




PAKET IKLAN RUMAHKU  (Majalah cetak / Bulanan) 

HARGA PAKET 1 (rekomendasi) Suplemen/ Bonus 

PAKET 1:  
Iklan Display Ads 1 
hal   
Harga media kit Rp. 
15.000.000,-/ satu kali 
tayang 

Harga paket : 
a. 1 edisi – diskon 20%    Rp. 12.000.000,‐

b. 3 edisi – diskon 30%    Rp. 31.500.000,‐

c. 6 edisi – diskon 40%    Rp. 54.000.000,‐

d. 12 edisi – diskon 50%  Rp. 90.000.000,‐

Khusus yang kontrak 6 atau 12 edisi  
mendapat FREE di versi cetak : 
Free 2 halaman ADVERTORIAL produk senilai Rp. 
20 jt  
 (materi hasil jadi dari pemasang iklan, jika 
dilayoutkan dikenakan biaya Rp. 500.000,‐) 

 Free 2 halaman catalog produk di e‐mag

RUMAHKU  (senilai Rp. 10 jt/per edisi)

NB: materi hasil jadi dari pemasang iklan, jika

dilayoutkan dikenakan biaya Rp. 500.000,‐

 Banner (120px × 80px)  di website rumahku
(senilai Rp. 5 jt/per bulan)

 Update news dimuat di web rumahku
(kapan saja/ berapa saja)

NB: 
sistem kontrak pembayaran bisa dibayar per 
tayang, jika terjadi pembatalan, maka akan 
dikenakan biaya admin dari 50% nilai kontrak 
yang tersisa.  

 Khusus Perusahaan yg kontrak iklan di  
Tahun 2016 ada BONUS tambahan: 
Free tambah 2 halaman catalog/BROSUR 
produk di insert di e‐mag RUMAHKU  total 4 
hal (senilai Rp. 20 jt/per edisi) 
NB: materi dalam bentuk jadi berupa catalog/ 
brosur (PDF Hi‐res) 

RUMAHKU  (Majalah Digital / Bulanan) 

HARGA PAKET 2 (e-mag) Suplemen/ Bonus 

PAKET 2:  
Iklan Display  Ads 1 hal   Harga media 
kit Rp. 9.000.000,-/ satu kali tayang 

Harga paket : 
a. 1 edisi – diskon 40%    Rp.  5.400.000,‐

b. 3 edisi – diskon 50%    Rp. 13.500.000,‐

c. 6 edisi – diskon 60%    Rp. 21.600.000,‐

d. 12 edisi – diskon 70%  Rp. 32.400.000,‐

 Free 2 halaman catalog/artikel produk di

e‐mag Pastry & BAKERY

materi dalam bentuk jadi

(berupa catalog/ brosur)

(senilai Rp. 10 jt/per edisi)

 Insertion brosur  - di kegiatan
kegiatan cooking class/ cooking demo

NB: 
Semua materi  dari pemasang iklan, jika minta dikerjakan oleh tim kami  akan dikenakan biaya 
layout sebesar Rp 500.000/halaman, dengan maksimal  2x revisi. 

JAKARTA: Rukan Mahkota Ancol Blok B No. 55 Jl. R.E Martadinata, Jakarta Utara Telp. (021) 29374285 (hunting) - Fax. (021) 29374287 
SURABAYA: Kompleks Niaga Permai Jl. Veteran Blok 9-B Surabaya 60175 Telp. (031) 3538710 (hunting) – Fax. (031) 3529302 



PAKET IKLAN RUMAHKU  (Majalah cetak / Bulanan) 

HARGA PAKET 2 (rekomendasi) Suplemen/ Bonus 

PAKET 2:  COVER STORY  
TOTAL : 7 halaman  
DISKON KHUSUS s/d 60%

Terdiri dari : 
- Insertion TEXT JUDUL di COVER 

- Iklan Display ADS 1 halaman 

- Artikel 4 halaman : liputan, foto (company 

profile/ produk) 

- Artikel 2 halaman : wawancara   

Harga media kit : 
1 halaman iklan ads  Rp. 15.000.000,- 
6 halaman artikel…  Rp. 60.000.000,- 
TOTAL …………..  Rp. 75.000.000,- 

DISKON KHUSUS : 60 % 
HARGA NET …… Rp. 30.000.000,- 

KONTRAK 3 EDISI + DISKON 10% 

NET PER EDISI Rp. 27.000.000,‐ 

 Free 2 halaman catalog produk di e‐mag

RUMAHKU  (senilai Rp. 10 jt/per edisi)

NB: materi hasil jadi dari pemasang iklan, jika

dilayoutkan dikenakan biaya Rp. 500.000,‐

 Banner (120px × 80px)  di website rumahku
(senilai Rp. 5 jt/per bulan)

 Update news dimuat di web rumahku
(kapan saja/ berapa saja)

NB: 
sistem kontrak pembayaran bisa dibayar per 
tayang, jika terjadi pembatalan, maka akan 
dikenakan biaya admin dari 50% nilai kontrak 
yang tersisa.  

