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BAB II 

GAMBARAN UMUM MAJALAH MOTHER&BAB 

INDONESIA 

 

2.1 Profil Mother&Baby Indonesia 

Setelah mendapat izin frencise kepada majalah Mother&Baby United 

Kingdom, pada tahun 2006 PT. Media Mitra Bunda yang merupakan anak 

perusahaan PT. Mugi Rekso Abadi (MRA) resmi mengumumkan bahwa 

Mother&Baby Indonesia menjadi salah satu majalah wanita yang terbit setiap 

bulannya. PT. Media Mitra Bunda juga menaungi majalah Good House Keeping 

dan Pregnancy. MRA Group sendiri merupakan perusahaan yang salah satu 

divisinya bergerak di bidang media cetak dengan mengeluarkan beberapa majalah 

lain yang sudah banyak dikenal, seperti Cosmopolitan, Cosmogirl, BAZAAR, Trax 

Magazine, Autocar, dan lain-lain. MRA Printed Media ini terletak di Wisma 

Kosgoro, Jalan MH. Thamrin, Nomer 53, Jakarta Pusat. 

Mother&Baby Indonesia mempunyai tagline sendiri, yakni “The leading 

pregnancy, baby, and children magazine,” dimana majalah ini ditargetkan untuk 

para perempuan yang sudah atau akan menjadi ibu dengan rentang usia 20-40 

tahun. Dengan tujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan menarik 

seputar dunia ibu, kehamilan, dan anak, Mother&Baby Indonesia siap untuk 

menjangkau seluruh kalangan ibu di Indonesia untuk mengonsumsi majalah ini. 

Selain kaya akan informasi dan pengetahuan seputar ibu dan anak, 

Mother&Baby merupakan majalah yang dikemas dengan gaya editorial yang 

trendy dan tidak kaku. Sehingga para pembaca bukan hanya mendapat wawasan 

yang edukatif tetapi juga dapat terhibur karena banyak rubrik menarik dengan 

gaya bahasa yang menyenangkan. 

Majalah ini juga menjalin hubungan baik dengan pembacanya. Hal tersebut 

dapat dibuktikan dengan adanya komunitas yang terbentuk karena hadirnya 
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Mother&Baby Indonesia. Komunitas tersebut antara lain Breastfeeding Club, 

Mother&Baby Community, dan Maling-list Group. Tujuan dari terbentuknya 

komunitas ini adalah agar para ibu dapat bertemu dan melakukan sharing seputar 

kehidupan, khususnya pengalamannya menjadi ibu. Dengan begitu, Mother & 

Baby Indonesia bisa membantu mereka yang membutuhkan solusi misalnya 

dengan mendatangkan lalu berkonsultasi dengan orang-orang yang bakat di 

bidangnya seperti dokter kandungan, ahli psikologi, bahkan kalangan selebriti. 

Mother & Baby Indonesia tidak hanya menerbitkan majalah setiap bulannya, 

tetapi juga membuat beberapa event-event menarik. Event terbesar yang selalu 

mendatangkan ribuan peserta setiap tahunnya adalah Mother&Baby Fair. Disini 

Mother&Baby Indonesia mengadakan berbagai workshop dengan topik yang 

selalu baru untuk para ibu bahkan ayah. Selain itu dalam Mother&Baby Fair 

berlangsung juga bazaar dengan berbagai tenant menarik yang menjual berbagai 

perlengkapan ibu dan anak. Dengan begitu Mother & Baby Indonesia 

berkomitmen untuk senantiasa memberikan informasi dan aktivitas menarik yang 

memberikan solusi kepada setiap permasalahan dan kebutuhan ibu dan anak. 

Gambar 2.1 Logo majalah Mother&Baby Indonesia

 

2.1.1 Visi dan Misi 

Sebagai perusahaan yang menaungi Mother&Baby Indonesia, MRA Printed 

Media Division mempunyai visi dan misi usaha sebagai berikut: 

Visi Usaha: 

Menjadi yang terbaik di bidangnya 

 

Alur kerja reporter..., Rheta Dwi Lestari, FIKOM UMN, 2015



16 
 

Misi Usaha: 

