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BAB II 

GAMBARAN UMUM MAJALAH HAI 

 

2.1 Sejarah Singkat Majalah HAI 

 

 Awalnya Majalah Hai muncul di tengah masyarakat Indonesia pada tahun 

1976 dengan akronim Hibur Asuh Ilmu yang sengaja diterbitkan untuk mengisi 

kekosongan segmen pembaca pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Sebelumnya, PT Gramedia Majalah dibawah naungan PT Penerbitan Saran Bobo 

lebih dulu menerbitkan Majalah MIDI (Muda Mudi) namun hanya mampu 

bertahan selama empat tahun sejak 1972 hingga 1976, kemudian dilanjutkan 

dengan terbitnya Majalah Hai.  

 Dengan akronim Hibur Asuh Ilmu, Majalah Hai fokus pada tiga peran penting 

media massa yaitu memberi informasi, hiburan dan pendidikan. Meski awal 

penerbitannya segmentasi pembaca adalah pelajar Sekolah Menengah Pertama 

akhirnya segmen pembacapun bergeser sampai ketingkat pelajar Sekolah 

Menengah Atas (SMA) dan mahasiswa yang berusia 19 tahun dengan kelas 

ekonomi menengah sampai menengah ke atas. Pada periode awal penerbitannya, 

Majalah Hai tanpa sengaja membuat suatu karakter terhadap Majalah Hai dengan 

kesan badung dan jahil yang sekiranya sesuai dengan karakter pembaca Majalah 

Hai yaitu remaja.  

Majalah Hai sempat menyajikan isi berupa komik, info teknologi, serial 

detektif cilik Imung serta Kiki dan komplotannya. Walaupun sejak awal, Hai 

memang didominasi oleh komik, terutama serial komik impor  dan komik dalam  

negeri juga mendapat perhatian khusus oleh majalah ini. Komik di Majalah Hai 

pada awal terbit terdiri dari beberapa seri, antara lain: Storm, Trigan, Arad Maya, 

Rambut Merah, sampai Coki Si Pelukis Cepat. Hai juga mengangkat komikus Jan 

Mintaraga dan Teguh Santosa ke rangking teratas komikus dalam negeri yang 

paling disukai. Namun seiring dengan meredupnya booming komik di tanah air, 

secara perlahan komik juga menghilang dari Hai.  

Pada tahun 1986 Majalah Hai mulai memperluas topik pembahasan di tiap 

rubriknya, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan atau dunia remaja agar 
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sesuai pada segmen pembaca, seperti dibidang musik, baik musik dalam negeri 

maupun luar negeri. Hal ini ditunjukkan dengan inisiatif yang tinggi untuk lebih 

dekat dengan artis luar negeri. Banyak pendekatan yang akhirnya berhasil 

membawa artis luar negeri ke kantor Majalah Hai, wawancara secara ekslusif 

maupun jalan-jalan barsama dengan Mick Jagger, Sepultura, Air Supply, David 

Foster, Metallica dan lain-lain. Hai juga meliput konser-konser di luar negeri 

seperti Woodstock ’99, Metallica, dan lain-lain. Khusus di bidang musik, Hai 

akhirnya mendapat perhatian lebih dari para pembacanya bahkan komentar 

seperti, “Sebelum nonton konser, baca dulu Majalah Hai,” muncul di era 80-an 

yang menjadikan Majalah Hai identik dengan musik.  

Majalah Hai memang banyak mengeluarkan trend-trend seputar kehidupan 

remaja, seperti pada tahun 1989 Hai berusaha mengenal lebih dekat kehidupan 

remaja dari masalah sekolah, teknologi dan televisi lalu munculah kata-kata 

“Tawuran” dan pers putih abu-abu. Seiring perkembangan, tahun 1990 eksitensi 

pentas seni (PENSI) pelajar SMP dan SMA semakin “memanas” dan Majalah Hai 

menjadi salah satu partner pembacanya dalam menuangkan ide kretif tentang 

pentas seni, bahkan Hai juga mengeluarkan booklet tahunan berjudul ”Skulizm” 

yang secara khusus membahas mengenai sekolah, tidak lupa rubrik seperti ”My 

School Page” juga memberikan wadah bagi pelajar yang ingin menjadi reporter.  

Menginjak tahun 2000 Majalah Hai berusaha menyusaikan diri dengan 

perkembangan remaja yang ada termaksud kebutuhan-kebutuhan informasi yang 

diinginkan pasar. Perkembangan teknologi juga membuat Majalah Hai 

memperluas jangkauannya terhadap pembaca agar lebih intens dan dekat dengan 

merilis website resmi yaitu www. Hai-Online.com. Hingga kini, Majalah Hai 

merupakan Majalah pria remaja yang berusia 15-19 tahun. Memiliki segmentasi 

ekonomi dari kelas menengah ke menengah ke atas (B-A). Ukuran fisiknya 

sebesar 21,2 cm x 27,5 cm dengan ketebalan 82 lembar (edisi reguler) dan 98 

halaman (edisi khusus).  
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2.1.1 Perkembangan Logo Majalah Hai 

Tabel Logo Majalah Hai.  