Redaksi Majalah RUMAHKU juga melayani pembuatan  
IN-HOUSE MAGAZINE (e-mag/ cetak) untuk  

COMPANY PROFILE, PRODUK/INFO,  
CATALOG dan lainnya. 

HARGA KHUSUS – HUBUNGI TIM MARKETING KAMI ! 
Email : info@rumahku.com 

WA/SMS/LINE : 0856-4888-3229 
Telp : 031-3538710



e-magazine (digital)



e-magazine (digital)



e-magazine (digital)

ZAMAN SUDAH BERUBAH
Saat  ini, sadarkah Anda sudah memasuki era digital – sebuah era yang mengubah perilaku 
kehidupan manusia sehari-hari, termasuk juga cara berbisnis dan berusaha. Semua karena 
perkembangan internet yang super cepat dan temuan google yang dapat menghubungkan manusia 
dimana saja berada. Beberapa waktu lalu tidak terbayangkan ada mesin pencari serba bisa google, 
bahkan untuk mencari alamat dan peta orang memakai google maps. Selain itu, perkembangan 
media sosial seperti facebook, twitter,  instagram dan lainnya menjadi penghubung manusia dimana 
saja berada.

Indonesia dengan penduduk sekitar 230 juta 
diperkirakan yang menggunakan internet  hingga 
akhir tahun 2016 ada sekitar 100 juta orang.  Tahun 
2015, Indonesia sudah menjadi pengguna internet 
terbesar nomor 4 di dunia. Walaupun pengguna  
internet terbesar ke empat, tetapi persentasi 
pengguna internet Indonesia masih dibawah 50% 
dibandingkan negara lain yang sudah mencapai 90%. 
Ini membuka peluang usaha di dunia digital masih 
terbuka lebar!
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Optimalisasi cahaya alami menjadi elemen yang memberi nilai 
lebih sebuah bangunan. Tidak sekedar mengedepankan aspek 
fungsional, namun juga sebagai estetika yang nyaman.

ARSITEKTUR

Teks  : Fanyshia Aditya & Christina Lee

SENIKREATIFPENCAHAYAANALAMI

inar matahari bukan suatu hal alami yang buruk bagi kenyamanan desain sebuah bangunan 

namun juga memberikan manfaat, yaitu penghematan energi listrik sebagai pencahayaan pada 

siang hari. Penerapannya dapat dilakukan secara kreatif dengan berbagai macam cara. 

Salah satunya dapat dijumpai di Calibre Coffee Roasters yang merupakan salah satu dari 

sekian banyak tempat untuk “nongkrong” dan bersantai di Surabaya. Tak hanya menghadirkan suasana 

nyaman sambil menikmati hidangan kopi, tempat ini didesain dengan konsep memaksimalkan daylighting, 

yang  bahkan menjadi salah satu ikon yang menarik visual para pengunjung di dalam bangunan.

Bangunan yang berfungsi sebagai tempat berkumpul santai dan tempat minum kopi ini secara jelas 

menerapkan daylighting berupa skylight, sehingga diperoleh cahaya alami dari luar ruangan untuk masuk 

ke dalam ruangan sebagai bentuk penghematan energi listrik.
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Skylight tersusun oleh kerangka baja dengan ukuran yang 
sempit memanjang yaitu 1.50m  x 16m. Penerapan metode 
skylight berbahan kaca clear glass setebal kurang lebih 5mm 
ini  digunakan pada bagian tengah sepanjang langit-langit pada 
bagian ruang makan,   sehingga cahaya dapat masuk secara  
optimal sepanjang ruangan, namun dengan jumlah intensitas 
cahaya yang masuk tidak berlebihan.

Faktor orientasi bangunan yang menghadap 
ke Tenggara juga berpengaruh pada penerapan 
daylighting. Cahaya yang masuk ke dalam bangunan 
melalui bukaan berupa side lighting pada fasad 
bangunan tidak terlalu banyak sehingga jumlah 
instensitas cahaya matahari yang masuk ke  bangunan 
tidak sebanyak jumlah intensitas matahari yang 
menghadap ke Timur ataupun Barat. Oleh sebab itu 
penggunaan side lighting seluas 3.5m x 2.5m ini tidak 
mengganggu kenyamanan pengunjung yang duduk-
duduk di dalam bangunan atau berada di dekat kaca.

