah sebagai berikut: 

Penasehat/Pengarah   : Habib Abu Bakar Assegaf. 

Pemimpin Umum   : M Abdullah Badri. 

Sekretaris Umum   : Wahyu Khoiruzzaman. 

Pemimpin Redaksi :Abdulloh Hamid (Penanggungjawab 

Konten ). 

Cyber Dutaislam.com   : Syaiful Mustaqim, Ulul Faizah 

Redaktur Admin   : Muh Abdullah.  

Gigih Firmansyah. 

Miftakhul Arifin. 

Iin Sholihin. 

Ulul Faizah. 

Khabib Aminuddin. 
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Admin Medsos   : Putri Septiyana Ningrum (IG dan Twitter). 

Kontributor    : Muhammad Ichwan (Yogyakarta). 

  Ahmad Tajuddin Arafat (Semarang). 

 Kerwanto (Jakarta) 

Tim Perangkat Hardware  : Muhammad Ahnafuddin. 

Tim Perangkat Software  : Agus Riyantiko. 

Investigator Cyber Dutaislam  : Dwi Syaifullah. 

Analis Timteng dan Info Hoax : Wan Rasyid 

Desain Grafis    : Adib Z 

IT dan Webmaster   : Muhammad Syiaruddin 

Staf Online dan Marketing  : Sayyid Zainani Luqman Faridzi Assegaf 

C. Alamat DutaIslam.com dan Iklan 

Alamat Redaksi dutaislam.com berada di Jl. Pesajen Depan SMPN 03 

Demaan, Jepara Kota, Jateng 59415. Email: redaksidutaislam@gmail.com/ 

dutaislam@hotmail.com/  dutaislam@aol.com.  Fanpage:  Duta  Islam, Aplikasi:  

Dutaislam.com,  App,Facebook:  Redaksi  Duta  Islam,  Telegram: 

telegram.me/dutaislam (@dutaislam), Twitter: @dutaislamcom, 

Instragram:@dutaislam,   Channel   Youtube:   Duta   Islam   TV,   Line:   Duta   

Islam. 
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3.1. gambar alamat dutaislam.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Sistem pembayaran pamphlet.  

Adapun bentuk manajemen pemasaran didalam redaksi tersebut adalah 

sebagai berikut:  

1. Teks Iklan Link ( Sementara Dikosongkan).  

a. Posisi: Sidebar Kanan. 

b. Harga: Rp. 50.000,-/bulan. 

c. Total slot tersedia: 10 (sepuluh) slot.  

d. Deskripsi: Tampil di setiap halaman dan dipasang secara do-

follow.  

e. Minimum pemasangan 1 bulan / 30 hari. 

2. Banner Ukuran 125 X 125 (Sementara Dikosongkan). 

a. Posisi: Sidebar Kanan. 

b. Harga: Rp. 250.000,-/bulan. 

c. Total slot tersedia: 8 (delapan) slot.  

d. Deskripsi: Tampil di setiap halaman dan dipasang secara do- 

follow.  
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e. Minimum pemasangan 1 bulan / 30 hari.  

f. Diskon: Untuk pemasangan 2  bulan  (Rp.  450.000),  3  bulan  

(Rp.  650.000).   

g. Diskon  khusus:  Per  slot tersusun dalam 4 kolom dalam banner 

sidebar kanan berukuran 250 x 250 px. Jika Anda ambil 4 kolom 

semuanya, dipasang selama 2 bulan, maka harga khususnya jadi 

Rp. 1.600.000. Jika 3 bulan, harga oke nya Rp. 2.500.000. 

3. Banner Ukuran 300 x 300 

a. Posisi: Sidebar Kanan. 

b. Harga: Rp. 1.000.000,-/bulan. 

c. Total slot tersedia: 4 (empat) slot.  

d. Deskripsi : Tampil di setiap halaman dan dipasang secara do-

follow.  

e. Minimum pemasangan 1 bulan / 30 hari.  

f. Diskon: Untuk pemasangan 2 bulan (Rp. 1.800.000), 3 bulan (Rp. 

2.600.000). 

