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PRAKATA 
Media Partner Untuk Publikasi dan

Branding Berbasis Digital

Menjalin hubungan baik dengan media massa merupakan hal yang penting untuk perusahaan 
maupun instansi, baik milik pemerintah maupun swasta. Media massa menjadi wadah yang efektif 
untuk mempublikasikan, promosi, maupun membangun branding perusahaan.  

Di era digital saat ini, berbagai media online banyak memberikan pengaruh besar dalam membantu 
perusahaan untuk mengenalkan berbagai program maupun produk kepada publik di ranah pasar 
netizen. Apalagi pengguna internet semakin signi�kan jumlahnya dan terus mengalami peningkatan. 

Media SuaraPemerintah.ID hadir sebagai salah satu media berbasis digital dengan kemasan kekinian.  
SuaraPemerintah.ID memiliki visi untuk menjadi yang terdepan dalam informasi seputar pemerintah, 
BUMN, Sektor Keuangan, Daerah, maupun swasta dan berbagai instansi yang mendukung pembangu-
nan Indonesia.

SuaraPemerintah.ID ingin menjadi bagian (partner) perusahaan, baik pemerintah maupun swasta 
untuk mempublikasikan berbagai program, produk, maupun brand kepada khalayak khususnya di 
ranah digital. 

Untuk itu SuaraPemerintah.ID meluncurkan program “DIGITAL MEDIA PARTNER EKSKLUSIF” yang bisa 
dimanfaatkan instansi pemerintah maupun perusahaan swasta untuk menjalin kerja sama sebagai 
media partner yang membantu berbagai kebutuhan publikasi, promosi, dan branding berbasis media 
digital.
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 DIGITAL MEDIA PARTNER EKSKLUSIF 
SuaraPemerintah.ID

SuaraPemerintah.ID ingin menjadi bagian (partner) perusahaan, baik pemerintah maupun swasta 
untuk mempublikasikan berbagai program, produk, maupun brand kepada khalayak khususnya 
di ranah digital. 

Digital Media Partner Eksklusif merupakan sebuah program media SuaraPemerintah.ID yang bisa 
dimanfaatkan instansi pemerintah maupun perusahaan swasta untuk menjalin kerja sama 
sebagai media partner yang membantu berbagai kebutuhan publikasi, promosi, dan branding 
berbasis media digital. 

Perusahaan yang berpartner dengan SuaraPemerintah.ID akan mendapatkan berbagai bene�t 
untuk keperluan branding dan promosi seperti pembuatan press release, penayangan iklan 
banner, �ayer promosi di media sosial, dan talkshow “Special Interview” yang dipublikasikan di 
Channel Youtube Suara Pemerintah TV.

Selain itu ada bene�t free untuk penayangan Press Release di portal online media 
SuaraPemerintah.ID (www.suarapemerintah.id) selama 1 tahun. 

MANFAAT DAN TUJUAN
Digital Media Partner Eksklusif 
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Menjadi media yang efektif dan e�sien dalam melakukan branding dan promosi 
perusahaan terutama di era digital. 

Membantu perusahaan dalam mengemas berbagai kebutuhan branding dan 
promosi dengan nuansa digital dan kekinian.

Meningkatkan Awareness di ranah digital melalui 

Menjadikan SuaraPemerintah.ID sebagai media partner perusahaan atau pihak 
ketiga untuk meningkatkan corporate image perusahaan

Press Release di website SuaraPemerintah.ID

Google Search Engine

Publikasi channel Youtube Suara Pemerintah TV

Publikasi Sosial Media SuaraPemerintah.ID
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PROFIL

BENEFIT PROGRAM

1 Pembuatan Press Release dan Berita Advertorial brand/produk, maupun 
berbagai kegiatan perusahaan. 

2 Penayangan Press Release Produk, Brand, dan Kegiatan Perusahaan di media 
SuaraPemerintah.ID selama 1 tahun

3 Talkshow Special Interview dipublikasikan di Youtube Suara Pemerintah TV 
dengan jaminan 1k views.

4 Penayangan Banner Iklan di media SuaraPemerintah.ID

5 Publikasi �ayer promosi di media sosial SuaraPemerintah.ID selama 1 tahun.

SuaraPemerintah.ID

Media SuaraPemerintah.ID hadir sebagai salah satu media berbasis digital dengan kemasan 
kekinian. 

SuaraPemerintah.ID adalah sebuah media digital yang menyajikan berita-berita terupdate, 
terdepan, dan positif seputar pemerintah dari Sabang sampai Merauke.

SuaraPemerintah.ID memiliki visi untuk menjadi yang terdepan dalam informasi seputar 
pemerintah, BUMN, Sektor Keuangan, Daerah, maupun swasta dan berbagai instansi yang 
mendukung pembangunan Indonesia. 

Berbagai informasi kami tayangkan secara aktual dan faktual dengan konsep yang menarik 
untuk menyasar pembaca netizen. Setiap postingan berita juga dipublikasikan melalui berb-
agai platform media sosial SuaraPemerintah. id yang di-create dengan konsep kekinian.

Simak berbagai informasi terdepan seputar pemerintah di www.suarapemerintah.id

MISI
1. Menjadi media yang mendukung dan 

mensukseskan setiap progam pemerintah

2. Media publikasi bagi pemerintah pusat 
maupun daerah, BUMN, BUMD, dan MITRA 
BINAAN

3. Memberikan apresiasi tertinggi kepada 
Pemerintah, BUMN, BUMD & Prestasi Tokoh 
Nasional

4. Mendukung pemerintah untuk 
meningkatkan Government Image & 
Corporate image melalui berbagai 
aktivitas publikasi baik offline dan online

5. Menjadi perusahaan yang memberikan 
manfaat bagi share holder, karyawan 
dan mitra kerja

TAGLINE
“Berita Pemerintah Terdepan”

VISI
Menjadi media pemberitaan 

terdepan dan terpercaya 
seputar pemerintah.
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PT. Media Ads Indonesia

07 0808



Peringkat SuaraPemerinta.id di Alexa.com

SuaraPemerintah.id mempunyai lebih dari 200 ribu kunjungan
setiap  bulanya, dengan 7ribu lebih unique visitor

4K

Medial Social SuaraPemerintah.id

FB GROUP
Fanspage Facebook

@SuaraPemerintah.id 

@SuaraPemerintah.id 

@SuaraPemerintah.id 

@SuaraPemerintah.id 

Suara Pemerintah TV

@SuaraPemerintah.id 

0909 10



OUR PARTNER

SuaraPemerintah.ID telah menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan baik swasta 
maupun pemerintah

Alamat : 
PT Media Ads Indonesia 

Rukan Avenue Blok 8 no 139 Jakarta Garden City, 
CakungTimur Jakarta Timur - 13910 

Telp.(021) 460-3766 
www.suarapemerintah.id

Kontak Informasi : 
HP/WA : 0813 - 8872 – 5454 (Lucky)

Telp : 021- 4603766 
E-mail : bisnis@suarapemerintah.id 
Website : www.suarapemerintah.id

1011


