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BAB II 

GAMBARAN UMUM MAJALAH JAX 

 

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

Majalah JAX merupakan majalah yang berdiri dibawah naungan 3house 

Inc. Awalnya, 3house Inc. berdiri dengan menerbitkan sebuah majalah bernama 

JAX pada tahun 2012, kemudian tabloid Tomatoes media cetak kedua yang terbit 

di bawah naungan 3house pada tahun 2013.  

Fokus perusahaan ini adalah pada publikasi dan membangun brand, dari 

digital platforms yang mencakup media sosial, iklan, custom publishing, 

entertainment, event, branding, dan experiential to database services.  

Tahun 2014 ini, JAX baru berumur 2 tahun. Majalah JAX merupakan 

satu-satunya majalah di 3house yang sampai kini telah sukses mengeluarkan 

genap 30 edisi. Setiap edisi yang diterbitkan oleh JAX memiliki tema unik yang 

menarik pembaca untuk setia menanti-nanti apa yang akan diterbitkan 

selanjutnya.  

Didirikan oleh Imdan Achda, pria lulusan Amerika. Majalah JAX 

diterbitkan untuk menonjolkan dan menginformasikan para pembaca mengenai 

gaya hidup di Indonesia maupun di luar Indonesia yang makin lama semakin 

berkembang. Baik dari segi budaya, teknologi, bahkan hingga wajah-wajah orang 

yang menginspirasi pembaca. 

Sejak awal berdiri, majalah JAX fokus membahas kehidupan di seluruh 

penjuru dunia dan segmentasi pembacanya adalah 50% wanita dan 50% pria 

berusia 25 – 40 tahun yang berdomisili di Pulau Jawa dan Denpasar. Majalah ini 

memiliki segmentasi ekonomi dari kelas menengah hingga ke atas.  
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Majalah JAX menyajikan isi yang menarik untuk menambah wawasan 

pembaca. Berbagai rubrik dipersiapkan untuk kebutuhan para pembaca yang 

beragam, mulai dari yang menunjang kebutuhan untuk pengetahuan maupun 

kebutuhan untuk hiburan. Tujuh rubrik yang dimiliki JAX antara lain, Framed, 

Travel, Dining, Culture, Fashion & Beauty, Interest dan Happenings.  

Fenomena perkembangan teknologi yang begitu pesat, sejak awal JAX  

juga mengkombinasikan format dengan meluncurkan situs online 

www.jaxmagazine.co. Sebuah website dari majalah JAX yang bertujuan untuk 

mempermudah para pembaca untuk menikmati segala informasi di dalamnya. 

Tidak jauh berbeda dengan majalahnya, jaxmagazine.co memiliki rubrik-rubrik 

yang terbilang hampir sama dengan yang dimiliki Majalah JAX. Perbedaan 

signifikan hanya terletak di jumlah karakter yang dibutuhkan untuk setiap artikel 

pada masing-masing rubrik.  

JAX hadir dengan format horizontal agar tampil berbeda dibanding format 

majalah pada umumnya vertikal. JAX  juga memiliki slogan yakni ‘Live Lively’ 

yang menunjukkan bahwa JAX ada sebagai penghubung bagi orang-orang yang 

memiliki prinsip yang sama yaitu, hidup itu luar biasa dan kita harus menjalani 

hidup bukan hanya untuk mencapai kesuksesan, melainkan menggapai hidup yang 

lebih bermakna.  

 

Gambar 2.1 

Logo 3house Inc. 

 

Sumber : Dokumen 3house Inc. Office 
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Gambar 2.2 

Logo JAX Magazine 

 

Sumber : Dokumen 3house Inc. Office 

Gambar 2.3  

 Logo Tabloid Tomatoes  

 

Sumber : Dokumen 3house Inc. Office 

 

2.1.1 Spesifikasi Majalah JAX 

  Berikut penjelasan spesifikasi Majalah JAX: 

1. Terbit  : bi monthly (dua bulan satu kali). 

2. Ukuran  : A4 (30cm x 21cm) 

3. Jumlah Halaman : 120 - 160 halaman 

4. Kertas  : art carton 310gr + laminating doft 1 sisi  

  (cover) dan art paper matt 110gr (isi) 

5. Jilid  : lem punggung + shrink 
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2.1.2 Target Majalah JAX 

• Segmentasi 

Pembaca majalah JAX ditujukan untuk pria dan wanita berusia 25 

sampai 40 tahun. 

• Targeting 

Demografi 

a. Jenis Kelamin : Pria dan Wanita 

b. Usia : 25 – 40 tahun 

Geografi 

Lokasi : Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, 

dan Jakarta Selatan, Bekasi, Bogor, Cirebon, Depok, Tangerang, 

Bandara, Surabaya, Bandung, Semarang dan Denpasar. 
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2.2  Struktur Organisasi Perusahaan 

Berikut adalah susunan struktur organisasi 3house :  

Bagan 2.1 

Struktur Organisasi 3house Inc. Office 

 

 

2.2.1 Job Description Majalah JAX 

Setiap bagian pada struktur organisasi majalah JAX mempunyai 

tugas dan fungsi masing-masing seperti halnya pada media massa cetak yang 

lain. Berikut adalah job description pada majalah JAX. 

