Proposal Penawaran, Perancangan dan Pengembangan Website
Pendahuluan
Perkembangan teknologi informasi pada saat ini khususnya teknologi internet
berkembang dengan laju kecepatan yang luar biasa, tidak menutup kemungkinan banyak
potensi dan sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Sekarang ini, pemanfaatan teknologi
informasi tidak sekedar sebagai fasilitas suatu perusahaan untuk menjalin hubungan dengan
relasinya tetapi juga dapat memberikan kesan baik dan profesionalisme sebuah kinerja
perusahaan. Dengan sebuah website, perusahaan dapat memperluas existensinya, baik di
pasar domestik maupun international.
Melalui proposal ini kami ingin mengajukan penawaran pembuatan website dan
program aplikasi lain kepada bapak/ibu baik itu untuk perusahaan, organisasi, partai politik,
yayasan, lembaga, perkumpulan, individu, atau untuk keperluan lainnya. Dengan harga yang
relative lebih murah dari rata-rata penyedia website professional lainnya, namun bapak/ibu
tetap mendapatkan fasilitas yang lengkap dan layanan purna jual dari kami.
Jenis Web
Secara umum terdapat 2 jenis web, yaitu web statis dan web dinamis. Web statis
adalah web yang berisi informasi yang sifatnya statis (tetap). Disebut statis karena pengguna
tidak dapat berinteraksi dengan web tersebut. Pada web statis, interaksi pengguna hanya
terbatas dapat melihat informasi yang ditampilkan (seperti layaknya sebuah brosur),
sedangkan Web dinamis adalah web yang menampilkan infomasi serta dapat berinteraksi
dengan pengguna. Web dinamis memungkinkan pengguna untuk berinteraksi menggunakan
form sehingga dapat mengolah informasi yang ditampilkan. Disamping itu web dinamis
bersifat interaktif, tidak kaku, dan terlihat lebih indah.
Layanan
Website yang kami tawarkan tersedia dengan banyak fitur, antara lain :
1.
2.
3.
4.

Fleksibilitas dalam desain, data dan maintain updates.
Utilitas yang lengkap dalam website.
Tersedia dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris apabila diperlukan)
Navigasi yang menarik, menggunakan menu pulldown apabila diperlukan
(javascript) .
5. Menggunakan Teknologi terkini (XHTML, CSS, PHP dan lain-lain).
Harga dan Fitur
Web Package
A.

Harga

Standart

Keterangan

Rp. 1.500.000,00

Jenis web statis

Rp. 3.500.000,00

Jenis web dinamis

Plain HTML Website (5 pages)
Domain Name Registration (1 year)
50 MB Web Space (1 year)
2 GB/month Bandwidth limit
Free Search Engine Submission
e-mail
B.

Professional
Web programming and coding (PHP)
Contact Form
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Guestbook
Website Statistics
Domain Name Registration (1 year)
100 MB web space (1 year)
5 GB/month Bandwidth limit
Free Search Engine Submission

C.

Advanced

Rp. 5.000.000,00

Jenis web dinamis

Rp. 600.000,00

Jenis web dinamis dengan sistem blog

Rp. 800.000,00

Jenis web dinamis dengan sistem blog

Site Content Manager System
Photo Manager / Photo Gallery
Visitor Tracking
Newsletter
News System
Inside Search
Online Forum
Guestbook
Domain Name Registration (1 year)
500 MB web space (1 year)
8 GB/month Bandwidth limit
Free Search Engine Submission

D.

BlogPackageBasic
Customize Design (5 theme)
Step-by-step posting
Domain Name Registration (1 year)
50 MB Web Space (1 year)
1 GB/month Bandwidth limit
Free Search Engine Submission

E.

BlogPackageAdvanced
Customize Design (10 theme)
Step-by-step posting
Domain Name Registration (1 year)
100 MB Web Space (1 year)
2 GB/month Bandwidth limit
Free Search Engine Submission

F.

