
 

 
 
 

PROPOSAL PENAWARAN JASA 
PEMBUATAN WEBSITE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Melayani Jasa Pembuatan: 
 

1. Website Perusahaan 
2. Website Pribadi 
3. Website Sekolah 
4. Toko Online  



 

 
 
 

MENGAPA WEBSITE ?? 
 

Website memberikan solusi bagi dunia usaha guna menjangkau konsumen 
sebanyak-banyaknya dimana saja dan kapan saja, tidak terbatas wilayah geografi dan 
waktu. Website adalah Media Promosi Online berbentuk page/halaman di media 
internet, yang khusus menyediakan kapasitas yang sangat besar bagi perusahaan 
untuk menginformasikan data perusahaan seperti;company profile, produk-produk, 
jasa-jasa dan masih banyak yang lainnya. 

 
Hal ini sangat menguntungkan Perusahaan dan Konsumen karena perusahaan 

dapat menjelaskan produk/jasa andalan secara terperinci dan Konsumen mendapatkan 
keterangan yang sangat terperinci secara cepat dan tepat kapan saja dan dimana saja. 
 
 

WEB DESIGN 
 

Layanan Web Design akan memberikan kepastian Anda memiliki situs web yang 
baik, kami akan menggunakan teknologi terbaru, pemrograman dan scriptingn yang 
optimal, penataan informasi yang sesuai dengan kebutuhan,serta design yang eksklusif. 
Pengunjung yang melihat situs web Anda akan mendapatkan bahan,brosur,gambar/foto, 
atau informasi penting lainnya, dan kami menyusunnya menjadi sebuah web site yang 
komplit yang nantinya dapat diakses secara luas melalui Internet. 

 
 

WEB PROGRAM 
 

Situs Anda akan kami lengkapi dengan program-proram untuk memaksimalkan 
fungsi website tersebut, untuk menjadikan situs website Anda lebih “hidup” sehingga bisa 
menjalin komunikasi antara pemilik dan pengelola situs dengan pengunjungnya. 

  
Dengan program yang baik, pengunjung akan senang hati mendaftar 

sebagaimember dalam situs Anda sehingga Anda dapat dengan mudah menghubungi 
pengunjung situs Anda melalui mailing list untuk men terbaru Anda.Selain itu, dengan 
adanya program menjadi menarik dan menjadi suatu sarana agar pengunjung situs Anda 
akan tetap kembali berkunjung, entah untuk melihat berita, melihat foto, melihat promosi 
terbaru atau paket-paket promosi, mengisi polling, mengisi forum diskusi,dll 

 
 
 
 
 

DOMAIN NAME REGISTRATION 
 



 

 
 
 

Kami akan mengerjakan seluruh proses administrasi pendaftaran nama domain 
Anda (jika belum Anda), sehingga situs website Anda dapat menggunakan alamat : 
http://www.PerusahaanAnda.com atau http://www.PerusahaanAnda.co.id 
 
Berikut kami jelaskan beberapa domain sebagai bahan referensi anda (INTERNIC) 
 

 .com (dotcom, untuk situs komersial) 
 .net (dotnet, untuk situs jaringan atau media) 
 .org (dotorg, untuk organisasi) 
 .info (dotinfo, untuk kebutuhan informasi) 

 
Dan nama domain Idnic (INDONESIA) 
 

 .co.id (untuk situs perusahaan) 
 .net.id (untuk penyelenggara jasa internet) 
 .or.id (untuk organisasi) 
 .web.id (untuk organisasi perorangan) 
 .ac.id (untuk perguruan tinggi)

  



 

 
 
 

KLIEN KAMI 
 

 
 
 

http://www.rajawalicemerlangabadi.com/ 
http://www.arsyscaturangga.co.id/ 

http://www.sti-telco.com/  

http://www.rajawalicemerlangabadi.com/
http://www.arsyscaturangga.co.id/
http://www.sti-telco.com/


 

 
 
 

PAKET PELAYANAN 
 

ITEM CMS WEB STATIC WEB 

Desain Custom Custom 

Slide Show Ya Ya 

Jumlah Halaman Unlimited Unlimited 

Galery Ya Ya 

Katalog Ya Ya 

News / Artikel Ya Ya 

Free Optimasi Full Full 

Re-desain Tidak Tidak 

Biaya Pembuatan WEB Rp 4.000.000 Rp 3.000.000 

 
 
 

ITEM Hosting A Hosting B Hosting C 

Hosting 4 Gb 8 Gb 16 Gb 

Domain 
com, net, org, 
info, biz, co.id 

com, net, org, info, 
biz, co.id 

com, net, org, 
info, biz, co.id 

EMAIL 

POP Unlimited Unlimited Unlimited 

Forwarding Unlimited Unlimited Unlimited 

Webmail Ya Ya Ya 

DATABASE 

MySQL 5 Unlimited Unlimited Unlimited 

Remote Database Tidak Ya Ya 

BACKUP SERVICE 

Daily Backup Ya Ya Ya 

LAINNYA 

SOftaculous (Cpanely) Ya Ya Ya 

Web Installer Ya Ya Ya 

Multiple Domain  
(Spanel / Cpanel) 

3 Max 6 5 Max 10  10 Max 15 

Harga / Tahun Rp. 700.000  Rp. 1.300.000 Rp. 2.200.000 

 
Keterangan: 

 Biaya Pembuatan adalah harga pembuatan website sampai selesai . 
 Harga dan spesifikasi layanan sewaktu – waktu dapat berubah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

WAKTU DAN PROSES PEMBUATAN WEBSITE 
 

Pembanguanan website ini akan menyita waktu selama 1 bulan sejak data yang 
akan dipublikasikan kami terima. 

 
Tahapan pelaksanaan pembangunan website adalah sebagai berikut: 
 
1. Tahap persiapan : 

 Kesepakatan antara kedua belah pihak (Client dan Daredesign Multimedia) 
 Penunjukan penanggung jawab kontak informasi dari client kemudian 
 Daredesign Multimedia akan berkomunikasi dengan kontak informasi tersebut 
 Kontak informasi mengumpulkan data dan informasi berupa arsip dokumen 
 dan foto /gambar. 

 
2. Tahap pembuatan website : 

 Perancangan struktur konten 
 Desain grafis website dan aplikasinya 
 Pendaftaran domain, Hosting server, dan Uploading 
 Ujicoba website 



 

 
 
 

ARUL 
Phone: +62 899 907 5401; 

Email: arul.march@gmail.com 
 

PENUTUP 
 
Demikian proposal penawaran jasa pembuatan website dari kami, kami akan sangat 

senang bila Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan kesempatan 
kepada kami untuk memberikan konsultasi hal hal yang berkenaan dengan teknologi 
informasi dan website. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih. 
 
 
 

Contact Service : 
 

mailto:arul.march@gmail.com

