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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
2.1 Profil Perusahaan 

Majalah Nylon Indonesia merupakan majalah franchise dari sebuah 

majalah pop culture dan fashion asal Amerika Serikat yaitu Nylon Magazine. 

Resmi diterbitkan dan didistribusikan pada tahun 2011 oleh grup MPG Media, 

majalah Nylon Indonesia dikenal sebagai pelopor majalah indie yang 

memperkenalkan tren-tren terbaru. 

 

Gambar 1 

Logo Perusahaan 

 
Sumber: nylonindonesia.com 

 

Secara umum, proses segmentasi, targeting, dan positioning majalah 

Nylon Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1  
Segmentasi Pembaca Majalah Nylon Indonesia 

 
Variabel Keterangan 

Geografis Kota besar: Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, 

Jogjakarta, Bali 

Tingkat Ekonomi Menengah ke atas 

Usia & Jenis Kelamin 18-25 tahun (Mahasiswa-1st jobers), perempuan 

Psikografis Mempunyai style unik dan aware dengan gaya hidup 

yang western, golongan anak muda yang anti mainstream 
Sumber: Hasil wawancara dengan Editor in Chief Nylon Indonesia yang dilakukan oleh Deasy 
Rizkinanti. 
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 Kekuatan majalah Nylon Indonesia berada di sisi fashion & beauty dan 

feature serta layout-nya yang terkesan “cuek”. Selain itu, isi artikel yang jujur dan 

berisi diutamakan untuk menambah ilmu dan inspirasi bagi pembacanya. Lebih 

dari itu, majalah Nylon Indonesia tidak takut untuk mengangkat nama-nama baru 

yang mungkin belum dikenal oleh banyak orang, namun mereka percaya nama-

nama tersebut akan “meledak” nantinya, dan kalaupun tidak, setidaknya nama-

nama tersebut memiliki sesuatu yang fresh. Selling point majalah Nylon Indonesia 

adalah kontennya sendiri dan target market ditujukan untuk perempuan yang suka 

dan memiliki minat membaca, menyukai dunia visual, dan berani beda dari 

sekitarnya. 

	   Alamat majalah Nylon Indonesia berada di Jalan Palmerah Utara No. 55, 

Slipi, Jakarta Barat. No. Telp/Fax (021) 5366 7777/6767. Hari kerja dimulai dari 

Senin hingga Jumat dengan jam kerja dimulai dari pukul 09.00 hingga 18.00. 

Namun jam kerja tersebut menjadi fleksibel apabila ada liputan atau event. Untuk 

mengakses website resmi majalah Nylon Indonesia dapat mengunjungi 

www.nylonindonesia.com. 

 

 2.1.1 Struktur Organisasi 

Bagan 1 

Struktur Organisasi Majalah Nylon Indonesia 
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 2.1.2 Visi dan Misi 

 

Visi 

To blow your mind with major awesomeness. 

 

Misi 

Memperkenalkan trend terbaru dan pop culture. 

 

2.2 Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait 
 Penulis ditempatkan di divisi penulis untuk membantu para editor dalam 

menyelesaikan tulisan-tulisan yang hendak dipublikasikan.  Di subbab ini, penulis 

akan menjabarkan job description dari tiap jabatan di dalam redaksi hinggak 

rubrikasi yang terdapat di majalah Nylon Indonesia.  

 

 2.2.1 Job Description 

Berikut ini adalah penjelasan penulis tentang jabatan beserta job 

description masing-masing demi kelancaran flow bekerja: 

 

Editor in Chief 

 Bertugas untuk menetapkan isu yang akan dibahas di setiap 

majalah, mendelegasikan tugas kepada anggota staf serta mengurus staf 

dan juga melakukan penyuntingan terakhir, baik untuk konten ataupun 

layout. 

 

Managing Editor 

Managing editor bertugas untuk mengawasi operasi sehari-hari di 

dalam redaksi serta melaporkannya kepada editor in chief. Menyarankan 

ide, menetapkan artikel, menangani masalah, menentukan tingkat 

kepentingan sebuah artikel dan apa saja yang tampil di halaman depan 

juga merupakan pekerjaannya 
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Senior Editor 

Sebagai senior editor, tugas untuk mengawasi penulis dan editor 

junior adalah tugasnya. Ia juga menentukan konten editorial untuk 

dipublikasikan, menentukan artikel yang akan dibahas, serta memberikan 

arahan kepada tim grafis untuk urusan tampilan dan nuansa dari majalah. 