Additional Package

Paket tambahan

Additional HTML Page

Rp. 100.000,00

Penambahan halaman statis

Additional Site Pages Programming
Banner Rotation System

Rp. 200.000,00
Rp. 500.000,00

Blog additional module
Contact Form

Rp. 50.000,00/module
Rp. 150.000,00

Email Send System

Rp. 100.000,00

Penambahan halaman dinamis
Memungkinkan pemilik/pengelola website
untuk memberikan ruang iklan/promosi
dalam bentuk gambar secara bergantian
bagi instansi/perusahaan lain, dengan
ketentuan sesuai kebijaksanaan pemilik
website.
Tambahan plugin untuk BlogPackage
Sebagai sarana interaksi/komunikasi yang
lebih serius dan intensif, antara pengunjung
dengan pemilik website
Sistem pengiriman e-mail

Guess Book

Rp. 200.000,00

Media penulisan pesan pengunjung
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Multi language

+ 30% dari total harga paket

Web 2 bahasa atau lebih

News System

Rp 4.000.000,00

Search Engine Optimizer

Rp. 500.000,00

Shoutbox

Rp. 250.000,00

Syncronize e-mail

Rp. 100.000,00

Pembuatan web site berita
Menjadikan website anda mudah
ditemukan di search engine
Pengunjung bisa menulis pesan / kesan (
berinteraksi ) dengan bahasa yang informal
Pembuatan e-mail di GMAIL dengan
domain sendiri (space sama dengan
GMAIL)

*

*

data diterjemahkan klien/pelanggan

Paket Standart 5 pages

Description

Home
About Us
Service / Product
Contact Us
News
Gallery Foto

Halaman utama website
Penjelasan tentang perusahaan
Profile service jika perusahaan jasa, dan product jika dagang / manufacture
Content untuk contact ke perusahaan melaui E-Mail, telepon, surat, dsb
Berita – berita terbaru mengenai kegiatan perusahaan
Album foto – foto kegiatan perusahaan

Proses Pelaksanaan
Adapun perincian langkah-langkah perancangan dan pengembangan sebuah website
adalah sebagai berikut :
1. Pengumpulan data.
2. Analisa data.
3. Registrasi domain dan hosting.
4. Perancangan awal layout website
5. Penyempurnaan layout website.
6. Publikasi website.
7. Percobaan
8. Penyempurnaan performance akhir website.
Proses perancangan website memerlukan waktu 1 hingga 4 minggu tergantung tingkat
kesukaran.
Langkah-langkah yang harus klien/pelanggan siapkan:
1. Bahan situs. Data/informasi keseluruhan yang ingin ditampilkan, Foto, Contact
Address, Visi dan Misi (untuk perusahaan), kata sambutan, data/spesifikasi produk
atau jasa, dsb.
2. Bahan tulisan dicetak, lalu untuk Foto serta bahan ketikan disimpan ke dalam
CD/disket sebagai soft copy.
3. Additional Package yang ingin ditambahkan dalam situs, semacam : Multi language,
buku tamu, Polling, Contact Form, dsb.
4. Menu navigasi yang ingin disajikan dalam situs: home, about us, contact us, visi misi,
service/ product, news, dsb.
5. Nama Domain. ( hal diatas dapat dikonsultasikan kepada kami ).
Ketentuan Web Desgin
1. Semua bahan data dan image disiapkan oleh pihak klien/pelanggan.
2. Pembayaran Web Design 50% saat awal dan 50% saat akhir pengerjaan
3. Semua paket web design sudah termasuk domain + hosting selama setahun.
4. Tahun berikutnya hanya dikenakan biaya domain + hosting
a. 50 MB Rp. 140.000/tahun
b. 100 MB Rp. 190.000/tahun
c. 500 MB Rp. 390.000/tahun
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5. Untuk pembuatan paket program lainnya kami sesuaikan dengan kriteria dan
kompleksitas dari program yang klien minta.
6. Diluar dari ketentuan diatas silahkan menghubungi kami.
Ketentuan lainnya
Customer mendapatkan :
- Alamat e-mail sesuai domain (namaanda@domain.com)
- Inbox e-mail (sesuai pilihan Web Hosting)
- Masa berlaku tergantung pilihan kontrak Domain dan Web Hosting.
- Layanan dan konsultasi
Penutup
Demikian proposal perancangan dan pengembangan website yang kami tawarkan
kepada bapak/ibu, semoga bermanfaat, dan dapat menjadi pertimbangan. Besar harapan
kami untuk dapat bekerja sama dengan bapak/ibu dalam pembuatan website ini.
Bilamana bapak/ibu memerlukan website dengan spesifikasi yang bapak/ibu inginkan
silahkan hubungi kami kembali.
Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Green Tech Community

Richard Haurissa
marketing@serba-murah.web.id
http://www.serba-murah.web.id
021 93564494 / 021 89956275
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