1. Melakukan kreasi dan inovasi di segala kesempatan 

2. Mendorong karyawannya untuk memaksimalkan potensi mereka 

3. Memberikan hasil-hasil yang berkualitas 

4. Mengabdikan diri untuk kepuasan konsumen 

5. Memastikan pertumbuhan dan sukses jangka panjang untuk organisasi 

6. Berpartisipasi dan berdedikasi di dalam proses pendidikan dan      

penyampaian informasi 

7. Mempraktekkan kejujuran, ketulusan diri dan profesionalisme 

 

2.1.2 Produk Majalah Mother&Baby Indonesia 

Majalah yang terbit setiap bulan ini mempunyai rubrik-rubrik: 

1. Mum’s club 

Konten ini berisi berbagai informasi untuk para ibu rumah tangga 

maupun wanita karier. Rubrik-rubrik di dalamnya bukan hanya seputar 

pengetahuan tetapi juga lifestyle. Misalnya Parents Blog yang berisi  cerita 

yang diangkat dari pengalaman para ibu yang sekaligus menjadi blogger di 

media sosial. Ada pun Career Moms yang biasanya membeirkan informasi 

dan tips untuk para ibu yang menjadi wanita karier sekaligus ibu bagi buah 

hati mereka. Ada juga Smart Finance yang membantu para ibu dalam 

mengatur keunganan dan bisnis yang dijalankan. Sub-rubrik lain dalam 

Mum’s Club adalah Berita Milis, Brighter Future, Mums Know Best, 

Sharing Group, Fit Mom, Opa Don’s Corner, ASI Club, Pro Kontra, How 

to Spot, Baby Names, Ask Ajeng, Dear Diana, dan Celebrity Spy. 

2. Bump To Birth 

Dalam rubrik ini, Mother&Baby mengemas berbagai cerita dan 

informasi menarik yang disajikan untuk para ibu sebelum, sedang, atau 

setelah menjalani proses kehamilan. Misalnya rubrik Pregnancy yang 

membahas apa saja hal-hal yang bisa terjadi selama masa kehamilan. Ada 

pun sharing selebriti seputar kehamilannya dalam rubrik M&B Couple dan 
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berbagai pengalaman menjadi ibu dalam rubrik Great Expectation. 

Dengan begitu Mother & Baby dapat membantu para pembaca yang 

membutuhkan informasi akan pra atau pasca melahirkan. Rubrik lain yang 

dikemas dalam konten ini ialah M&B Talk, Pregnancy News, M&B 

Couple, Tanyakan Dokter Anda, Birth, Foto Persalinan, dan M&B Basic.  

 

3. M&B Baby 

Pada bagian ini, Mother&Baby membahas segala macam informasi 

seputar bayi. Informasi tersebut dikemas dalam beberapa sub-rubrik, 

seperti Milestones, yang berisi tingkah laku bayi. Ada pun berbagai 

informasi seputar kesehatan bayi yang dimuat dalam Health News. Rubrik 

Baby dan Baby Talk yang juga di muat dalam M&B Baby tidak kalah 

menarik karena berisi informasi yang selalu baru mengenai setiap hal 

tentang Si Kecil. 

4. M&B Kid 

M&B Kid berisi informasi seputar balita atau anak usia 3-7 tahun. 

Untuk informasi seputar kesehatan anak, Mother & Baby mengemasnya 

dalam rubrik Tanyakan Dokter Anak. Ada pun dua rubrik lain yakni Kid 

World dan Kid yang berisi aktivitas anak dan apa kata mereka seputar 

dunianya. Di sini para pembaca dapat terhibur oleh berbagai artikel yang 

didapat melalui interview langsung dengan anak-anak. 

5. M&B Shopping 

Seperti majalah pada umumnya, Mother&Baby juga mengemas rubrik 

yang berisikan life style, fashion, dan berbagai kebutuhan untuk ibu dan 

anak. Para pembaca dapat menemukan produk yang direkomendasikan 

oleh Mother&Baby karena kualitasnya yang baik lewat rubrik Opening 

Shopping, Check Out, New Arrival, dan Review Produk. Ada pun langkah-

langkah aktivitas seru yang menghasilkan sesuatu yang kreatif dalam 

rubrik Art & Craft. Berbagai ide berbusana yang menarik juga dihadirkan 

lewat rubrik Fashion dan Personal Shopper. 
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6. M&B Life 

M&B Life merupakan konten yang berisi berbagai feature menarik 

yang memuat cerita hasil interview dengan orang-orang yang mempunyai 

pengalaman hidup yang berkesan. M&B Life juga menyajikan artikel 

inspiratif yang akan memotivasi para pembaca dengan topik yang selalu 

baru dalam ribrik LIFE. Berbagai kisah dan pengalaman yang tidak 

terlupakan dikemas lewat artikel True Life Story dan Diari Ibu.  Di sini 

juga para pembaca dapat menikmati artikel tentang kehidupan lewat sudut 

pandang selebriti yang menjadi ayah dalam rubrik Father & Baby. 