Tahun 
Gambar 

LOGO 
Keterangan 

1977 

 

Logo pertama Majalah Hai, 

masih terkesan masif dan 

lebar. 

1979 

 

Dua tahun bertahan, Majalah 

Hai merubah logo agar lebih 

umum. 

Januari 

1988 

 

Logo baru ini ditambah dengan 

tagline “Bacaan Paten Cowok 

Tulen” 

Juli 

1995 

 
Berbentuk coretan kuas agar 

terlihat spontan yang juga 

merupakan karakter anak 

muda. 

Agustus 

2005 

 
Logo ini menyiratkan 

antikemapanan, dan masif. 

Terlihat miring 15° untuk 

mencerminkan kedinamisan. 
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2.1.2 Data Umum Majalah Hai 

 Majalah Hai merupakan majalah pria remaja yang berusia 15-19 tahun. 

Memiliki segmentasi ekonomi dari kelas menengah ke menengah ke atas (B-A). 

Ukuran fisiknya sebesar 21,2 cm x 27,5 cm dengan ketebalan 82 lembar (edisi 

reguler) dan 98 halaman (edisi khusus). 

Kertas yang digunakan ada dua jenis, yaitu artpaper dan hvs. Harga Majalah 

yang terbit setiap hari Senin ini sebesar Rp 12.500,00. Dengan harga tersebut, 

setiap minggunya Majalah Hai mendapatkan oplah sebanyak 40,000 eksemplar 

untuk daerah DKI Jakarta atau sekitar 50.740 seluruh Indonesia. Majalah Hai 

memang dipasarkan di kota-kota besar di Indonesia.  

Selain penerbitan reguler, Hai juga sempat melakukan berbagai penerbitan 

by product atau kegiatan, antara lain: 

- Hai Stars   : membahas profil dan lagu-lagu dari band tertentu 

- Hai Klip   : isi hampir sama dengan Hai Star namun lebih lengkap 

- Hai Music Series  : Majalah berisi kord dan lagu 

- Rockstar   : Majalah panduan musik 

- The Dream Band  : ajang pencarian bakat anak band (2004-2006) 

- Haibooks   : Jangan Mau Dibegoin Cinta 

- Hai Music Records : usaha di bidang rekaman musik 

- Hai Artist Management : mengelola artis musik 
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2.1.3 Struktur Organisasi Majalah Hai 

 

Gambar 2.1.3 Struktur Organisasi Majalah Hai 

Keterangan: 

Pemimpin Redaksi: Dani Satrio 

Editor Pelaksana: Yorgi Gusman 

Editor: Rahmat Budiman, Dosir Weis, Joko Prayitno 

Editor Foto: Budi Ismail 

Editor Artistik: Freska Paramita 

Reporter: Maria Rosari Sekar Seruni, Rastiaka Atha Hestaviyasa, I Kadek Nicky, 

Rahadian Sidik, Anka Perkasa Samiadi, Zanoear Aliep, Ali Sobri, Adhie, Mega 

Laraswati, Gita Ramadian 

Freelance: Alvin Bahar, Satria PErdana, Randy Aditya, Jane Aprilia, Lilyk Sugiyanto, 

dan Eko Nugroho.  

Fotografer: Firdaus Fadlil, Ilham Anas 

Ilustrator: Rahmat Subagyo 

Layouter: Glory Heryanto 

Desain Grafis:Alfikar Rendi 

Riset dan Dokumentasi: Edi Dimyati 

Sekretaris: Niken Novika 
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Rumah Tangga: Sutardi 

 

2.1.4 Deskripsi Pekerjaan Majalah Hai 

Setiap bagian pada struktur organisasi Majalah Hai mempunyai tugas dan 

fungsi masing-masing seperti halnya pada media massa cetak yang lain. Berikut 

adalah job description pada Majalah Hai:  

- Pemimpin Editorial 

Mempunyai tanggung jawab terhadap kelangsungan Majalah yang bersifat keseluruhan, 

baik itu pemberitaan, riset, bisnis, cashflow, promosi atau iklan. Bertanggung jawab 

secara hukum atas segala isi Majalah. Pemimpin editorial juga memiliki kewenangan 

untuk memutuskan permasalahan yang mendesak dalam hal pelaksanaan kebijakan 

redaksional dan juga merupakan penentu kebijakan dalam redaksi. 

- Sekretaris 

Bertanggung jawab atas segala urusan keseharian atau rumah tangga kantor. Dalam 

urusan administrasi, sekretaris berkoordinasi dengan editor pelaksana, namun  

mempunyai tanggung jawab lebih pada pemimpin redaksi. 

- Editor Pelaksana 

Bertanggung jawab atas segala aktivitas sumber daya manusia yang ada. Bertindak 

sebagai pengelola kantor, mengurus, dan mengawasi. Editor pelaksana bertanggung 

jawab pada pemimpin editorial. Selain itu, editor pelaksana membuat perencanaan dan 

pengembangan isi Majalah dan bertugas untuk mengedit tulisan yang akan diterbitkan. 