• Managing Editor 

Mempunyai tanggung jawab terhadap kelangsungan majalah yang 

bersifat keseluruhan, baik itu pemberitaan, riset, bisnis, cashflow, 
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promosi atau iklan. Bertanggung jawab secara hukum atas segala 

isi majalah (baik online maupun cetak). Managing Editor juga 

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi waktu dan 

operasi penerbitan majalah serta memutuskan permasalahan yang 

mendesak dalam hal pelaksanaan kebijakan redaksional dan juga 

merupakan penentu kebijakan dalam redaksi. Selain itu, Managing 

Editor memiliki kewajiban untuk membimbing, mengarahkan 

reporter dan editor dalam pengembangan naskah. 

• Editor 

Editor bertanggung jawab kepada Managing Editor. 

Mengkoordinasikan tugas liputan reporter, menilai, mengolah 

naskah berita termasuk melakukan pengecekkan terkait dengan 

akurasi data. Editor memiliki wewenang untuk mengatur dan 

membantu reporter dalam rencana liputan dan juga berwenang 

memberi penilaian terhadap penampilan kerja reporter. Editor 

wajib memahami dunia online dan terlibat langsung di dalamnya. 

Di sini, editor merangkap sebagai editor bahasa pula. Dimana, 

editor bahasa bertanggung jawab untuk mengedit semua jenis 

tulisan (news dan/atau feature) sesuai dengan Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar dan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) 

dengan tanpa mengurangi dan merubah maknanya. Editor harus 

memiliki koordinasi dengan reporter terkait, dan juga Managing 

Editor apabila berkait dengan tulisan. Editor wajib mengedit semua 

materi majalah yang telah di layout sebelum cetak serta 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan semua hasil pekerjaan 

pada Managing Editor.  

 

• Writer 

Melakukan liputan sesuai apa yang telah dibahas dalam rapat 

redaksi dan  sebagaimana yang dikoordinasikan oleh editor, setelah 
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itu menulis hasil liputan dan men-transcript wawancara. Selain itu, 

writer juga berhak memberikan usul berita untuk di publish, 

diwajibkan juga untuk menulis berita online 2-3 berita per hari. 

• Fotografer 

Menyajikan foto yang dibutuhkan serta menjalankan assigment 

foto yang telah ditentukan oleh rapat redaksi dan melakukan 

pemotretan sesuai dengan kebutuhan majalah. Bertanggung jawab 

langsung atas foto yang dipublikasikan pada majalah. 

• Desainer Grafis 

Membuat grafis sesuai dengan kebutuhan serta mengatur tampilan 

cover dan layout halaman cetak yang dibuat dengan tujuan menarik 

minat pembaca dan mengoptimalkan penyampaian pesan. 

Membuat gambar ilustrasi yang sesuai dengan kebutuhan rubrik 

majalah. 

 

2.3 Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait 

Penulis melaksanakan kerja magang selama tiga bulan di 3house, 

khususnya pada majalah JAX. Penulis dengan status sebagai writer, 

memiliki tugas serupa layaknya karyawan tetap, seperti membuat berita 

atau artikel untuk JAX print sekaligus JAX online, www.jaxmagazine.co. 

Rubrikasi merupakan bagian terpenting dari semua media, 

khususnya media cetak. Melalui rubrik itulah kita dapat melihat seberapa 

tertarik publik terhadap sebuah informasi yang diberikan. Berikut adalah 

rubrik-rubrik beserta penjelesan yang terdapat pada majalah JAX. 

• FRAMED : Wajah-wajah orang yang menginspirasi khalayak 

yang menceritakan dibalik kesuksesan mereka, dan pendapat 

mereka mengenai tema yang sedang diangkat pada bulan itu. Lebih 
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dari 150 orang ternama sudah menjadi koleksi JAX dalam rubrik 

Framed. Framed mengupas figur seseorang lebih dalam dan detail. 

• TRAVEL : Dalam rubrik ini, JAX mengupas banyak informasi, 

tidak hanya merekomendasikan destinasi yang unik dan indah, 

hotel, resort, akan tetapi JAX Travel juga mengulik tentang nilai-

nilai kebudayaan, penduduk setempat, serta tempat-tempat yang 

menjadi tujuan utama turis. Rubrik ini dibuat agar menarik 

pembaca untuk berpikir bahwa pergi dan eksplorasi destinasi 

tersebut merupakan sebuah keharusan.  

• DINING : Tak hanya membahas mengenai restoran atau cafe baru, 

atau mengenai menu baru, JAX Dining juga turut me-review dari 

segi profil juru masaknya.  

• CULTURE : Ini merupakan rubrik spesial, dimana JAX 

membayar kontributor untuk menuangkan ide-ide brilian mereka 

seperti; design, arts, popular culture, untuk dibagikan kepada 

seluruh pembaca JAX. JAX bekerjasama dengan komunitas seni 

rupa dengan mengumpulkan portfolio mereka secara konstan.  

• FASHION & BEAUTY : JAX Fashion & Beauty adalah rubrik 

yang berisi mengenai kreasi yang eksklusif dan brilian dari fashion 

designer yang mempunyai reputasi tinggi serta memiliki brand 

yang ternama. Disini, JAX memberikan informasi mengenai 

koleksi atau tren terbaru dan terbaik bagi para pembaca.  

• INTEREST : Dari olah raga, gadget, otomotif, hingga elektronik, 

semua informasi dikupas dan didapatkan dalam rubrik ini. Rubrik 

ini dikemas JAX dengan me-review nilai-nilai merek dan produk 

dan iklan brand tersebut, untuk mengekspos produk mereka.  

• HAPPENINGS : JAX Happenings adalah rubrik untuk 

mengingatkan pembaca bahwa “life is amazing and we have to live 
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it lively.” Informasi mengenai acara yang telah berlangsung dan 

yang akan berlangsung tertera lengkap dan jelas di rubrik ini.   
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