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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Perusahaan 

2.1.1 Sejarah Singkat Majalah CHIC 

       Kelompok Kompas Gramedia  merupakan sebuah perusahaan yang 

terdiri dari berbagai media, seperti buku, majalah dan koran. Menentukan 

segmentasi sebuah media bukan perkara mudah. Berbekal pengalaman 

merintis dan mempertahankan majalah saku terkemuka Intisari (1963), 

Kompas Gramedia menghadirkan majalah untuk berbagai segmen 

pembaca.  

     Seperti yang dilansir dari www.kompasgramedia.com, tidak saja 

menyasar seluruh kelompok usia, Kompas Gramedia pun menyediakan 

bacaan bagi komunitas, seperti pebisnis dan pehobi. Hal ini menjadikan 

deretan media cetak Kompas Gramedia sangat dikenal oleh seluruh lapisan 

pembaca. 

      Untuk memenuhi kebutuhan wanita karir di kota besar, majalah CHIC 

hadir sejak 2 Maret 2005 di bawah Gramedia Majalah. Majalah ini 

senantiasa menghadirkan tip dan trik tentang fashion dan kecantikan, karir, 

masalah dan solusinya, hubungan dengan pasangan, kesehatan, panduan 

keuangan, dan profil wanita sukses. Semua disajikan dalam gaya khas 

berkelas disertai ilustrasi gambar yang menarik. 
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        Pembaca majalah CHIC memiliki rentang usia antara 20-35 tahun 

yang berstatus lajang. Sebaran majalah berpusat pada wilayah Jabodetabek 

sebanyak 42%,  sedangkan sisanya di luar Jawa (22%), Jawa Tengah 

(12%, Jawa Timur (14 %) dan Jawa Barat (10%) seperti yang dikutip dari 

mediakit CHIC 2014.  

       

Gambar 2.1 Logo Majalah CHIC 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Cover Majalah CHIC 
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       Selain itu, majalah CHIC juga hadir dalam bentuk online di 

www.chicmagz.com yang bisa diunduh dalam bentuk aplikasi di Android, 

Blackberry dan IOS. Sehingga majalah CHIC masih bisa tetap bertahan 

dalam persaingan media baru. CHIC pun memiliki akun di berbagai media 

sosial, seperti Facebook fanpage yang diberi nama CHIC Magazine 

dengan 22.294 likers, sebuah akun Twitter @CHICMagz dengan 15.383 

followers dan akun Instagram @Chic_magz sebanyak 436 followers.  

 

 

Gambar 2.3 Tampilan Facebook Fanpage CHIC 
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Gambar 2.4 Tampilan website CHIC 

 

 

Gambar 2.5 Tampilan Instagram CHIC 
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Gambar 2.6 Tampilan Twitter CHIC 

 

 

2.1.2 Visi dan Misi  

2.1.2.1 Visi 

Menjadi panduan gaya hidup untuk perempuan masa kini yang aktif 

dan dinamis serta peduli perempuan masa kini yang aktif dan 

dinamis serta peduli penampilan. 

 

2.1.2.2 Misi  

Mendorong perempuan Indonesia untuk menggali potensi diri dan 

berinteraksi dengan lingkungannya untuk menciptakan hidup yang 

lebih baik.  
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2.1.3 Rubrikasi  

       Penulis berada dalam desk Feature and Entertainment sehingga dari 

keseluruhan rubrikasi yang ada, penulis hanya pernah mengerjakan 

beberapa diantaranya. Mulai dari special section, regulars, articles dan 

leisure. Adapun macam-macam rubrikasi yang ada dalam Majalah CHIC, 

yaitu: 

1. On The Cover, berisi mengenai isu yang paling ditonjolkan dalam 

setiap edisi, biasa disebut main issue. 

2. Special Section, berisi isu khusus yang dibahas tuntas setiap edisi, 

biasanya terdiri dari beberapa judul artikel yang terdiri antara 10-

20 halaman. Setiap edisinya bergantian antara Special Section 

Feature & Entertainment atau Fashion & Beauty.  

3. Regulars, berisi rubrik yang rutin ada setiap edisinya mulai dari 

informasi keuangan, resensi film, buku, dan musik. Contoh lainnya 

adalah Most Wanted Books, PSST, dan People.  

