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「じゃかるた新聞デジタル版リニューアルおよびルピア建て

購読料改定のお知らせ」 
 

2018 年７月 27 日 

ご購読者様各位 
 

平素よりじゃかるた新聞をご愛読頂き誠に有難う御座います。 
 

 じゃかるた新聞では、７月 30 日（月）に「じゃかるた新聞

デジタル版」（弊社ＷＥＢサイト）の全面リニューアルを行

います。レスポンシブデザインの採用により、スマートフォ

ン（スマホ）などのモバイル端末から閲覧する際に最適化表

示が可能となるほか、動画ニュースへの対応、人気コラムの

まとめ読みができるなど、より使いやすく、機能も充実いた

します。（コラムのまとめに関しましては、新・生活情報カ

テゴリ「じゃらんじゃらん」の公開とあわせ、８月６日（月）

を予定しております。） 
 

 また、有料会員向けの過去記事閲覧期間を拡大致します。

これまで１ヶ月だった一般会員の過去記事閲覧期間を１年間

に、同じく１年間だった特別会員の閲覧期間を３年間に拡大

致します。マスター会員は創刊以降約 20 年間の記事がすべて

お読みいただけます。ビジネスの現場で弊社の過去記事デー

タベースをご活用いただけますと幸いです。 
 

 これに伴い、2018 年９月１日よりデジタル版一般会員のル

ピア建ての購読料金を月額 22 万ルピアから 30 万ルピアへ、

特別会員の購読料金を同 45 万ルピアから 60 万ルピアへ、マ

スター会員の購読料金を同 270 万ルピアから 360 万ルピアへ

改定致します。価格の改定は 2012 年 9 月以来６年ぶりとなり

ます。なお、円建てのデジタル版購読料金および紙面購読料

金、ダブルパックの料金は据え置きとなります。 

 

 【ご契約延長早割プロモーションを実施致します。】 

 2018 年９月１日からのデジタル版購読料金の改定を前に、

ご契約延長早割プロモーションを実施致します。2018 年 12

月 31 日までにデジタル版のご契約期間が終了される方を対象

に、８月 31 日までにご契約延長のお手続きを完了（お支払い

手続き含む）頂くと、2018 年９月１日以降分も含め旧料金に

てご契約延長をさせて頂きます（最大１年間）。詳しくは、

下記担当までお問い合せください。 
 

 【サーバ切り替えに伴うアクセス制限のお知らせ】 

 ７月 28 日（土）インドネシア時間 17 時頃から 29 日（日）

23 時頃まで、リニューアル作業を行います。その間、データ

ベースサーバの切替を行う関係で、弊社ウェブサイトへのア

クセスが出来なくなる時間帯が発生します。ご迷惑をお掛け

致しますが、ご理解ご協力の程、何卒宜しくお願い申し上げ

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pemberitahuan Mengenai Pembaharuan Berlangganan The Daily Jakarta 
Shimbun Versi Digital dan Perubahan Harga Berlangganan (Harga dalam 

Mata Uang Rupiah) 
 
27 Juli 2018 
Pelanggan Yang Terhormat,  
 
Terima kasih untuk selalu menjadi pelanggan setia The Daily Jakarta 
Shimbun. 
 

Pada Senin, 30 Juli 2018, kami akan memperbaharui secara keseluruhan 
tampilan WEBSITE dan format The Daily Jakarta Shimbun Versi Digital. 

Dengan desain yang lebih responsif, dan tampilan yang dioptimalkan, 
akan lebih memudahkan Anda dalam mengakses berita melalui telepon 
genggam (Smart Phone) atau Tablet, serta dukungan berita-berita dalam 
bentuk video, dan metode pembacaan berita digital yang lebih 
komprehensif, serta penelusuran Kolom Favorit yang lebih mudah. (Untuk 
pembaruan ringkasan Kolom, direncanakan akan dilakukan pada Senin, 6 
Agustus 2018, bersamaan dengan pembukaan kategori baru : Jalan-Jalan). 

 
Kami juga akan memperpanjang jangka waktu penelusuran artikel-

artikel lama dalam arsip untuk anggota pelanggan berbayar. Untuk 
pelanggan Regular Membership yang sebelumnya dapat menelusuri artikel-
artikel lama dalam satu bulan ke belakang akan diperluas menjadi satu 
tahun ke belakang, kemudian untuk pelanggan Special Membership juga 
akan diperluas menjadi tiga tahun ke belakang dari yang semula satu tahun 
ke belakang. Untuk anggota Master Membership tetap dapat menelusuri 
seluruh artikel The Daily Jakarta Shimbun sejak pertama diterbitkan, yakni 
sekitar 20 tahun ke belakang. Kami berharap artikel-artikel dalam arsip The 
Daily Jakarta Shimbun tetap dapat menjadi referensi dan bahan rujukan 
untuk data Bisnis Anda. 

 
Sehubungan dengan itu, mulai tanggal 1 September 2018, dengan berat 

hati kami akan menyesuaikan biaya berlangganan The Daily Jakarta 
Shimbun Versi Digital (hanya harga berlangganan dalam Mata Uang Rupiah). 
Biaya berlangganan keanggotaan Regular Membership yang sebelumnya Rp. 
220,000 / bulan akan disesuaikan menjadi Rp. 300,000 / bulan, dan biaya 
keanggotaan Special Membership yang sebelumnya Rp. 450,000 / bulan 
akan disesuaikan menjadi Rp. 600,000 / bulan, kemudian untuk biaya 
keanggotaan Master Membership dari sebelumya Rp. 2,7 Juta / bulan akan 
disesuaikan menjadi Rp. 3,6 juta / bulan. Penyesuaian harga ini merupakan 
yang pertama dalam enam tahun terakhir sejak berlangganan versi digital 
diluncurkan pada September 2012. Sementara itu, untuk biaya 
berlangganan versi digital dalam Mata Uang Yen, biaya berlangganan versi 
cetak, serta biaya berlangganan Doublepack (kertas + digital) tidak ada 
perubahan. 
 
[Promosi perpanjang kontrak lebih awal] 

Sebelum biaya penyesuaian harga berlangganan diterapkan pada 
tanggal 1 September 2018, kami akan melakukan promosi perpanjang lebih 
awal untuk kontrak berlangganan. Khusus bagi pelanggan yang memiliki 
periode berlangganan berjalan saat ini yang berakhir sampai dengan 31 
Desember 2018, jika Anda melakukan prosedur perpanjangan kontrak 
berlangganan (termasuk juga prosedur pembayaran) sebelum tanggal 31 
Agustus 2018, maka menerapkan Harga Lama untuk periode perpanjangan 
berikutnya dengan perpanjangan berlangganan maksimal satu tahun. Untuk 
informasi lebih jelas, silakan hubungi bagian terkait. 
 
[Pemberitahuan Keterbatasan Akses Terkait Pembaharuan Server] 

Pada tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 17:00 WIB hingga tanggal 28 Juli 
2018 sekitar pukul 23:00 WIB, kami akan melakukan pembaharuan server 
dan peralihan database Website The Daily Jakarta Shimbun. Sehubungan 
dengan hal itu, akan ada kemungkinan website tidak dapat diakses atau 
gangguan koneksi saat menelusuri berita pada waktu tersebut. Kami mohon 
maaf atas ketidaknyamanannya. Terima kasih banyak atas pengertiannya. 
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