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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Profil Perusahaan 

2.1.1 Logo HerStory.co.id 

Gambar 2.1 Logo HerStory.co.id 

 

Sumber: HerStory.co.id 

Nama HerStory.co.id dipilih karena pendiri memiliki 

keyakinan bahwa di balik setiap wanita memiliki sebuah cerita, 

baik cerita mengenai hubungan percintaan, pekerjaan, kehidupan 

dan berbagai hal lainnya. Penggunaan tagline yaitu Wanita, Cinta, 

dan Cerita dipilih karena menggambarkan citra dari situs 

HerStory.co.id yang merupakan situs berita khusus wanita dan 

hadir untuk menjawab semua kegundahan kaum wanita melalui 

informasi yang lengkap dengan memberikan sebuah berita aktual, 

sosok wanita yang memberikan inspirasi, make-up, tips percintaan, 

kecantikan dan kehidupan serta informasi mengenai kesehatan fisik 

mau pun jiwa  (Ekonomi, 2020). 
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Gambar 2.2 Penjelasan Logo HerStory.co.id 

 

 
 

Sumber: HerStory.co.id 
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2.1.2 Biodata HerStory.co.id 

Nama Perusahaan  : HerStory.co.id 

Tanggal Berdiri  : 1 Januari 2020 

Alamat  : Gedung Warta Jl. Ismail No. 5,  

Lapangan Ros, Tebet, Jakarta 12840 

Situs Web   : HerStory.co.id 

2.1.3 Tentang HerStory.co.id 

Di dalam situs milik HerStory.co.id, dikatakan bahwa 

HerStory.co.id sebuah situs yang akan membantu wanita dalam 

mengupas tuntas sisi kehidupan, percintaan, pekerjaan, kesehatan, 

dan segala bentuk kebutuhan wanita. Segala informasi yang 

diberikan dari situs ini ditulis melalui perspektif wanita, hal ini 

dilakukan agar tidak melenceng dari rasa yang seharusnya 

(Ekonomi, 2020). 

Artikel yang ditulis di dalam situs HerStory.co.id 

menggunakan bahasa yang interaktif. Kemudian, HerStory.co.id 

hadir untuk menjawab kegundahan kaum wanita melalui informasi 

yang lengkap mulai dari menghadirkan berita secara aktual, sosok 

wanita yang memberikan inspirasi, kecantikan, tips mengenai 

percintaan dan kehidupan. HerStory.co.id juga memberikan 

informasi mengenai kesehatan fisik dan mental dari wanita  

(Ekonomi, 2020). 
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Selain menghasilkan artikel, HerStory.co.id juga 

melakukan sebuah sesi wawancara dengan narasumber yang 

memiliki profesi sesuai dengan hal-hal seputar wanita. Sesi 

wawancara ini dilakukan dengan menggunakan fitur media sosial 

Instagram Live dan diunggah di dalam akun instagram 

HerStory.co.id dengan nama HerTalk. 

2.1.4 Sejarah HerStory.co.id 

HerStory.co.id pertama kali berdiri pada 1 Januari 2020 

yang merupakan hasil dari sebuah rapat dari Cahyo Prayogo dan 

Muhammad Ihsan. Cahyo Prayogo merupakan Pemimpin Redaksi 

dari HerStory.co.id.co id dan Redaktur Pelaksana dari 

WartaEkonomi.co.id, kemudian untuk Muhammad Ihsan 

merupakan CEO dari HerStory.co.id dan Pemimpin Redaksi 

WartaEkonomi.co.id (Sukandar, 2020).  

Cahyo Prayogo dan Muhammad Ihsan merasakan bahwa 

pada saat itu banyak kampanye-kampanye yang menyuarakan isi 

wanita menjadi sebuah topik hangat dan banyaknya wanita yang 

berani untuk bersuara. Atas dasar ini akhirnya Cahyo Prayogo dan 

Muhammad Ihsan mencoba untuk membuat sebuah situs berita 

yang berfokus pada kehidupan wanita  (Sukandar, 2020).  

Setelah ide tersebut dibuat, Clara Aprilia Sukandar selaku 

Content Writer di WartaEkonomi.co id akhirnya ditunjuk untuk 

menjadi Redaktur Pelaksana di HerStory.co.id. Kemudian, baru 
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disusun mengenai tagline dari media HerStory.co.id serta 

logonya. Penamaan media HerStory.co.id sudah dibuat lebih dulu 

oleh Cahyo yang memiliki maksud sebagai media yang mewakili 

cerita dari setiap wanita, baik percintaan, kehidupan, serta karier  

(Sukandar, 2020).  

2.1.5 Situs HerStory.co.id 

HerStory.co.id memiliki lima situs aktif, yaitu Woman’s 

Story, Her News, Lifestyle, Health dan Beauty. Kelima situs 

tersebut diisi oleh content writer dan reporter yang bekerja di 

HerStory.co.id.  