4. Fashion & Beauty, berisi informasi tren fashion dan beauty items, 

padu padan baju dan tips kecantikan. Contohnya adalah 

Metamorph dan Beauty Case.  

5. Ask Expert, berisi tanya jawab antara pembaca dengan ahli, seputar 

fashion, keuangan, hingga percintaan.  
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6. Articles, berisi artikel panjang namun tidak rutin ditampilkan 

dalam setiap edisinya. Contohnya Frame, Dream Job, Relationship 

dan New Comer.  

7. Leisure, berisi beberapa artikel tentang lokasi menarik untuk 

dikunjungi, seperti rubrik Hang Out. 

 

2.1.4 Struktur Organisasi 

       Pada masa awal berdirinya, majalah CHIC dipimpin oleh Chandra 

Widanarko. Hingga saat ini struktur dari redaksi sudah beberapa kali 

mengalami perubahan karena pergantian editorial staffs. Berikut adalah 

bagan dari struktur pengurusan redaksi CHIC saat penulis menjalankan 

praktik kerja magang : 

 

1. Editor In Chief   : Trinzi Mulamawitri 

2. Managing Editor  : Ika Nurul Syifaa 

3. Editor    : Eveline Sibarani (Fashion &  

   Beauty) dan Bestari Kumala Dewi   

   (Feature & Entertainment) 

4. Editorial Staff   : Erika Paula 

       Michael Panambunan 

       Ayunda Pinita Kasih 

      Precilia Meirisa 

        Vyoni Reviolencya 
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5. Visual Editor   : Rizal Akbar 

6. Graphic Designers  : Nur Masliani 

7. Photographers   : Hendra Niswar 

      Herman Harsoyo (Editor) 

  Rynol Sarmond 

  Sandy I.Mahendra 

  Yudha Gunawan 

          Sendie Nurseptra S 

 Wahyu Kadarochim 

           Rizky Budiarto (Editor) 

8. Documentation Coordinator : Juliana Widiastuti 

9. Editorial Secretary  : Rita Endang S 

 

2.2 Ruang Lingkup Kerja  

       Penulis dalam redaksi berada di bagian desk Feature and 

Entertainment. Trinzi Mulamawitri, selaku Editor in Chief dalam majalah 

CHIC bertanggung jawab atas apa yang ditampilkan dalam setiap edisi. 

Bahkan lebih dari itu, pemimpin redaksi pula yang menentukan topik yang 

akan diangkat dalam setiap edisinya. Selain itu, sebelum majalah benar-

benar cetak, maka seorang pemimpin redaksi harus mengecek hasil yang 

dikerjakan. Sehingga nantinya isi dari majalah menjadi layak untuk dibaca.  

       Ika Nurul Syifaa, merupakan redaktur pelaksana pada bagian Feature 

and Entertainment. Seorang redaktur pelaksana berorientasi pada aspek 
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teknis lapangan terkait dengan mekanisme kerja keredaksian. Ia 

memimpin langsung aktivitas peliputan dan pembuatan berita. Untuk 

pembagian tugas kepada para reporter akan dikoordinasikan oleh Bestari 

Kumala Dewi selaku Editor.  

       Editor dalam redaksi majalah CHIC bertugas untuk memberikan tugas 

kepada editorial staffs, sekaligus merevisi semua tulisan terkait dengan 

desk Feature and Entertainment. Baru setelah itu, tulisan akan diberikan 

kepada redaktur pelaksana untuk dicek kembali sebelum diberikan kepada 

Rizal Akbar, selaku visual editor.  

       Sedangkan Photographers Editor bertanggung jawab dalam 

mempersiapkan dan menyediakan foto peristiwa, ataupun narasumber 

yang menjadi objek berita. Foto juga merupakan elemen penting dalam 

artikel karena dapat melengkapi berita yang telah dibuat oleh reporter.	  

Berikut	  susunan	  desk	  Feature	  and	  Entertainment	  dalam	  majalah	  CHIC.	  	  
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Gambar 2.7 

Susunan Pengurusan Divisi Terkait 
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