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Sumber informasi melalui berbagai media, khususnya
media internet, saat ini semakin digemari oleh
masyarakat atau pelaku bisnis. Internet sebagai media
teknologi informasi memiliki fungsi menyediakan
berbagai informasi yang dibutuhkan oleh user.



P

No. :

Lamp. : 1 (satu) set proposal.

Perihal : Penawaran Perancangan Website.

Kepada Yth. Kepala Perusahaan Di Tempat.

Dengan hormat,

Webkita merupakan divisi bisnis yang menangani bidang khusus dalam

pengembangan website. Webkita lebih fokus dan menitik beratkan dalam memberikan

layanan pembuatan, pengembangan, dan memaksimalkan website untuk meningkatkan

brand awareness, dan pemasaran jasa/produk. Website didesain dengan pertimbangan

estetika, fungsionalitas dan nilai tambah. Dalam hal estetika, Webkita memberikan desain

Web yang professional sesuai dengan citra instansi/perusahaan.

Melalui surat penawaran ini, kami menawarkan proposal perancangan aplikasi

“Website” untuk Perusahaan yang sedang anda pimpin. Adapun proposal perancangan

website yang kami tawarkan, telah dilampirkan bersamaan dengan surat ini. Atas

perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Tulungagung, Agustus 2016

Hormat Kami,



Webkita

Proposal Penawaran Pembuatan Website
I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan sumber informasi melalui berbagai media,

khususnya media internet, saat ini semakin digemari oleh masyarakat atau pelaku

bisnis. Internet sebagai media teknologi informasi memiliki fungsi menyediakan

berbagai informasi yang dibutuhkan oleh user. Informasi yang diperoleh melalui

internet selain cepat dan akurat, juga dapat diakses dimana saja. Untuk dapat

tersambung dengan internet, beberapa perangkat dapat digunakan seperti telepon

rumah, handphone, atau melalui jaringan server/warnet. Website adalah media yang

sangat penting dalam memasarkan produk dan layanan anda. Sebuah website

mencerminkan perusahaan yang diperkenalkannya.

Website juga berperan sebagai merek (brand) anda. Penggunaan internet semakin

meluas dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya internet dan

kemudahan yang ditawarkan. Salah satunya website company profile atau Toko

Online (Online Shop) adalah trend baru dalam penggunaan internet. Melalui internet,

pengguna dapat melakukan transaksi jual beli dengan mudah dan cepat. Pelaku bisnis

dapat mempromosikan barang dagangannya keseluruh penjuru dunia dengan biaya

yang murah.

Webkita adalah sebuah penyedia jasa layanan media online dan media informasi

lainnya. Kami merupakan penyedia jasa pembuatan website yang dapat membantu

bagi organisasi atau perusahaan yang bergerak dibidang bisnis atau komersial. Bukan

hanya perlayanan, tapi kualitas dan harga, menjadi hal terbaik untuk promosi

perusahaan/usaha bisnis dijaringan internet.



II. Visi dan Misi

Visi :

Webkita bertekad untuk menjadi sebuah sentra website solution dengan kualifikasi

dan kompetensi internasional, serta berorientasi bisnis secara profesional.

Misi :

1. Mengembangkan industri website dengan orientasi bisnis dan kultur professional

2. Mengakomodasi sumber daya, potensi dan peluang bisnis di Indonesia

3. Mengembangkan riset yang terpadu, berkesinambungan dan terarah secara jelas

untuk meningkatkan kompetensi di dalam industri website

4. Meningkatkan dan mengembangkan peluang-peluang kerjasama dengan pihak

luar

5. Meningkatkan branding Webkita dengan menjaga kualitas produk dan layanan.

III. TUJUAN PEMBUATAN WEBSITE

Adapun tujuan yang dapat diperoleh dari sebuah perancangan dan pengembangan

sebuah website adalah sebagai berikut :

 Publikasi keberadaan instansi atau perusahaan ke seluruh dunia.

 Publikasi profile dan layanan dari instansi atau perusahaan.

 Meningkatkan pelayanan dan nilai jual instansi/perusahaan yang lebih

professional dan brand awareness.

IV. MANFAAT DAN KEUNTUNGANWEBSITE

Ada banyak manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam membangun website

untuk instansi atau perusahaan antara lain :



 Mempromosikan keberadaan nama instansi/perusahaan kepada masyarakat

dunia umumnya serta masyarakat Indonesia khususnya.