Senior Fashion & Beauty Editor 

 Mengawasi proses pembuatan, pengembangan, dan penyajian 

konten untuk departemen fashion & beauty adalah tugas utamanya. Ia 

adalah seseorang yang akan menulis atau mengedit artikel, merumuskan 

styling pemotretan, memilih item fashion dan tren untuk dipublikasikan, 

dan meneliti kecenderungan industri fashion 

 

Fashion Stylist 

Fashion stylist bertanggungjawab untuk menentukan, meminjam 

dan mengembalikan pakaian dan aksesoris dari butik fashion. Ia juga akan 

memberikan saran kepada fotografer tentang lokasi pemotretan, properti 

yang digunakan, pakaian, model, makeup artis, penata rambut dan 

tampilan keseluruhan untuk pemotretan. 

 

Web Editor 

 Seorang web editor bertanggung jawab atas isi dan gambar yang 

digunakan pada situs resmi majalah. Ia melakukan perencanaan, penulisan, 

dan pengeditan sekaligus untuk artikel yang akan dipublikasikan di situs 

 

Junior Editor 

 Umumnya seorang junior editor akan membantu editor senior 

dalam menulis dan mengedit tulisan, meskipun kuota yang ia lakukan 

tidak  akan  sebanyak yang dilakukan oleh editor senior.  
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Editorial Assistant 

 Bertindak sebagai penghubung bagi banyak orang yang terlibat di 

dalam proses penerbitan, sebagai asisten pribadi para editor, dan 

mengawasi tugas-tugas tim redaksi. Kurang lebih ia akan terlibat dengan 

urusan administrasi. 

 

Senior Graphic Designer 

Bertanggung jawab atas konseptualisasi dan implementasi sebuah 

desain dan layout hingga tahap akhir. Ia juga mengambil bagian sebagai 

orang yang menjaga anggota redaksi agar bekerja dalam tenggat waktu 

yang ditetapkan. 

 

Graphic Designer 

 Tugasnya kurang lebih membantu pekerjaan desainer grafis senior. 

Ia juga bertanggung jawab atas tata letak visual majalah. Selain itu, ia 

akan bekerja sama dengan penulis dalam menentukan ilustrasi atau 

gambar yang cocok untuk disandingkan dengan tulisan. 

 

Photographer 

 Urusan pemotretan (baik untuk cover, artikel feature, ataupun 

barang-barang) akan menjadi tanggung jawab seorang fotografer. Ia juga 

bertugas untuk mengedit semua foto yang sudah terpilih dan 

menyerahkannya kepada editor. 

 

Intern  

 Secara keseluruhan, tugas dari pekerja magang adalah membantu 

setiap hal yang terkait dengan penerbitan satu edisi majalah; penulisan 

artikel, membantu pemotretan, membantu memilih barang, hingga 

membantu penempatan layout. 
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2.2.2 Rubrik dalam Majalah Nylon Indonesia 

Rubrikasi yang terdapat di dalam majalah Nylon Indonesia adalah 

sebagai berikut: 

1. Ed Letter 

Isinya merupakan kata sambutan dari editor in chief serta gambaran 

umum isi majalah dari edisi yang diterbitkan. 

 

2. Behind the Scene 

Menceritakan tentang bagaimana pembuatan cover majalah di edisi 

yang diterbitkan. 

 

3. Contributors 

Menampilkan nama-nama serta wawancara singkat dari penulis lepas 

yang turut berkontribusi di dalam penulisan artikel majalah. 

 

4. Fashionista 

Berisi tentang artikel-artikel berbau fashion, mulai dari tren, aksesoris, 

liputan acara fashion, wawancara dengan narasumber di bidang 

fashion, hingga berita terkini mengenai dunia fashion. 

 

5. Beauty Queen 

Secara garis besar, rubrik Beauty Queen akan membahas tentang 

produk-produk kecantikan, bagaimana untuk mendapatkan tampilan 

makeup tertentu, dan liputan peluncuran suatu produk kecantikan. 

 

6. Radar 

Di dalam rubrik Radar, artikel feature akan banyak ditemukan. Seperti 

wawancara dengan narasumber perihal hal menarik, daftar buku, film, 

dan musik yang harus diketahui, tempat-tempat yang harus dikunjungi, 

liputan acara di luar fashion & beauty, sampai kepada hasil wawancara 

dengan model yang dijadikan cover majalah. 
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7. Fashion and Features 

Fashion spreads, screenshot foto-foto Instagram yang terpilih serta 

topik tagar untuk edisi berikut, dan shopping list adalah hal yang 

dibahas di rubrik ini. 

 

 

8. Advertorial 
Bertujuan untuk memberi keuntungan kepada pengiklan sekaligus 

memasarkan produk terbarunya. 
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