
ajalah Detik hadir untuk memenuhi kebutuhan
informasi Anda akan ulasan yang mendalam

dan inspiratif. Dengan gaya penulisan yang menarik,
lengkap dengan audio, video dan fitur
interaktif, memberikan pengalaman
menyenangkan ketika membaca Majalah
detik. Selain mengulas isu yang sedang
hangat dimasyarakat melalui rubrik Fokus,
Majalah detik juga menyajikan beragam
informasi lain seperti Bisnis, Internasional,
People hingga Hiburan dan Gaya Hidup.

ajalah detik terbit mingguan setiap
hari Sabtu. Aplikasi dan konten

Majalah detik tampil optimal pada Android Tablet
dengan OS (Operating System) Honeycomb.

ajalah yang sudah Anda unduh di aplikasi yang
lama tidak ikut terbawa di aplikasi yang baru.

Jika masih ingin membaca aplikasi sebelumnya anda
harus mengunduh ulang dengan
menggunakan aplikasi yang baru.

ilakan kirim kritik dan saran ataupun
pertanyaan Anda melalui email ke

appsupport@detik.com. Kami menghargai
setiap masukan dari Anda.
Bagi Anda yang ingin membaca eMagazine
Detik, saya sudah sediakan di Pustaka
Maya , tersedia 25 edisi terbaru, pada
f o l d e r \ \ s d c \ e b o o k \

4_REFERENSI_UMUM\ DETIK Majalah PDF. Untuk
yang terbaru download di http://majalah.detik.com
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pakah Majalah detik itu ? Majalah Detik
merupakan produk digital terbaru dari

detikcom yang menyajikan layanan berita dengan
investigasi rinci & mendalam. Dilengkapi dengan grafis
dan interaksi yang menyenangkan, Majalah Detik
mengulas konten Politik, Tokoh, Nasional,
Internasional sampai dengan Gaya Hidup dan Hiburan.

agaimana cara membaca Majalah Detik?
Majalah detik tersedia di iPad dan Android

Tablet yang dapat Anda download dari Aplication
Store masing-masing platform. Majalah detik juga
tersedia dalam bentuk PDF yang dapat langsung
didownload melalui www.majalahdetik.com,
www.detik.com, dan www.detiknews.com.

agaimana saya mendapatkan Majalah Detik
versi PDF ? Buka browser Anda dan akses

www.majalahdetik.com, download edisi Majalah detik
dan simpan pada folder yang Anda inginkan, Anda
juga bisa mendapatkannya melalui www.detik.com,
www.detikNews.com, yang terdapat pada kolom
sebelah kanan. Jika Anda menggunakan browser
Chrome atau Safari, maka Majalah detik langsung
dapat Anda baca di browser, klik Save As untuk
menyimpan ke dalam laptop atau PC Anda.

agaimana saya mendownload aplikasi Majalah
Detik ke dalam iPad atau Android Tablet saya ?

Buka AppleStore untuk mendownload Majalah detik
versi iPad, buka Market untuk mendownload versi
Android Tablet. Ketikkan "Majalah detik" di kolom
pencarian kemudian download ke dalam iPad atau
Android Tablet Anda. Sebelum mendownload di iPad,
pastikan Anda memiliki Apple ID terlebih dahulu dan
Gmail Account untuk mendownload di Android.

agaimana saya dapat menambahkan konten
Majalah Detik ke dalam iPad atau Android

Tablet saya ? Download edisi terbaru Majalah detik di
store aplikasi Majalah detik, kemudian buka library.

Apakah Majalah Detik berbayar ? Majalah detik baik
edisi dan aplikasinya tersedia GRATIS tanpa syarat.

apan Majalah Detik terbit ? Majalah detik
terbit mingguan setiap hari Sabtu.

Apakah saya membutuhkan koneksi Internet untuk
mendownload konten dan aplikasi Majalah Detik?
Ya, untuk mendownload aplikasi dan konten Majalah
D e t i k d i b u t u h k a n k o n e k s i i n t e r n e t .
Ketika saya sedang mendownload konten Majalah
Detik pada iPad atau Android tetapi koneksi terputus
apa yang harus saya lakukan ? Aplikasi akan
menghentikan proses download edisi secara otomatis,
dan Anda dapat melanjutkan proses download tanpa
harus mengulang dari awal.

agaimana cara saya mengupdate aplikasi
Majalah Detik pada iPad atau Android Tablet ?