Setiap content writer dan reporter bebas memasukkan setiap 

artikel yang mereka tulis ke dalam situs sesuai dengan topik berita 

yang mereka tulis  (Sukandar, 2020).  

2.1.5.1 Woman’s Story 

Pada situs ini, HerStory.co.id akan memberikan 

informasi mengenai kisah dari wanita-wanita masa kini dan 

kisah yang diberikan di dalam situs ini antara lain kisah 

asmara, perjalanan karier, hingga kisah sukses yang 

menginspiratif. Salah satu contoh artikel yang ada di dalam 

situs ini yaitu “Inspiratif! Cerita Desainer Vivi Zubedi 

dalam Kontribusi Kepemimpinan Wanita di Era Pandemi” 
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Gambar 2.3 Situs Woman’s Story 

 

Sumber: HerStory.co.id 

2.1.5.2 #HerNews 

Pada situs ini HerStory.co.id akan memberikan 

berita-berita terbaru, aktual, dan terpercaya untuk dibaca 

oleh wanita. Berita-berita yang diberikan bisa dari berbagai 

kalangan seperti artis, politikus, pengusaha, dan profesi 

lainnya. Salah satu contoh artikel yang ditulis dalam situs 

ini yaitu “Lagi dan Lagi, Iis Dahlia Kena Semprot 

Warganet Usai Bikin Nagita Slavina Keluar Panggung, 

Kenapa Ya?” 
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Gambar 2.4 Situs Woman’s Story 

 

Sumber: HerStory.co.id 

2.1.5.3 Lifestyle 

Pada situs ini, HerStory.co.id menyajikan artikel 

yang menceritakan mengenai percintaan, tips untuk 

kehidupan sehari-hari, tips mengenai keuangan, traveling, 

ramalan zodiak, kuliner, fashion dan hal-hal lainnya yang 

masih di seputar wanita. Salah satu contoh judul artikel di 

dalam situs ini yaitu “Bak Dewi Fortuna, 3 Zodiak Ini Akan 

Beruntung di Bulan September 2020 Lho, Ada Kamu 

Gak?” 
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Gambar 2.5 Situs Lifestyle 

 

Sumber: HerStory.co.id 

2.1.5.4 Health 

Pada situs ini, HerStory.co.id menyajikan artikel 

yang membahas mengenai kesehatan pada wanita, baik 

kesehatan jiwa maupun fisik. Wanita yang menjadi sasaran 

HerStory.co.id yaitu wanita yang masih berstatus single 

hingga wanita yang sudah berumah tangga. Salah satu 

artikel yang ditulis di dalam situs ini berjudul “Lagi Musim 

Penyakit, Penting Jaga Kekebalan Tubuh dengan Konsumsi 

Jenis Vitamin Ini” 
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Gambar 2.6 Situs Health 

 

Sumber: HerStory.co.id 

2.1.5.5 Beauty 

Pada situs ini, HerStory.co.id menyajikan berbagai 

macam informasi mengenai sisi kecantikan pada wanita, 

seperti tips kecantikan, review produk kecantikan, 

perawatan, pewangi tubuh, skincar, dan hal lainnya. Salah 

satu contoh artikel yang masuk di dalam situs ini berjudul 

“3 Cara Ini Bantu Menjaga Produksi Kolagen dalam 

Tubuh, Bikin Kelihatan Muda Terus!” 
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Gambar 2.7 Situs Beauty 

 

Sumber: HerStory.co.id 

Selain menyediakan artikel, HerStory.co.id juga 

memiliki fitur lain dalam memberikan informasi kepada 

pengikut media sosial mereka khususnya di media sosial 

Instagram. HerStory.co.id memiliki sebuah program 

wawancara dengan narasumber ahli yang dinamakan 

HerTalk. Di dalam program ini, media daring 

HerStory.co.id akan mengundang beberapa narasumber 

yang memiliki topik berhubungan dengan wanita, setelah 

melakukan wawancara menggunakan fitur Live di 

Instagram, hasil wawancara tersebut akan secara otomatis 

masuk ke dalam fitur IGTV milik HerStory.co.id, hal ini 

memudahkan pengikut HerStory.co.id untuk tidak 

mengalami ketertinggalan informasi.  

Salah satu contoh HerTalk yang dilakukan oleh 

penulis adalah “Kekerasan Seksual: Kenapa Mayoritas 
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Wanita yang Jadi Korban?” dalam sesi wawancara ini, 

penulis berkesempatan untuk mewawancara Nadya Syarifa 

sebagai seorang aktivis wanita. 

Gambar 2.8 Situs HerTalk 

 

Sumber: Instagram/HerStory.co.id 
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2.1.6 Struktur Organisasi 

Bagan 2.1 Struktur Redaksi HerStory.co.id 

 

 

2.2 Ruang Lingkup Kerja Divisi Redaksi 

HerStory.co.id memiliki lima situs yang aktif seperti yang sudah 

disebutkan di atas. Divisi reporter akan melakukan liputan, menulis artikel, 

wawancara dan juga memublikasikan artikel. Berita-berita yang disajikan 

di dalam situs HerStory.co.id merupakan berita dan informasi terkait 

dengan kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar wanita, baik dalam 

negeri maupun luar negeri. 