Agar cahaya matahari tidak terlalu kuat menyorot 
ke dalam ruangan, dilakukan upaya penyaringan 
untuk mengurangi panas. Yaitu dengan menempatkan 
tanaman sintetis yang berperan membentuk 
pembayangan atau shading, dan menghadirkan motif-
motif menarik dari hasil pantulan tanaman tersebut.

Desain bangunan ini menunjukkan tentang 
peran daylighting pada aspek fungsional dan estetis. 
Penggunaan skylight yang diberi hiasan berupa 
tanaman sintetis pada bagian atasnya (elemen 
pembayangan) dan  side lighting pada bagian fasad 
bangunan sudah memadahi syarat kenyamanan 
pengguna. Tak hanya bisa menghemat energi, 
perilaku pengunjung yang datang di siang hari dan 
memilih untuk duduk di bawah skylight daripada¬ 
di ruang tertutup, menjadi salah satu parameter 
tentang keberhasilan desain bangunan ini,dalam hal 
kenyamanan.
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Kehadiran tanaman sintetis pada skylight tidak 
hanya mengurangi sorotan panas matahari, tapi 
juga membentuk bayangan menarik.
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Desain bangunan ini menunjukkan tentang 
peran daylighting pada aspek fungsional dan estetis. 
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SENTUHANKONTEMPORER

Pantry berdesain linier tepat untuk 

ruangan terbatas. Perannya sekaligus 

menyatu dengan area makan 

mungil dalam kombinasi nuansa 

netral—cokelat, krem, abu-abu dan 

putih—tampak lebih menarik dengan 

aksen turquoise dari kursi makan. 

Pendant lamp tabung bernuansa 

putih-perunggu menjadi focal point 

sekaligus turut menguatkan ekspresi 

kontemporer yang juga ditampilkan 

oleh set meja-kursi makan. Kesan 

natural hadir dengan penggunaan 

wallpaper motif batu warna abu-abu. 
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Luasan 55 m2 untuk ukuran apartemen two bedroom 

terbilang sedang. Meski tetap terbatas, namun 

penempatan perabot dan pilihan warna yang tepat, 

mampu menghadirkan kenyamanan bagi penghuninya, 

baik secara fisik maupun visual.  

Teks : Dwi Klarasari       Foto : Dadan Rukardan

SENTUHANKONTEMPORER 

di Apartemen 55 m2 

Area ruang duduk ditegaskan oleh dinding bercorak kayu dengan tata cahaya 

khusus yang eye catching yang melatari sebuah sofa loveseat dan meja kaca 

beralas rugs bundar. Warna abu-abu sofa serta kehadiran meja kaca memberi kesan 

modern di antara kesan natural dari nuansa cokelat dan krem. Percikan warna cerah 

dari elemen dekoratif tampil sebagai aksen. Sementara bukaan pada area balkon 

membawa masuk terang alami yang memberi kesan ringan dan lapang.            
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Rumah Urban
“RASA”APARTEMEN

Pilihan Hunian Dekat
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HAPPY HOMESwith VINTAGE

SERBA SERBIKITCHEN ISLAND

SENTUHAN
SKANDINAVIADI RUMAH MUNGIL

MENCERMATI
ARAH HADAP 

RUMAH

KAMAR MANDI HITAM,
SIAPA TAKUT?

HAPPY HOMESwith VINTAGE

SENTUHAN
SKANDINAVIADI RUMAH MUNGIL

KAMAR MANDI 

Optimalisasi cahaya alami menjadi elemen yang memberi nilai 
lebih sebuah bangunan. Tidak sekedar mengedepankan aspek 
fungsional, namun juga sebagai estetika yang nyaman.
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PENUH KREASI
di LAHAN 78 M2

RAGAM GAYA
RUANG KERJA

PESONA
BEDROOM SUITE

DESAIN RUMAH
UNTUK INDONESIA

KOLAM IKAN
Beda Bentuk
Beda Penempatan

SENIKREATIFPENCAHAYAAN

GO DIGITAL
Kalau bisnis dan usaha 

Anda ingin terus bergerak 
maju, maka sudah waktunya 
Go Digital!

Majalah RUMAHKU  (RM) 
saat ini selain merilis versi 
cetak juga mulai fokus pada  
edisi digital mulai  periode  Juli 
2016. Dengan edisi digital 
maka RM dapat diedarkan 
dengan cepat dan menjangkau 
segala pelosok pembaca di    

Seluruh Indonesia. Jumlah pembaca juga mampu menjangkau ratusan 
ribu pembaca  yang masa kini sulit terjangkau oleh media cetak. 

