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Salam Dunia Maya..... 

 

Bersama ini kami </NP> WebDesign yang bergerak dalam bidang Web Desain. Menawarkan suatu 

bentuk kerjasama kepada Anda dalam bidang tersebut seperti pembuatan website villa, hotel, 

lembaga pendidikan, pemerintahan dan organisasi ataupun personal bisnis dalam memanfaatkan 

media Internet sebagai pilihan bijaksana untuk mengembangkan potensi sekaligus sarana 

memperkenalkan (promosi) bisnis kepada dunia. 

 

Sekarang bukan jamannya lagi promosi memakai brosur atau sejenisnya. Kini website-lah yang dapat 

mewakili usaha anda baik produk maupun jasa yang anda jual kepada konsumen. Jika anda 

mempunyai perusahaan yang ingin terus berkembang dengan sasaran pasar lokal maupun pasar 

internasional, sudah saatnya anda beralih mempromosikan usaha anda menggunakan sarana 

website.  

 

Bersama Anda, kami akan mencoba untuk membangun sebuah situs web yang sesuai dengan 

gambaran yang Anda inginkan dan memiliki tujuan untuk mendapatkan keleluasaan dalam 

berpromosi. Dan bagaimana agar perusahaan anda bisa di kenal oleh dunia dari sebuah situs web 

terlihat  menarik dan selalu dikunjungi orang dari waktu ke waktu.  

 

Kami </NP> WebDesign meminta Anda untuk menyediakan konten dan produk-produk yang ingin 

Anda promosikan ke dalam website tersebut. Kami memberikan layanan sepenuhnya dalam 

pengembangan situs web Anda dengan desain situs Web yang cepat dan costeffective. Kami mampu 

mengerjakan seluruh pembuatan situs web Anda, mulai dari perencanaan, desain, pengerjaan, 

pemrograman, sampai dengan pemeliharaan. 

 

 

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. 

  



 

 

DOMAIN NAME REGISTRATION 
 
Kami akan mengerjakan seluruh proses administrasi pendaftaran nama domain 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) 
1. .com (dotcom, untuk situs komersial) 
2. .net (dotnet, untuk situs jaringan atau media) 
3. .org (dotorg, untuk organisasi) 
 
Dan nama domain Idnic (INDONESIA) 
1. .co.id (untuk situs perusahaan) 
2. .net.id (untuk penyelenggara jasa internet) 
3. .or.id (untuk organisasi) 
4. .web.id (untuk organisasi perorangan) 
5. .ac.id (untuk perguruan tinggi) 
6. .sch.id (untuk sekolah) 
 
 
 
WAKTU DAN PROSES PEMBUATAN WEBSITE 
 
Pembanguanan website ini akan menyita waktu selama kurang lebih 2 minggu sejak data yang akan 
dipublikasikan kami terima. Tahapan pelaksanaan pembangunan website adalah sebagai berikut: 
 

 Kesepakatan antara kedua belah pihak (Client dan </NP> WebDesign) 
 Penunjukan penanggung jawab kontak informasi dari client dan </NP> WebDesign. 
 Development  akan berkomunikasi dengan kontak informasi tersebut. 
 Memberikan deposit 50% dari harga website yang akan di tentukan 
 Mengumpulkan data dan informasi berupa arsip dokumen dan foto /gambar 
 Perancangan struktur konten 
 Pendaftaran domain, Hosting server, dan Uploading 
 Ujicoba website 
 Permintaan persetujuan untuk launching 

 

  



 

 

BIAYA JASA PEMBUATAN WEBSITE 

No Jenis Web Biaya Tahun Pertama Keterangan 

1 Website Pribadi & Usaha Menengah (UKM) Rp. 1 Juta / Nego 
Web Dinamis 

(halaman administrator) 

2 Website Sekolah (E-ducation)  Rp. 2,5 / Nego Web Dinamis 
(halaman administrator) 

3 Website Perusahaan (Company Profile)  Rp. 2 Juta / Nego Web Dinamis 
(halaman administrator) 

4 Website Villa, Hotel, and Tour Rp. 2 Juta / Nego 
Web Dinamis 

(halaman administrator) 

5 Website Pemerintahan Rp. 4,5 -5,5 Juta Web Dinamis 
(halaman administrator) 

6 Toko Online Rp. 2 Juta / Nego 
Web Dinamis 

(halaman administrator) 

7 Web Custom Nego Nego 

 
 Harga diatas masih fleksibel tergantung tingkat kerumitan website yang akan dibuat. 
 Belum termasuk biaya pertahun, harga pertahun tergantung jenis domain dan hosting yang 

dipesan. 
 Belum termasuk biaya Pelatihan untuk pengelolaan administrator CMS. 
 Belum termasuk biaya maintenance, biaya maintenance nego. 

 
 
 
 Hormat kami, 
 
 

 
 
 
 

 ( Nanda Bagus Panuntun ) 