7. Special Section 

Setiap bulannya Mother & Baby menghadirkan rubrik Special Section 

di mana informasi yang diulas didalamnya selalu beragam. Konten-konten 

tersebut disesuaikan dengan tema di bulan tersebut. Misalnya 

Mother&Baby memberikan berbagai ide mengisi liburan hari raya Natal 

dalam edisi Desember. 

 

8. Back Of Book 

Untuk menutup setiap edisinya, Mother & Baby mengulas kembali 

event-event yang telah dilaksanakan oleh Mother & Baby sendiri maupun 

event lain yang menarik. Ada pun rubrik Kontes Foto yang dapat 

mengajak para pembaca untuk mengirimkan foto buah hati mereka dengan 

berbagai tema setiap bulannya dan pemenangnya akan mendapat hadiah 

yang menarik. 
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Gambar 2.2 Majalah Mother&Baby Indonesia 

 

Gambar 2.3 Majalah Mother&Baby UK 

 

 

Gambar 2.4 

 

. Majalah Mother&Baby Australia 
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2.1.3 Struktur Organisasi Mother&Baby Indonesia 

Skema 2.1 Struktur Organisasi Mother&Baby Indonesia 

 

2.2 Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait 

 Selama tiga bulan bekerja magang di majalah Mother&Baby Indonesia, 

penulis ditempatkan di divisi Feature. Reporter Feature ditugaskan untuk mencari 

ide sesuai dengan rubrik yang ditentukan setiap edisinya, melakukan liputan 

narasumber dan event, melakukan photoshoot produk, dan menulis artikel 

tersebut. Dalam pelaksanaannya, penulis dibimbing oleh Sndra Ratnasari selaku 
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pemimpin redaksi dan juga pembimbing lapangan. Beliau memberikan banyak 

bantuan dan kritik dalam setiap tugas yang diberikan kepada penulis. 

 Tim redaksi majalah Mother&Baby Indonesia merupakan tim yang 

membuat dan menyusun seluruh konten majalah hingga sampai ke tangan 

pembaca. Sesuai jadwal deadline yang ditentukan, mereka bertanggungjawab 

terhadap tugasnya masing-masing. Penulis pun mengikuti alur kerja mereka mulai 

dari rapat redaksi, pengumpulan ide, penulisan artikel, peliputan, pemotretan, dan 

selanjutnya diserahkan pada bagian artistik untuk design-nya. Setelah itu 

pengeditan terakhir sebelum akhirnya naik cetak. 

 Senior editor bertanggung jawab atas setiap konten yang ada dalam 

majalah termasuk di dalamnya menjembatani setiap divisi yang ada dan membuat 

deadline pengeumpulan artikel. Para editor bertanggung jawab atas pengumpulan 

dan penyuntingan artikel dari pada reporter. Selanjutnya divisi fashion yang 

menangani segala kebutuhan dalam konten fashion yaitu photoshoot model dan 

produk, serta hunting berbagai barang untuk review produk. Bagian artisik 

(Graphic Designer) bertanggung jawab atas setiap layout pada artikel dan 

menyesuaikannya dengan karakter Mother&Baby Indonesia. 

Untuk iklan, Account Manager adalah penanggungjawabnya. Tidak hanya 

itu, ia juga membuat kontrak dan juga memelihara hubungan baik dengan klien. 

Divisi Event Promotion bertugas untuk melakukan promosi majalah ini dengan 

cara-cara yang menarik serta bertanggungjawab atas setiap acara yang dilakukan. 

Kemudian Sekretaris Redaksi bertugas untuk mengatus keluar masuknya uang dan 

membuat laporan keuangan redaksi majalah Mother&Baby Indonesia. 

Mahasiswa Kerja Magang (Internship) memiliki tugas untuk membantu 

setiap mentor (pembimbing lapangan) dari masing-masing divisi yang mereka 

pilih, seperti Feature, Fashion, dan Artistik. Penulis juga mendapatkan tugas-

tugas dari divisi Feature dibawah bimbingan Reporter selaku pembimbing 

lapangan. 
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