Pembaca dapat mengakses RM lewat smartphone (HP) maupun 
tablet kapan saja dan dimana saja tanpa di hambat waktu dan ruang. 
Ini arti nya semua arti kel, promosi bisnis / usaha Anda juga dengan 
cepat tersebar di  Seluruh  Indonesia dan kepada semua target market 
pengusaha Food & Service. 

Selain Iklan, advertorial, arti kel ataupun profi l perusahaan   Anda 
dimuat di edisi digital, data dan usaha anda juga dipasang di directory 
website RM (RMD)  yang dapat di akses oleh pencari informasi untuk 
keperluan untuk pesta, acara maupun pernikahan.

Manfaatkan peluang promosi di era digital melalui e-mag RM & 
RMD!

SUDAH SIAPKAH 
ANDA BERUBAH?
 Jika Anda dan bisnis Anda ti dak berubah, maka  akan digilas zaman.
Fasilitas yang dilayani e-mag RM :
• Iklan display, Advertorial, catalog produk
• Arti kel / profi l usaha
• Banner & index usaha di Directory  web
• Pembuatan catalog  / profi l company
• Pembuatan Blog / WEB untuk usaha Anda dan lainnya

Please contact for more information :
Jakarta offi  ce : lily Cen
mobile / HP/ Wa : 0852.1569.6465
Phone :  (021) 29374285 (hunting) 
Fax. : (021) 29374287
email : iklan@rumahku-online.com
Wa/SmS (Head offi  ce) : +62 821 3271 9471

Redaksi & Makerting :
Jakarta :
Rika eridani : 0811.9184.022
Sun manorus : 0812.8670.5053
Surabaya :
deddy eko : 0813.5781.1197
ayu Candrawati : 0812.3146.4281

Pantry berdesain linier tepat untuk 

ruangan terbatas. Perannya sekaligus 

menyatu dengan area makan 

mungil dalam kombinasi nuansa 

netral—cokelat, krem, abu-abu dan 
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aksen turquoise dari kursi makan. 
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putih-perunggu menjadi focal point 

sekaligus turut menguatkan ekspresi 

kontemporer yang juga ditampilkan 
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14 Rumahku 117/2016

Rumahku 117/2016

Area ruang duduk ditegaskan oleh dinding bercorak kayu dengan tata cahaya 

khusus yang eye catching yang melatari sebuah sofa loveseat dan meja kaca 

beralas rugs bundar. Warna abu-abu sofa serta kehadiran meja kaca memberi kesan 

modern di antara kesan natural dari nuansa cokelat dan krem. Percikan warna cerah 

dari elemen dekoratif tampil sebagai aksen. Sementara bukaan pada area balkon 

membawa masuk terang alami yang memberi kesan ringan dan lapang.            



Special offer
Advertising in e-Magazine Rumahku

Only

Rp. 2.200.000,- 
per page

(Discount from the offi cial price 
of Rp. 5,000,000,- / page) limited offer 

for participants Interfood

Hurry…. 
What are you 
waiting for?!

Your business 
opportunity and 
your products known 
more than 45 thousand 
readers who download 
e-magazine Rumahku 
throughout Indonesia 
every month.

Special contracts for  6 or 12 editions
Get  additional extra two pages 

of articles / recipes / catalog  
Free Of Charges - worth Rp. 4.000.000, -!

Please contact for more information :
Jakarta o�  ce : Lily Cen
Mobile / HP/ WA : 0852.1569.6465
Phone :  (021) 29374285 (hunting) 
Fax. : (021) 29374287
Email : majalahrumahku@yahoo.com
WA/SMS (Head o�  ce) : +62 821 3271 9471

Redaksi & Makerting :
Jakarta :
Susi W Satriyo : 0858.8030.5858
Surabaya :
Deddy Eko : 0813.5781.1197

E-Magazine (digital)
RUMAHKU

Consists of Area :

www.rumahku-online.com

PT MITRA MEDIASINDO
JAKARTA: Rukan Mahkota Ancol Blok B No. 55 Jl. R.E Martadinata, Jakarta Utara Telp. (021) 29374285 (hunting) - Fax. (021) 29374287

SURABAYA: Kompleks Niaga Permai Jl. Veteran Blok 9-B Surabaya 60175 Telp. (031) 3538710 (hunting) – Fax. (031) 3529302

Spesifi cation :
Size : 225 x 305 mm
Format : PDF / hires

Download from web/medsos

Downloader : 45.000
Viewer : 98.000

Jakarta :  37%
Jawa Barat   :  12.5%
Jawa tengah  :  9%
Jawa Timur  :  15%
Sumatera  :  10%
Kalimatan  : 6%
Sulawesi  :  4%
NTB. NTT, Papua  :  4%
Other (outside Indonesia) :  2.5%




