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BAB II 

GAMBARAN UMUM MAJALAH AREA 

 

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

Majalah AREA merupakan majalah yang dibagikan untuk para 

pembacanya secara gratis yang berdiri dibawah naungan Media Satu Group. 

Awalnya, Kelompok Media Satu Group berdiri dengan menerbitkan sebuah 

majalah bernama AREA pada tahun 2003, kemudian majalah JUICE yang 

awalnya berasal dari Singapore menjadi majalah  kedua yang terbit di bawah 

naungan Media Satu Group pada tahun 2005.  

Usia nya yang baru menginjak 10 tahun tidak membuat Media Satu 

Group terkalahkan oleh media-media lainnya yang terbilang lebih senior. Media 

Satu Group dengan berani mengembangkan sayap nya dengan menaungi majalah 

otomotif asal London, yakni Top Gear pada tahun 2007. 

Setelah itu muncul beberapa majalah lainnya yang berdiri dibawah 

naungan Media Satu Group. Seperti HealthFirst, majalah binaan Pondok Indah 

Healthcare Group yang memberikan informasi kesehatan. Majalah ASTRA yang 

merupakan majalah internal perusahaan Astra International yang ditujukan untuk 

para pegawai serta seluruh anggota Astra.  

Majalah AREA merupakan majalah pertama Media Satu Group yang 

sampai kini telah sukses menerbitkan lebih dari 245 edisi. Didirikan oleh Reza 

Puspo. Majalah AREA diterbitkan untuk menonjolkan dan memberi tahu para 

pembaca bahwa Jakarta memiliki banyak kelebihan dan serangkaian acara-acara 

seru dan menarik. Sejak awal berdiri, majalah AREA fokus membahas liku-liku 

kehidupan di Jakarta dan segmentasi pembacanya adalah 50% wanita dan 50% 

pria berusia 20 – 35 tahun dengan keadaan ekonomi menengah sampai menengah 

keatas. 
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Majalah AREA menyajikan informasi yang menarik dan bermanfaat 

untuk para pembacanya. Berbagai rubrik dipersiapkan untuk kebutuhan para 

pembaca yang beragam, mulai dari yang menunjang kebutuhan  kesehatan dan 

pengetahuan maupun kebutuhan untuk hiburan. Rubrik-rubrik yang ada di 

Majalah AREA dan Areamagz.com adalah What’s Up Jakarta, Style Guide, Kids, 

Art & Culture, Entertainment, Health, Active, Gadget, Speed Guide, Eat and 

Drink, Travel, Area Recommended, Paparazzi, Faces Of Jakarta, Interview, dan 

Feature. 

 Fenomena perkembangan teknologi yang begitu pesat akhirnya menuntut 

Majalah AREA untuk menambah format dengan membuat situs resmi miliknya 

yaitu Areamagz.com pada tahun 2011. Sebuah website dari Majalah AREA yang 

bertujuan untuk mempermudah para pembaca untuk mengakses segala informasi 

di dalamnya.  

Konten dan rubrik yang dimiliki antara Majalah AREA dengan 

Areamagz.com tidak jauh berbeda. Hanya saja pada versi website pembaca dapat 

membaca artikel terbaru setiap harinya berbeda dengan Majalah AREA yang 

terbit dua minggu satu kali. Untuk masing-masing rubrik, setiap liputan akan 

dihadirkan di situs, namun hanya beberapa yang akan diterbitkan di cetak sesuai 

dengan keputusan redaktur pelaksana. 

  

 

 2.1.1 Spesifikasi Majalah AREA 

Berikut penjelasan spesifikasi Majalah AREA: 

1. Terbit  : bi weekly (sekali dalam dua minggu) 

2. Ukuran  : 14 cm x 18 cm 

3. Jumlah Halaman : 120 halaman (edisi regular) dan 240 

halaman  (edisi khusus) 

4. Kertas  : art paper 150gr (cover) dan matt paper 

85gr 
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5. Jilid  : lem punggung 

 

 2.1.1.2 Tampilan dan Logo AREA 

Logo Majalah Area 
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Tampilan Majalah AREA 
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Tampilan Website Majalah AREA 
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Tampilan Twitter AREA 
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 2.1.2 Rubrikasi Majalah AREA 

  Berikut rubrikasi yang dimiliki oleh Majalah AREA : 

• WHAT’S UP JAKARTA: Informasi mengenai hal-hal terbaru yang 

terjadi di Jakarta. Biasanya informasi yang diberikan mengenai 

peluncuran-peluncuran product maupun jasa, serta timeless. 

