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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

(FIMELA.COM) 

 

2.1 Profil Perusahaan  

Fimela.com merupakan bagian dari Fimela Networks yang berdiri dibawah 

naungan KapanLagi Networks, yang merupakan salah satu media online terbesar 

di Indonesia. Kapanlagi Networks telah mengumumkan niatnya untuk bergabung 

dengan media grup lain, yakni Fimela Group dan kedua perusahaan tersebut akan 

beroperasi dibawah PT. Kapan Lagi Dot Com Networks. 

 

2.1.1 Sejarah Perusahaan 

Fimela Networks atau yang lebih dikenal dengan sebutan 

Fimela.com berdiri pada Desember 2010 di Jakarta yang didirikan oleh 

Ben Soebiakto dan Dian M. Muljadi. Fimela Networks merupakan salah 

satu bagian dari KapanLagi Networks. Situs pertama yang dilahirkan oleh 

Fimela Networks adalah Fimela.com, yang menjadi majalah online untuk 

menunjang perempuan Indonesia terutama di bidang pakaian, gaya hidup 

dan hiburan. Setelah lamanya Fimela.com didirikan selama dalam kurun 

waktu 3 tahun, tepat pada tahun 2013 Fimela Networks telah berhasil 

melahirkan situs lainnya seperti FimelaGirl.com, FimelaFamily.com, 

Muvila.com, dan Sooperboy.com, serta Fimela TV yang semuanya berada 

dibawah naungan Fimela.com. 
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Fimela Networks mulai bergabung dengan KapanLagi.com pada 4 

Maret 2014. KapanLagi.com merupakan salah satu perusahaan yang 

berdiri sejak Februari 2003 yang di pimpin oleh Steve Christian dan Eka 

Wiharti sebagai salah satu media digital terbesar di Indonesia yang 

bergerak dalam bidang digital teknologi dan hiburan. Sama halnya dengan 

Fimela.com, KapanLagi.com pun juga melahirkan media online lainnya 

seperti Vemale.com, Merdeka.com, Bola.net, dan Otosia.com. 

 

2.1.2 Logo Perusahaan  

 

 

Gambar 2.1 : Logo Fimela.com (Dok. Fimela.com) 

 

KapanLagi.com adalah situs web di Indonesia yang berfokus pada 

berita hiburan. Berita yang dihadirkan meliputi meliputi berita showbiz 

(yang terdiri dari selebriti, musik, film, hollywood, asian star, sinetron, dan 

televisi), kick 'n goal, olahraga, politik, ekonomi, kriminal, tekno, dan 

pernik. Sedangkan Fimela.com adalah media online khusus wanita yang 

membahas dan memberitakan mengenai gaya hidup dan fashion kelas atas. 

Kerja sama yang dijalin antara kedua belah pihak ini ditujukan 

untuk mempersatukan target pembaca dari berbagai lapisan masyarakat. 

Peran reporter dalam..., Stephanie Elia, FIKOM UMN, 2016

https://id.wikipedia.org/wiki/Situs_web
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia


9 
 

 

Gambar 2.2 : Logo Kapan Lagi Dot Com Networks (Dok. Kapanlagi.com) 

 

 

Gambar 2.3 : Logo Fimela Networks (Dok. Fimela.com) 

 

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Secara umum Fimela Networks membagi struktur organisasinya ke dalam 

beberapa bagian (divisi) dengan berbagai pembahasan yang berbeda. Fimela.com 

membahas mengenai kecantikan, pakaian, dan gaya hidup. Sedangkan 

Muvila.com membahas mengenai film-film dalam maupun luar negeri. Fimela TV 

ada untuk menunjang jalannya kedua divisi tersebut dalam bentuk video editorial. 

Fimela.com dikenal sebagai redaksi dikalangan karyawan Fimela 

Networks. Fimela.com sendiri fokus pada pakaian, gaya hidup, dan kecantikan 

yang ditujukan bagi para perempuan yang berusia 25-40 tahun. Fimela.com juga 

terbagi menjadi  dua divisi yang lebih kecil dan spesifik yaitu, FimelaFamily.com 

dan FimelaGirl.com. Sesuai dengan namanya, Fimela Family lebih fokus kepada 

keluarga dan pekerjaan, sedangkan Fimela Girl lebih banyak mengulas mengenai 
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gaya berpakaian, kecantikan, hubungan, dan gaya hidup, khususnya bagi para 

remaja. 

 

 

Gambar 2.4 : Logo Fimela Girl (Dok. Fimela.com) 

 

 

Gambar 2.5 : Logo Fimela Family (Dok. Fimela.com) 

 

 

Gambar 2.6 : Logo Fimela TV (Dok. Fimela.com) 

 

Fimela TV yang saat ini dikenal dengan nama DBM PRO (Diansurya 

Berkatindo Media Production), selain memiliki tugas untuk memproduksi bebagai 

video editorial bersama Tim Fimela Networks setiap bulannya. Fimela TV juga 

membuat video tutorial maupun advertorial bekerja sama dengan klien yang 

bersangkutan. Selain memproduksi, divisi ini juga bertugas menayangkan video - 

video yang sudah selesai di edit melalui channel Youtube. 
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Gambar 2.7 : Logo DBM Pro (Dok. Fimela.com) 

 

 

 

Skema 2.1 Struktur Organisasi Fimela.com 
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2.3 Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait 

Dalam divisi Fimela.com, kedudukan tertinggi di pegang oleh Ratna Irina, 

selaku Editor in Chief yang  bertugas untuk bertanggung jawab atas segala hal 

yang berhubungan dengan proses editorial.  

Proses kerja divisi ini biasanya menggunakan pola yang sama. Yaitu setiap 

reporter mengirimkan berita atau artikel yang telah ditulis kepada Assistant 

Manager Editor untuk disunting terlebih dahulu sebelum berita dinaikkan. Baru 

setelah mendapat persetujuan, berita  diperbolehkan untuk dimasukkan pada situs 

Fimela.com. 

Tim editorial Fimela.com sendiri terdiri atas dua divisi utama yang bekerja 

berdampingan. Yaitu Divisi Feature & Beauty yang dibawahi oleh Patricia 

Wulandari selaku Assistant Manager dan Divisi Fashion yang dibawahi oleh 

Stanley Dirgapradja selaku Assistant Manager. 

Selama masa kerja magang berlangsung, penulis berada di bawah 

bimbingan Patricia Wulandari, karena ditempatkan pada posisi Feature &  Beauty 

Reporter. 

 

Peran reporter dalam..., Stephanie Elia, FIKOM UMN, 2016