Komisaris Utama 

Fadel Muhammad 

Redaktur Pelaksana 

Clara Aprilia Sukandar 

Content Writer 

Iftihal Muslim Rahman 

Suci Risanti Rahmadia 

Witri Nasuha 

Reporter 

Ira Nur Aini 

Nada Saffana 

Tasha Risanta 

Virgilery Levana 

CEO & Penanggung Jawab 

Muhammad Ihsan 

Pemimpin Redaksi 

Cahyo Prayogo 
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Divisi reporter diharuskan untuk menulis artikel sebanyak tujuh 

artikel dalam satu hari yang mengandung berbagai macam topik yang akan 

dimasukkan ke dalam situs sesuai dengan topik yang ditulis. 

Kemudian di dalam HerStory.co.id memiliki divisi Content Writer 

yang bertugas menulis artikel berita sebanyak sepuluh artikel dalam satu 

hari. Struktur organisasi yang terdapat pada HerStory.co.id dikepalai oleh 

Redaktur Pelaksana yang berperan sebagai reporter sekaligus editor.  Jadi, 

redaktur pelaksana melakukan penyuntingan setiap artikel yang dihasilkan 

oleh reporter dan content writer. 

  Redaktur pelaksana juga bertugas dalam memberikan tugas kepada 

reporter untuk melakukan peliputan sesuai dengan undangan acara seminar 

daring yang diberikan kepada redaksi. Kemudian, reporter akan mengikuti 

seminar tersebut secara daring dan menulis mengenai isi dari seminar 

tersebut ke dalam bentuk artikel. Setelah selesai menulis artikel liputan, 

reporter mengunggah artikel tersebut ke dalam Content Management 

System (CMS). 

  Pada awal masa pelaksanaan kerja magang, baik reporter dan 

content writer magang di HerStory.co.id diberi kebebasan dalam memilih 

topik yang akan ditulis setiap harinya dan tidak ada rubrik khusus yang 

diberikan kepada reporter magang. Namun, pada 14 September 2020 

terjadi perubahan mengenai ketentuan rubrik penulisan bagi setiap content 

writer dan reporter. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan artikel yang 

memiliki topik sama dan artikel yang memiliki topik yang tidak sesuai visi 
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misi dari situs HerStory.co.id. Selama melakukan program kerja magang, 

penulis diberikan tugas sebagai reporter. Setiap hari penulis menghasilkan 

sebanyak tujuh artikel dengan rubrik yang berbeda-beda. Setiap sore atau 

malam hari, penulis akan memberikan tujuh ide judul artikel kepada editor. 

Setelah disetujui oleh editor, penulis bisa memulai menulis artikel tersebut. 

  Semua artikel yang ditulis oleh penulis disadur dari berbagai 

macam situs yang memiliki topik sama dengan situs HerStory.co.id yaitu 

seputar kehidupan wanita. Selama melakukan proses menyadur artikel, 

penulis disarankan untuk tidak menulis sama persis dengan artikel yang 

menjadi sumber saduran dan harus mengganti beberapa kata agar tetap 

sesuai dengan ciri khas HerStory.co.id.  

  Jika sudah selesai melakukan penulisan, penulis akan memasukkan 

artikel tersebut ke dalam CMS. Sebelum mengunggah artikel, penulis 

diwajibkan untuk menambahkan gambar yang sesuai dengan isi artikel, 

waktu artikel akan diunggah, nama penulis, lokasi penulisan, tag artikel 

yang memiliki topik sama, memilih situs yang berhubungan dengan topik 

artikel, serta deskripsi singkat mengenai isi artikel. 

Setelah semua hal sudah terisi, penulis bisa langsung mengunggah 

artikel yang sudah ditulis ke dalam draft CMS. Jika, ada perubahan yang 

diinginkan, editor akan berkomunikasi dengan penulis dan memberikan 

instruksi bagian mana yang harus dibenarkan agar artikel lebih menarik. 

Selain menulis artikel, reporter juga diberikan tugas untuk mencari 

narasumber yang memiliki profesi di seputar ruang lingkup wanita, seperti 
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image consultant, influencer, medical doctor dan masih banyak lagi untuk 

diwawancarai di HerTalk. Setelah mencari narasumber yang cocok untuk 

HerTalk, reporter akan menghubungi narasumber tersebut melalui pesan 

elektronik untuk menanyakan kesediaan serta kesepakatan. Jika 

narasumber berminat, reporter akan ditugaskan melakukan wawancara 

dengan narasumber tersebut serta membuat TOR dan daftar pertanyaan 

untuk narasumber. 

Wawancara ini merupakan salah satu kegiatan HerStory.co.id yang 

bernama HerTalk dan disiarkan secara langsung menggunakan fitur 

Instagram Live di Instagram milik HerStory.co.id.  