Mempunyai tanggung jawab utama yaitu memastikan terbitnya Majalah. Sebagai 

pemegang administratif, editor pelaksana  selalu berkoordinasi dengan sekretaris. 

- Riset dan Dokumentasi 

Bertanggung jawab atas segala bentuk pengarsipan artikel, foto, Majalah, dan 

dokumentasi lainnya. 
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- Editor Cetak 

Editor bertanggung jawab kepada editor pelaksana. Mengkoordinasikan tugas liputan 

reporter, menilai, menyunting naskah berita termasuk melakukan pengecekkan terkait 

dengan akurasi data. Editor juga berwenang memberi penilaian terhadap penampilan 

kerja reporter. 

- Editor Visual 

Editor visual bertanggung jawab untuk menjaga alur dari desain Majalah Hai yang akan 

terbit setiap satu minggu sekali, mulai dari outline, layout dan posisi iklan pada majalah 

hingga proses naik cetak.  

- Editor Digital 

Editor digital bertanggung jawab untuk menjaga dan mengawasi alur kerja online dari 

keseluruhan konten yaitu baik iklan, artikel, kualitas dan kuantitas Hai-Online.com  

- Editor Artistik 

Bertanggung jawab atas perwajahan atau layout Majalah, baik itu cover, tata letak 

artikel, tata letak foto, dan ilustrasi. 

- Reporter 

Melakukan reportase sesuai apa yang telah dibahas dalam rapat redaksi dan  

sebagaimana yang dikoordinasikan oleh editor. Selain itu, reporter juga berhak 

memberikan usul program peliputan. 

- Fotografer 

Menyajikan foto yang dibutuhkan serta menjalankan assigment foto yang telah 

ditentukan oleh rapat redaksi. 

- Desainer Grafis 

Membuat grafis sesuai dengan kebutuhan serta mengatur tampilan halaman Cetak yang 

dibuat dengan tujuan menarik minat pembaca dan mengoptimalkan penyampaian pesan. 

- Penata Artistik 

Menata letak tulisan dan foto. 

- Ilustrator 

Membuat gambar ilustrasi yang sesuai dengan kebutuhan rubrik Majalah. 

 

2.1.5 Rubrikasi Majalah Hai 

Berikut hal-hal yang dibahas pada Majalah Hai; 

1. Hang outs 
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2. Sports 

3. Movie and TV 

4. Automotive 

5. Apparel (clothing) 

6. Music 

7. Technology and Popular Science 

8. Relationships 

9. Self improvement 

10. Education 

11. Gadget 

12. Sex Education and Psychological problems   

 

Lebih spesifik mengenai rubrik di Majalah Hai, berikut nama rubrik dan keteranganya; 

 Hai Star: Berisi informasi singkat dan ringan tentang artis dalam dan luar negeri. 

Biasanya informasi yang unik dan menarik dari artis yang bersangkutan. 

 Cewek Hai: Informasi ringan atau profile dan foto tentang murid-murid 

perempuan cantik dari kelas dua SMP sampai tiga SMA.  

 Fashion: Informasi terbaru dari tren atau fashion yang sedang diminati oleh anak 

muda. 

 Barbar: Barang Baru. Menginformasikan barang-barang terbaru dipasaran, baik 

dari segi fashion, lifestyle, ilmu pengetahuan dan terknologi. 

 Heroes Among Us: Memberikan informasi tentang entrepreneur muda yang 

sukses dengan bisnis yang digelutinya dari bawah. 

 School Section: Memberikan informasi tentang isu, tren, dan hal unik yang 

berhubungan dengan sekolah. 

 Haitek: Memberikan informasi tentang sesuatu tapi dibahas melalui sudut 

pandang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 Art Section (Art Story dan Hai Art): Berisi foto atau pun ilustrasi yang 

dikirimkan oleh para pembaca Majalah HAI untuk dinilai oleh tim dari HAI dan 

artikel mengenai dunia fotografi dalam negeri dan luar negeri.  

 Movie Section: Rubrik khusus yang membahas tentang film. 

 Music Section: Membahas tentang musik-musik yang sedang diminati, atau 

artis-artis tertentu yang membuat gebrakan baru. 

 Psychofun: Membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan psikologi 

remaja dengan santai. 
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 Sport Section:  Memberikan informasi terkait di bidang olahraga. 

 Musik Hai: Berisi foto-foto konser musik terbaru yang didokumentasikan oeh 

fotografer Hai. 

 Demos Page: Informasi mengenai musisi-musisi baru tanah air lengkap dengan 

Demos-Chart yang memberikan urutan band-band baru tanah air dengan hits 

mereka.  

 Automotive Section: Rubrik yang membahas tentang dunia otomotif. 

 Fiksi: Berisi cerita-ceerita pendek, biasanya sebanyak 4 halaman. 

 What's On: Informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh 

beberapa pihak. 

 Games: Informasi mengenai dunia games mulai dari games tersebut, atribut 

games, spesifikasi games dan lain-lain.  

 Bagman Says: Rubrik yang berisi pertanyaan-pertanyaan pembaca dan solusi 

yang diberikan oleh redaksi mengenai masalah hubungan dengan teman, orang 

tua, bahkan pacar. 
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