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NEW PARADIGM “NEWS PORTAL 4.0“

Sejak 1990 ditemukannya www (world wide web) 
pertumbuhan internet sebagai media informasi sangat 
cepat dan tidak bisa dibentuk lagi, khususnya News 
Portal.  
Tahun 2000, News Portal perlahan tapi pasti telah 
mendisruptif media cetak, yang saat ini sudah semakin 
sulit ditemukan. 
Tahun 2018 internet memasuki masa yang disebut industri 
4.0, dikarenakan pertumbuhan IOT (internet of things) 
yang demikian pesat. 
Sebagai antisipasi masa yang akan datang lahirlah 
reportase.com, sebuah News Portal yang berbasis IOT, 
sebagai jawaban dari digital jurnalisme dan industri 4.0 
dalam bidang jurnalisme.



A MEDIA PLATFORM WITH  
CROSS PLATFORM INFORMATION

Reportase.com adalah sebuah News Portal platform 
dimana didalamnya menggabungkan berbagai informasi 
dari berbagai jenis platform yang berbasis IOT (disebut 
dengan istilah Cross Platform). 
IOT sangat penting dalam media 4.0, karena untuk 
meningkatkan viewer atau pengunjung dari satu News 
Portal tidak bisa lagi hanya mengandalkan dari “konten 
berita”, akan tetapi harus menghadirkan informasi lain 
untuk memperkaya informasi media tersebut. 
Dengan konsep Cross Platform, diharapkan pengunjung 
tidak hanya mengakses berita, akan tetapi bisa 
mengambil informasi lain untuk memperkaya informasi 
dan pengetahuan.



BUILD A JOURNALISM COMMUNITY  
AND BIG DATA ANALYTIC

Saat ini sudah lebih 250 News Portal bergabung di 
reportase.com, dan akan direncanakan lebih dari 1000 News 
Portal lainnya akan bergabug, dimana semua News Portal 
tersebut sudah di verikasi oleh dewan pers dan tim 
reportase.com. 
Dengan demikian besar jumlah komunitas News Portal 
tersebut akan membangun sebuah komunitas jurnalisme, 
dari sisi pembaca, wartawan, pemilik media, dan pemilik 
produk yang akan menempatkan produknya di 
reportase.com. 
Reportase akan membangun sebuah kanal Big Data Analitik 
dalam portalnya yang akhirnya akan terbentuk sebuah News 
GDS (global distribution system) untuk kepentingan analisis 
sebuah berita.



TRAFFIC GENERATOR AND PORTAL LAUNCHER
Banyak News Portal saat ini tidak mendapatkan viewer atau 
pengunjung atau kadang News Portal tersebut tidak dikenal 
sama sekali, yang mengakibatkan rendahnya pendapatan 
(revenue) sebuah News Portal. Sementara untuk menaikkan 
viewer atau pengunjung dibutuhkan biaya yang tidak sedikit 
(media campaign). 
reportase.com hadir sebagi solusi, karena dengan 
platformnya akan memudahkan sekali menemukan 
keberadaan News Portal tersebut, dan dengan sekali klik 
pembaca dapan mengetahui keberadaan News Portal 
tersebut dan mendatang trafik / viewer sekaligus. 
reportase.com juga otomatis menjadi trafik agregator bagi 
pemilik News Portal, sehingga akan meningkatkan citra News 
Portal dan trafik/viewer/kunjungan pembaca



JOINT THE COMMUNITY

MEDIA 
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PLACE YOUR PRODUCT AT THE SIDE BANNER

BANNER SIDE BAR



BRANDING YOUR PRODUCT AT LINK POP UP



MAKE YOUR PROMO MORE EFFECTIVE



MAKE YOUR BRAND FLY



YOUR PRODUCT COULD BE A POI (POINT OF INTERREST)

POI DIRECT LINK



BRAND AWARENESS  AT THE FRONT PAGE

FRONT PAGE



THANK YOU. 

MORE INFO AND QUESTIONS ? 
INFO@REPORTASE.COM