Untuk iPad, pastikan Anda terkoneksi dengan internet,
buka aplikasi Apple Store lalu cari "Majalah Detik" dan
tap button Update, Apple akan meminta password
dari AppleID Anda. Untuk Android, pastikan Anda
terkoneksi dengan internet, buka aplikasi Google Play
Store (nama baru untuk Android Market) lalu cari
"Majalah Detik" dan tap button Update.

plikasi Majalah Detik android bisa berjalan
dimana saja ? Aplikasi dan konten Majalah detik

tampil optimal pada Android tablet dengan OS
(Operating System) Honeycomb, seperti Samsung
Galaxy Tab 10", Motorola Xoom. Aplikasi Majalah
detik masih dapat berjalan pada tablet Android yang
berukuran lebih kecil seperti Samsung Galaxy Tab 7"
dengan OS Froyo dan Gingerbread namun tidak
dengan tampilan konten yang optimal.

emana saya bisa menghubungi untuk bisa
memasang iklan di Majalah Detik ? Silakan

kirim email ke sales@detik.com, ditujukan kepada
Arnie Yuliartiningsih. Telepon 021-79177000.
Selamat datang Detik the e-Magazine
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ajalah Detik bukan majalah biasa yang dicetak.
Ini e-magazine. Tampil atraktif dalam

mengemas berita dan gaya hidup secara mendalam.
Dalam sebulan terakhir, redaksi detikcom menerima
beberapa email dari pembaca setia. Isinya mulai dari
sekadar bertanya, bertanya-tanya sampai
mempertanyakan: mengapa Laporan Khusus detikcom
menghilang dari peredaran? Mengapa detik+ tidak
nongol lagi?

embaca, kami tahu, meskipun menu utama situs
berita detikcom adalah menyajikan berita cepat

dan akurat, namun banyak pembaca yang
membutuhkan informasi komprehensif nan
mendalam. Oleh karena itu, detikcom juga
menyajikan berita-berita seperti itu untuk Anda.
Dulu, kami
m e n y a j i k a n
i n f o r m a s i
macam itu
secara sporadis.
M a k s u d n y a ,
setiap ada isu
tertentu yang
menarik dan
penting untuk
dikembangkan,
maka kami
mendalami dan
menuliskannya.
Ini terjadi pada
detikcom saat
usia balita.
Setelah tumbuh
b e r k e m b a n g ,
p a s c a b a l i t a
k a m i
menyajikannya secara periodik. Awalnya sekali
sepekan, lalu dikembangkan menjadi dua kali
sepekan. Semua dikemas dalam bentuk Laporan
Khusus. Sejalan dengan pertumbuhan pembaca
detikcom, pembaca laporan khusus juga terus
bertambah. Setelah genap peringatan 10 tahun
detikcom pada 2009 lalu, kami mulai berpikir-pikir
untuk membuat berita mendalam yang lebih
komprehensif. Maksudnya, tidak hanya mengangkat
satu atau dua isu dalam sepekan, tetapi menyeluruh
pada semua lini: politik, hukum, kriminal, sport, olah
raga, kesehatan, seni, hiburan, lingkungan dll.

ingkatnya, berniat bikin majalah. Tentu kami tidak
berpikir untuk bikin majalah dalam bentuk

tumpukan kertas, dicetak lalu dijilid. Kami tetap sadar,
mengutamakan kebutuhan pembaca kami yang aktif
di dunia maya melalui PC, laptop, notebook, tablet,

handset, dll. Perkembangan pengguna ipad dan
teknologi yang ditawarkannya, membuat kami
bergerak ikut meramaikannya: meluncurkan detik+.

tulah rintisan awal majalah elektronik atau e-
magazine atau e-magz, yang kami sajikan buat

pembaca detikcom melalui medium ipad. Meskipun
demikian, materi detik+ tersebut tetap kami bagi
melalui detikcom, dengan memundurkan jadwal
online sepekan dari ipad. Respons pengguna ipad
terhadap produk kami ternyata bagus. Kami senang
dengan banyak kritik saran yang masuk, kami juga
senang karena jumlah pen-download terus
bertambah. Inilah yang mendorong kami untuk terus
memperbaiki majalah kami. Sampai pada satu titik
kami putuskan: perbaiki secara menyeluruh agar

p r o d u k n y a
b e n a r - b e n a r
mantab.

a k a n y a
k a m i

minta maaf jika
selama sebulan
ini detik+ atau
Laporan Khusus
s e m p a t
menghilang dari
dunia maya.
Kini, setelah
s e g a l a
sesuatunya siap,
mulai hari ini, 15
Desember 2011,
Majalah Detik
kami luncurkan,
d e n g a n
t a m p i l a n ,

konten dan medium baru. Kami tampil lebih kinclong,
memanfaatkan teknologi multimedia, yang membuat
interaksi dengan pembaca lebih meningkat. Tidak
hanya kami tampilkan tulisan dan foto, tetapi juga
dilengkapi dengan audio dan video. Bukan hanya
tersedia di iPad kini kami juga menghadirkannya pada
platform Android Tablet, dapatkan dan Install
aplikasinya melalui Apple AppStore dan Android
Market, dan download Majalah Detik yang terbit
setiap hari Minggu.

agaimana isinya? Beragam dan mendalam. Kami
tidak hanya mengangkat isu-isu politik, ekonomi,

hukum dan kriminal, tetapi juga olah raga, kesehatan,
gaya hidup dan seni hiburan. Semua kami sajikan
secara mendalam, tapi enak dibaca dan atraktif.
Gak punya Tablet ? Pakai PC atau Laptop juga bisa,
asal ada PDF Readernya. Selamat menikmati.
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