
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Profil Fimela Family 

Layaknya sebuah majalah perempuan yang hendak menginspirasi 

perempuan dari beragam bidang, Fimela Network tidak ingin melupakan peran 

seorang ibu yang sangat vital. Hadirnya seorang anak yang berprestasi dan pintar 

adalah berkat didikan dan asuhan seorang perempuan pintar. Perempuan pintar itu 

hasil dari banyak membaca dan memiliki pengetahuan luas. Hal itu lah yang 

menjadi latar hadirnya FimelaFamily.com. 

Dengan mengusung pembahasannya layaknya sebuah majalah yang tidak 

berbeda dengan majalah cetak, FimelaFamily.com mencoba menguraikan 

informasi secara mendalam dan mendetail sehingga tidak sama dengan portal 

online lainnya yang hanya mengejar kecepatan dalam penyampaian informasi. 

Sehingga berita yang disampaikan memiliki kepadatan informasi. 

Oleh karena itu pada 1 Juli 2012 hadirlah secara resmi FimelaFamily.com 

sebagai kanal yang berdiri mapan sendiri namun tetap dibawah Fimela.com. 

Kanal Fimela Network yang fokus kepada dunia ibu serta perempuan sebagai 

seorang ibu yang membina keluarga. Yang mana Fimela Network tetap fokus 

pada sorotan utamanya yakni sebagai majalah online perempuan. 

Selamat Datang di “Rumah” Fimela Family, sebuah online media yang 

diperuntukkan untuk para ibu dan keluarga muda Indonesia masa kini. Bila kita 

mencari makna kata “keluarga” di kamus Wikipedia, maka kata tersebut (berasal 

dari bahasa Sanskerta: "kulawarga"; "ras" dan "warga" yang berarti "anggota") 

adalah lingkungan yang terdapat beberapa orang yang masih memiliki hubungan 

darah. Sedangkan, keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari sejumlah 

individu, memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung 

jawab di antara individu tersebut. 

Menjalankan peran dan tanggung jawab kita sebagai orangtua bukanlah 

hal yang mudah. Dibutuhkan sebuah upaya dan keinginan kita untuk terus 

Alur kerja jurnalisme..., Namira Daufina, FIKOM UMN, 2013



 

menerus belajar, mencari tahu, mendalami perasaan, kebutuhan dan keinginan 

anak. Belum lagi kerumitan hal-hal seputar urusan rumah tangga, misalnya 

menata rumah, menyiapkan menu untuk keluarga maupun menjalin komunikasi 

yang baik dengan suami, ikut berkontribusi menambah persoalan Anda sebagai 

seorang ibu.  

Untuk itulah Fimela Family hadir sebagai sebuah online media yang siap 

menemani hari-harimu sebagai seorang ibu masa kini yang dituntut bisa membagi 

waktu dengan baik antara pekerjaan di kantor, berperan di kehidupan sosial 

namun tetap mengurus keluarga dengan cermat, selalu bersemangat dan selalu 

tampil cantik ceria. 

Fimela Family siap memberikan panduan seputar mengasuh anak dan 

keluarga, sembari membuka wawasan tentang masalah seputar ibu masa kini yang 

tak bisa lepas dari sentuhan lifestyle. Motherhood now comes with style. Maka, di 

dalam Fimela Family, Anda juga bisa menemukan informasi seputar fashion, 

beauty maupun gaya hidup.  

Kini dengan meng-‘klik’ Fimela Family, Anda dengan mudah dapat 

mengakses beragam informasi menarik dan penting yang bisa membantu Anda 

menjalankan peran sebagai seorang ibu yang cerdas, gembira dan selalu berpikir 

positif dalam mengasuh anak dan mengurus rumah tangga.  

Ada 5 kanal utama di Fimela Family yang bisa Anda ‘klik’ yaitu: 1. All 

About Mom menampilkan sejuta informasi yang bisa memperkaya peranmu 

sebagai ibu; 2. Pregnancy & Birth yang dapat membantu Anda lebih siap 

menyambut kehadiran si kecil dengan informasi seputar kehamilan dan 

persalinan; 3. Babies & Toddlers, mari amati tumbuh kembang si buah hati dan 

temukan jawaban semua pertanyaan di sini; 4. Kids, cermati pertumbuhan si kecil 

agar ia selalu sehat dan ceria!; 5. Ayah, temukan pula di sini cerita menarik 

seputar peran ayah. 
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Gambar 2.1 Logo FimelaFamily.com 

 

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Redaksi FimelaFamily.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Ruang Lingkup Kerja Divisi FimelaFamily.com 

 Pada FimelaFamily.com dikarenakan sebagai kanal media yang baru 

berdiri sendiri seluruh kanal yang tersedia dikerjakan secara bergantian oleh para 

reporternya tanpa ada pengkhususan seseorang terhadap kanal tertentu. Konten 

yang dihasilkan berdasarkan pembagian kerja yang merata saat rapat redaksi 

setiap minggunya. 
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 Konten yang dihasilkan berupa tulisan dan foto yang nantinya ditayangkan 

pada website www.fimelafamily.com dan terbagi dalam beberapa kanal sebagai 

berikut : 

- Dunia Ibu 

Berisi informasi terkini terkait aktivitas perempuan yang sudah 

berkeluarga dan memiliki anak. Biasanya artikel berupa tips, informasi 

dan wawasan hingga ide-ide terkini yang dapat dimanfaatkan ibu untuk 

menangani berbagai hal yang dihadapinya sehari-hari. Dibagi ke dalam 

sub kanal inspiring story (pengalaman seorang ibu), update (informasi 

terbaru) dan health (seputar kesehatan ibu). 

- Kehamilan 

Kebanyakan berisi tentang tips dan pengalaman apa saja yang sering 

dialami oleh seorang perempuan hamil dalam rentang usia yang beragam 

dan bagaimana menangani problema-problema selama masa kehamilan. 

Terbagi menjadi sub kanal ibu menyusui, persalinan dan hamil sehat. 

- Bayi & Balita 

Kanal yang dikhususkan untuk membahas semua hal yang berkaitan 

dengan bayi dan balita. Sehingga ibu dapat terus mengetahui dan 

mengamati tumbuh kembang anaknya sedini mungkin. Yang kemudian 

dibagi dalam sub kanal tumbuh kembang, makanan & gizi, serta galeri. 

- Anak 

Difokuskan untuk ibu dengan anak yang sudah tidak lagi masuk dalam 

kategori bayi & balita karena penanganan dan aktivitas yang dihadapi pun 

sudah berbeda sehingga dibutuhkan kanal tersendiri. Artikel di dalamnya 

terbagi dalam sub kanal kuat & sehat, cerdas & aktif serta info. 

- Ayah 

Walaupun FimelaFamily.com adalah majalah online perempuan sehingga 

fokus utamanya adalah perempuan masa kini yang cerdas dan informatif. 

Namun dalam sebuah keluarga peran seorang ayah tidak dapat 

dikesampingkan begitu saja. Hadir dengan sub kanal peran dan fatherhood 
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