 Kurang lebih 50 juta orang di Indonesia mengakses internet.

 Dapat menyediakan informasi yang lengkap tentang profil instansi/perusahaan,

visi dan misi, fasilitas - fasilitas yang disediakan,

 Mempermudah untuk dapat mengumpulkan tanggapan kritik dan saran dari

masyarakat dunia terhadap mutu instansi/perusahaan.

 Membangun citra instansi/perusahaan dimata masyarakat luas, dimana hal

tersebut di representasikan pada tampilan website.

 Mempermudah customer untuk mendapatkan segala informasi mengenai data-

data instansi/perusahaan atau pun pelayanan yang diberikan.

 Membangun sebuah komunitas para loyal customer dimana diharapkan

website tersebut dapat menjadi bagian dari proses Customer Relationship

Program.

V. TAHAP-TAHAP PELAKSANAAN PEMBUATAN WEBSITE

1. Perencanaan Proses perencanaan ini adalah proses pemilihan jenis website yang

akan dibuat, apakah statis atau dinamis. Hal-hal yang perlu dilakukan mencakup

pekerjaan pengumpulan data yang akan ditampilkan pada website yang akan

direncanakan. Datadata yang diperoleh kemudian dianalisa berdasarkan

karakteristik data dan kebutuhan (cepat tidaknya perubahan data, tingkat

kerumitan tampilan, dan bagaimana data akan ditampilkan).

2. Pembuatan Proses pembuatan website adalah proses pembuatan halaman-halaman

yang berisi data-data yang diperoleh dari proses sebelumnya. Hal-hal yang harus

dilakukan terutama adalah pengaturan tata letak dan struktur sistematika dan

navigasi penyajian informasi. Untuk website dinamis database, selain kedua hal



tersebut masih diperlukan satu hal lagi yaitu pembuatan program (aplikasi) yang

akan dijalankan di komputer server.

3. Implementasi / Penempatan Setelah pembuatan selesai, maka halaman-halaman

website tersebut perlu ditempatkan pada server yang terhubung ke internet

sehingga dapat dikunjungi para pengguna internet. Selain itu dilakukan juga

testing terhadap kelayakan website tersebut.

4. Maintenance / Perawatan Untuk menjamin aktualitas informasi yang disajikan,

halamanhalaman website perlu diawasi, dipromosikan, dikembangkan, dan

diperbaharui secara berkala. Hal ini diperlukan untuk mengatasi kerusakan-

kerusakan.

VI. PRODUK DAN LAYANAN

1. Web Development dan Web Design

Merupakan suatu divisi yang memberikan pelayanan jasa perancangan dan

pengembangan aplikasi website sebagai media promosi usaha dijaringan internet.

Perancangan dan pengembangan aplikasi website bisa berupa perancangan

website statik maupun website dinamis (CMS) bahkan sebuah aplikasi Online-

Shop dan website sesuai pesanan. Antara lain:

 Website Sekolah

 Website Tour dan Travel

 Website Hotel

 Website Pemerintahan

 Website Toko Online

 Website Company Profile

 Dan sesuai keinginan anda

2. Website Maintenance



Website Maintenance ini diperuntukan bagi Instansi/ Perusahaan yang tidak

mempunyai waktu dan staf khusus dalam mengelola, merawat website secara

berkala. Web Maintenance website ini cocok untuk Anda yang : Tidak memiliki

keahlian untuk memanage website Anda. Tidak mempunyai waktu untuk

memanage website Anda. Ingin memiliki website up to date? Anda berikan

konten, kami yang membantu untuk mempublikasikannya. Ingin website up to

date tetapi tidak punya konten, kami carikan berita yang berhubungan dengan

website Anda.

X. PENGGUNA JASA / PORTOPOLIO dan PENUTUP

Webkita telah berpengalaman dalam perancangan dan pengembangan website di berbagai

bidang baik di lingkup Tangerang, Jakarta, maupun Sulawesi, dan seluruh Indonesia, Adapun

yang menjadi pengguna jasa adalah seluruh perusahaan ataupun individu dari seluruh layanan

produk. Beberapa instansi atau perusahaan yang telah menggunakan jasa Webkita antara lain

sebagai berikut :



SAALIM TRANS Tour & Travel

www.agentravelmalang.com

JURNALIS MALANG

www.Jurnalismalang.com

GLOBALBOOST

https://beta.globalboo.st/

http://www.agentravelmalang.com
http://www.jurnalismalang.com
https://beta.globalboo.st/

