Proposal Buku “LongStay in Bali” (日本語版/Bahasa Jepang)
Tebal
Ukuran
Cover
Jumlah cetak
Target Terbit

: 260 halaman
: A5 (setengah A4)
: Soft Cover
: 50,000 eksemplar
: Oktober 2008

1. Umum
Ide pembuatan buku ini dari dua hal utama. Setelah Forum Ekonomi Jepang
Indonesia (JIEF) mengadakan seminar LongStay tanggal 25 Feb 2005
muncullah ide pembuatan buku ini yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi
orang Jepang yang ingin tinggal lama di Bali. Kemudian data dari biro
perjalanan besar Jepang, JTB, hasil surveinya menunjukkan tempat favorit orang
Jepang di luar negeri, khususnya Bali hanya di peringkat ke-13. Alasannya,
tidak ada informasi mengenai LongStay di Bali dalam bahasa Jepang. Tahun
2007 ini dimulainya masa pensiunan orang Jepang yang lahir tahun 1947.
Mereka mencari tempat yang aman, tenang, relatif murah dibandingkan Jepang
dan mudah untuk hidup di hari tua. Hal ini merupakan kesempatan emas bagi
Indonesia untuk menginformasikan lebih banyak lagi kepada mereka, mengenai
kelengkapan, kemudahan, aman serta nyaman tinggal di Bali dalam bahasa
Jepang.
Kata Pengantar dan Kata Sambutan dari beberapa pihak.
2. Tujuan
Sudah jelas sekali buku ini bertujuan agar dapat menjadi pegangan penting bagi
warga Jepang yang ingin menetap lama di Bali Indonesia.
3. Isi
Dankai no Sedai merupakan masa di mana dimulainya pensiunan warga Jepang
yang lahir mulai tahun 1947. Ada yang menyebut masa ini sampai dengan orang
yang lahir tahun 1952. Berarti sampai dengan tahun 2012 mungkin masih dapat
disebut sebagai Dankai no Sedai.
a. Pengaruh Dankai no Sedai bagi Indonesia
b. Saingan Indonesia (Australia, Malaysia, Hawai, dan sebagainya).
c. Visa Orangtua warga asing
d. Schedule kegiatan ke/di Bali:
1. Penjemputan
2. Hotel (list)
3. Kegiatan ke Imigrasi (KITAS, dll)
4. Makanan (list)
5. Kegiatan sehari-hari, cocok tanam, olahraga, dll
6. Periksa kesehatan
7. Biaya-biaya hidup terinci.

1

4. Penutup
Pada Bagian Penutup ini akan berisikan berbagai macam daftar. Mulai daftar
hotel atau resort atau tempat penginapan yang ada di Bali, lalu daftar rumah
sakit yang layak dan pantas bagi warga Jepang, terutama yang memiliki fasilitas
professional, daftar dokter yang ada di Bali terutama yang dapat berbicara
bahasa Jepang, bagaimana mengenai transportasi di Bali, bagaimana mengenai
pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambakan di Bali, bagaimana olahraga
di Bali yang dapat diikuti warga Jepang, daftar perundangan Indonesia
khususnya bagi orang asing, terlebih mengenai Visa orang tua warga asing, dan
sebagainya.
5. Iklan
Karena buku ini akan dicetak cukup banyak dan dengan biaya tidak sedikit,
diperkirakan sedikitnya 2,000,000 yen atau sekitar Rp.170,000,000,- maka
dibutuhkan pencarian dana dari iklan serta partisipasi berbagai pihak.
Biaya Iklan dan Partisipasi
Iklan warna atau hitam putih tidak ada perbedaan harga. Iklan diterima sudah dalam
bentuk jadi dalam file ADOBE, baik Illustrator, Photoshop, inginpun JPEG resolusi
minimal 350dpi.
Deadline: 31 Maret 2008
1. Iklan Halaman Cover Depan Dalam
2. Iklan Halaman Cover Belakang Luar
3. Iklan Halaman Cover Belakang Dalam

: 300,000 yen
: 350,000 yen
: 290,000 yen

Halaman Isi (Dalam Buku)
1. Dua halaman isi
2. Satu halaman isi
3. Setengah halaman isi
4. Seperempat halaman isi
5. Seperdelapan halaman isi
6. Seperenambelas halaman isi

: 250,000 yen
: 125,500 yen
: 87,500 yen
: 50,000 yen
: 30,000 yen
: 15,000 yen

Sekretariat:
Indonesia
Pandan College
Jl. Cok Agung Tresna 15, Griya Alamanda Blok No.7, Renon, Denpasar 80235, Bali
Tel.0361-255-225, 0361-796-7654 Fax.0361-724-377, 0361-8-4242-61
Japan
Office Promosi, Ltd.
1-1-1- 1008, Oyada, Adachi-ku, Tokyo 120-0001
Tel.090-3344-0529 Fax.03-5616-4200 Email: info@balilongstay.com
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