• STYLE GUIDE: Informasi mengenai produk-produk, tren, atau 

fashion terbaru dan terkini yang dapat menambah karisma bergaya 

pembaca. 

• KIDS: Kegiatan seru dan menarik untuk para Ibu muda dan anak 

kecil untuk rekreasi dan mengajar. 

• ART & CULTURE: Kesenian dan kebudayaan patut untuk 

dikembangkan dan dilestarikan. Rubrik ini berisi informasi mengenai 

kegiatan-kegiatan kesenian dan kebudayaan yang akan digelar 

diberbagai tempat di Jakarta. 

• ENTERTAINMENT: Informasi mengenai film, buku, atau konser-

konser yang akan segera di gelar di Jakarta. 

• HEALTH: Memberikan informasi seputar kesehatan yang dapat 

bermanfaat untuk pembaca, seperti teknologi baru yang menunjang 

kesehatan, treatment baru, dan kegiatan lainnya. 

• ACTIVE: Informasi untuk para penggemar olahraga. Seperti product-

product yang menunjang olahraga dan kegiatan lainnya. 

• GADGET: Ulasan dan informasi mengenai produk dan teknologi 

terbaru. 

• SPEED GUIDE: Informasi lengkap tentang otomotif.  

• EAT & DRINK: Memberikan informasi mengenai restoran atau café 

yang berada di area Jakarta, baik itu tempat lama maupun tempat 

baru.  

• TRAVEL: Informasi mengenai hotel, tempat, dan tujuan-tujuan 

berlibur yang patut dikunjungi. 

• AREA RECOMMENDED: Review mengenai buku, dvd, film, dan 

musik. 
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• FACES OF JAKARTA: Mengenai wawancara reporter Area dengan 

salah satu orang yang memiliki aktifitas unik dan patut untuk 

diperkenalkan kepada para pembaca. 

• INTERVIEW: Obrolan 15 menit reporter AREA bersama tokoh-

tokoh yang dapat menginspirasi pembaca. Biasanya band, selebriti, 

pelawak, penari, dan sutradara muda. 

• PAPARAZZI: Hasil foto-foto hall of fame. Dimana, para pengunjung 

yang menghadiri suatu acara yang diliput akan di foto dan terbit di 

majalah AREA.'

'

Sedangkan Areamagz.com memiliki rubrikasi yang terbilang hampir 

sama, namun ada beberapa penambahan rubrik pada Areamagz.com : 

• FROM OUR DESK : Berisi tulisan langsung oleh pimpinan redaktur 

Majalah AREA. 

• JAKARTA IN FRAME : Informasi mengenai berita di Jakarta yang 

terbaru.  

'

'

 2.1.3 Target Majalah AREA 

  Segmentasi 

  Pembaca majalah AREA adalah pria atau wanita yang berusia 20 

sampai 35 tahun.  

  Targeting 

  Demografi 

  a. Jenis Kelamin: Pria dan Wanita. 

  b. Usia: 20 sampai 35 tahun. 

  Geografi 

  a. Tempat tinggal: Seluruh daerah di kota Jakarta. 
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  b. Lokasi: Seluruh daerah di kota Jakarta. 

 

 

2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

Berikut adalah susunan struktur organisasi kelompok majalah Media Satu 

Group 

 
Pada umumnya struktur organisasi perusahaan media dibagi menjadi dua 

bagian, yakni bagian redaksi dan perusahaan. tetapi, untuk kelompok Media Satu 

Group, struktur organisasi langsung dibagi menjadi Mesacomm, AREA, JUICE 

dan Management. Hal ini dilakukan agar masing-masing divisi lebih fokus pada 

tujuannya dan tidak mencampur urusan kegiatan divisi lain. 

Berikut struktur organisasi dalam Majalah AREA: 
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Keterangan: 

Managing Editor  : Martin Johnindra 

Editor    : Nevy Elyssa Agustin 

Editor Bahasa   : Annisa Arianita 

Editor Speed Guide  : Billy Israj 

Tim Liputan                     : Oky Hartanto 

   Kishy Ereny 

   Dearesti Jodistia 

   Audi Fareza 

   Annisa Sadino 

   Hardiman 

   Alexa Picaulima   

Desainer Grafis  : Temmy 

Ilustrator   : Akbar Aryo Dewantoro 

Sekretaris Redaksi  : Maryam 
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