4. Banner Responsip Ukuran 980 X 102 (Atas) 

a. Posisi: Header Paling Atas. 

b. Harga: Rp. 7.500.000,-/bulan. 

c. Total slot tersedia: 1  (satu)  slot.  

d. Deskripsi: Tampil  di  setiap halaman dan  dipasang secara do-

follow.  

e. Minimum pemasangan 1 bulan / 30 hari.  
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f. Paling banyak ditonton karena posisinya sangat-sangat strategis.  

g. Diskon: Untuk pemasangan 2 bulan (Rp. 14.000.000), 3 bulan (Rp. 

20.500.000). 

5. Banner Responsif Ukuran 300 X 300 (Underpost/Middle Post/Under 

Title).  

a. Posisi: Di bawah postingan. 

b. Harga: Rp. 7.000.000,-/bulan. 

c. Total slot tersedia: 1  (satu)  slot.  

d. Deskripsi: Tampil  di  setiap halaman dan  dipasang secara do-

follow.  

e. Minimum pemasangan 1 bulan / 30 hari.  

f. Discount: Untuk pemasangan 2 bulan (Rp. 13.500.000), 3 bulan 

(Rp. 20.000.000).  

g. Unit iklan ini juga bisa dipasang di tengah postingan (middle post) 

dengan biaya Rp.9.000.000,-/bulan,  atau  di  bawah  judul  (under  

title)  dengan  biaya  Rp.10.000.000,-/bulan. Semua jenis iklan 

ukuran ini bisa berbentuk link video maupun teks. 

6. Review Produk/Resensi Buku 

a. Posisi: Dalam  bentuk  teks artikel  di  body posting  

Dutaislam.com.  

b. Harga: Rp. 250.000 perjudul post, dan sifatnya fleksibel 

(tergantung negosiasi).  

c. Total slot tersedia: Tidak terbatas.  
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d. Deskripsi: Akan dibaca oleh pengunjung Dutaislam.com karena 

dishare ke page Facebook yang likers-nya berjumlah 200K lebih.  

e. Diskon: Jika langganan, ada harga khusus. 

7. Iklan Video Promosi 

a. Posisi: Dalam bentuk teks di channel Duta Islam TV (5K 

subcribers).  

b. Harga: Rp. 1.500.000 per video durasi 1 menit (tanpa suara).  

c. Bila ber-audio, biayanya menjadi 2.500.000 per video. 

d. Total slot tersedia: Tidak terbatas.  

e. Deskripsi: Akan ditonton oleh pengunjung Dutaislam.com karena 

dishare ke page Facebook yang total likers-nya berjumlah 200K 

lebih, dishare ke Youtube dan Instagram Duta Islam yang jumlah 

followersnya mencapai 24K lebih. 

8. Iklan Berita Atau Profil Tokoh 

a. Posisi: Dalam bentuk teks di body post Dutaislam.com (minimal 

200 kata).  

b. Harga: Rp. 500.000 per judul post.  

c. Total slot tersedia: Tidak terbatas.  

d. Deskripsi: Akan dibaca oleh pengunjung Dutaislam.com karena 

dishare ke page Facebook yang total likers-nya berjumlah 200K 

lebih. Jika ingin diiklankan dengan Facebook Ads, ada tambahan 

200 ribu per pekan (7 hari), dengan jaminan dibaca minimal 10 ribu 

kali pengunjung.  
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e. Diskon: Harga khusus untuk pelanggan yang biasa mengirim rilis 

premium sendiri 

9. Harap Diingat Karena Perlu Harga iklan banner bergambar (125 x 125, 

300 x 300, 747 x 60 dan 982 x 100) di atas sudah termasuk pemasangan 

desain iklan, lengkap dengan link target. Jika pembuatan desain iklan 

diserahkan kepada Dutaislam.com, maka ada jasa desain grafisnya, 250 

ribu per item. Peraturan periklanan adalah, materi iklan tidak boleh 

mengandung unsur SARA, pornografi, kebohongan, provokasi, serta 

semua yang berlawanan dengan hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  

Materi  iklan  sepenuhnya  adalah  tanggung jawab pemasang iklan. 

Dutaislam.com tidak bertanggung jawab terhadap kritikan atau tuntutan 

atas materi iklan yang sudah dipasang mitra. Cara Pasang Iklan, dapat di 

pilih mantap mana jenis iklannya, lalu emailkan ke 

dutaislamia@gmail.com untuk direspon balik. 


