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PENDAHULUAN 
 
 
Teknologi internet telah membawa kita ke dalam kondisi yang serba mudah. Bagaimana 

tidak, dengan adanya internet kita mampu menyebarkan maupun memperoleh informasi 

dengan mudah, cepat dan tanpa dibatasi oleh ruang maupun waktu. 

Revolusi teknologi informasi saat ini berkembang sangat cepat. Kondisi ini tanpa disadari 

telah menuntut kita agar mampu mengikuti maupun mengimbang teknologi dengan cepat 

dan tepat, khususnya teknologi internet. 

 

Trend Bisnis Saat Ini 

1. Bisa anda bayangkan berapa juta orang yang mengakses internet untuk beraneka 

ragam keperluan setiap harinya. Mereka merupakan target pasar anda. 

2. Booming Internet saat ini membuat Pangsa Iklan beralih ke Media Online 

(Internet) dan meninggalkan iklan media lain seperti radio, media cetak dan 

Televisi karena dianggap mahal dan tidak efektif. Jangan sampai 

Pesaing/kompetitor Anda memulai lebih dulu. Jangan biarkan mereka mengambil 

pangsa pasar anda. 

Website merupakan salah satu bagian dari teknologi internet yang terus berkembang. 

Kemampuan website tidak hanya sebagai media informasi maupun media promosi, 

namun di zaman global ini website merupakan brand image dan simbol kemapanan 

suatu usaha atau lembaga. Tidak dapat di pungkiri selain meningkatkan citra ataupun 

brand image, perusahaan maupun lembaga yang memiliki website profesional dengan 

nama domain sendiri cenderung dianggap lebih bonafit dan terpercaya. 

 



Kelebihan Online Marketing 

1. Bisnis anda berjalan 24 jam sehari. 

2. Global (dapat diakses dari seluruh Indonesia bahkan dunia). 

3. Efisien & Murah (Sekali untuk selamanya). 

4. Target Market anda tidak terbatas karena dapat diakses siapa saja dari penjuru 

dunia. 

5. Marketing multimedia & interaktif (anda bisa mempresentasikan produk anda 

secara life). 

6. Responsif & Bebas Macet (bisa langsung berkomunikasi tanpa harus bertemu 

muka). 

Kondisi demikian telah memancing kami sebagai web developer untuk menjadi 

bagian dari perkembangan teknologi internet. Kami siap membantu anda untuk 

memiliki website profesional sesuai kebutuhan anda. Kami didukung oleh tim 

profesional dan kompeten dengan latar belakang dan pengalaman kerja di bidang 

teknologi informasi terutama teknologi internet. Anda telah menemukan sebuah jasa 

pembuatan website yang tepat, sehingga kami layak menjadi mitra Anda untuk 

mewujudkan cita-cita anda memiliki website sesuai keinginan dan kebutuhan Anda. 

Berikut ini kami informasikan layanan jasa pembuatan website yang kami tawarkan. 

 

 

 

 

 

 



PENAWARAN PAKET WEBSITE 

Paket Website Company Profile 

 Domain .com /.net /.org /.info /dll. selama setahun.  

 Hosting – Server USA Space 1 GB / Bandwidth 100 GB per bulan.  

 Bonus email account dengan nama.  

 Free Instalasi. 

Fitur Website Company Profile 

 Website Dengan Template Profil Perusahaan Anda.  

 Halaman Default :(Home; Tentang Kami; Layanan; Kontak) Jumlah Halaman 

Tergantung Kebutuhan.  

 Menggunakan CMS (Content Management System) & Premium Template. 

 Harga Termasuk Kapasitas Hosting 1 GB dan Pendaftaran Domain .com /.net 

/.org /.info /dll).  

 Index ke Search Engine (Google;Bing;Yahoo;dll).  

 Perawatan Website Selama 1 Bulan. 

 

Harga : Rp. 4.500.000,- 
Salah satu contoh Website Company Profile yang kami buat : 

CV. Java Cargo – Website : http://www.javacargoindonesia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Paket Website Online Store 

 Domain .com /.net /.org /.info /dll. selama setahun.  

 Hosting – Server USA Space 1 GB / Bandwidth 100 GB per bulan.  

 Bonus email account dengan nama.  

 Free Instalasi. 

 

Fitur Website Online Store 

 Website Dengan Template Toko Online Perusahaan Anda.  

 Halaman Default (Home; Tentang Perusahaan; Catalog Product; Cara Pemesanan; 

Kontak). 

 Menggunakan CMS (Content Management System) & Premium Template. 

 Harga Termasuk Kapasitas Hosting 1 GB dan Pendaftaran Domain .com /.net 

/.org /.info /dll).  

 Index ke Search Engine (Google;Bing;Yahoo;dll).  

 Perawatan Website Selama 1 Bulan 

 

Harga : Rp. 3.500.000,- 
Salah satu contoh Website Online Store  yang kami buat : 
UD. Jati Jepara Mebel  – Website : http://www.jatijeparamebel.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAYANAN DAN PROSEDUR 
 

Proses Pemesanan Paket Website 

 

 Pemesanan Secara Kontak Langsung / Sales Kami.  

 Pembayaran Uang Muka Dari Pendaftaran Sebesar 50%.  

 Pembayaran Penuh Sisa Pendaftaran + Pembelian Hosting.  

 Serah Terima Web / Host & Web. 

 

Portfolio 

 kurteakfurniture.com   

 uniquecargoindonesia.com  

 yoyokmebeljepara.com   

 pandawafurniture.com 

 kitchenangus1.co.uk  

 diykitchenunit.co.uk 

 javacargoindonesia.com  

 

Kontak Kami 

 

KRESNA ADI DUMAS 

Hp 1 : 085 290 042 951 

BBM : 745BFA5F 

WhatsApp : 085 290 042 951 

E-mail : webkresnadesign@gmail.com 

Website : http://www.kresnadesign.com 

Alamat : Jln. MH. Thamrin RT.03/RW.08 Panggang, Jepara, Jawa Tengah 59411 

 



 

PENUTUP 

 
Demikian proposal pengajuan pembuatan website yang kami tawarkan kepada bapak / 

ibu, Semoga bermanfaat dan dapat menjadi pertimbangan. Kepuasan anda adalah 

prioritas kami dan dengan harapan untuk dapat bekerja sama dalam pembuatan website 

ini. Sekian dan atas perhatian bapak / ibu kami ucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

 

Hormat Kami, 
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