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PROPORSAL PENAWARAN JASA
PEMBUATAN WEBSITE

JENIS WEBSITE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

WEBSITE BLOGGER
WEBSITE PRBADI
WEBSITE ORGANISASI
WEBSITE PERUSAHAAN
WEBSITE TOKO ONLINE
WEBSITE SISTEM INFORMASI AKADEMIK
WEBSITE SISTEM INFORMASI MANAGEMEN KAMPUS

KONTAK KAMI
1. ARVIN : 08991487848
2. ENGGAR : 082232859926

-CIRENGSUPERWEB DESIGN & DEVELOPMENT
PONDOK BENOWO INDAH BLOK EP-06, SURABAYA
WEBSITE
EMAIL

: http://cirengsuper.my.id
: info@cirengsuper.my.id
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LATAR BELAKANG
Internet saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. semua
aspek kehidupan telah memulai memanfaatkan fasilitas internet, tidak hanya perusahaan
yang ingin memasaran produknya secara global. Tetapi juga pemerintahan, organisasi, partai
politik, yayasan, lembaga dan bahkan individu juga telah menggunakan internet untuk
mendapatkan kemudahan dalam memberikan layanan dan informasi, juga untuk
kemudahan perluasan dan pengembangan bisnis. Setiap waktunya internet semakin
memasyarakat di Indonesia hal ini di tandai dengan semakin banyaknya pengguna internet dari
tahun ke tahun dan akan terus bertambah. Di prediksikan tiap tahunnya pengguna internet di
Indonesia meningkat tajam. Ini sangat masuk akal mengingat era globalisasi yang sudah mulai
berjalan. Melalui proposal ini kami ingin mengajukan penawaran pembuatan website dan
program aplikasi lain kepada bapak / ibu baik itu untuk perusahaan, organisasi, partai politik,
sekolah, individu atau untuk keperluan lainya. Dengan harga yang relative lebih murah dari
ratarata penyedia website professional lainya, namun bapak / ibu tetap mendapatkan fasilitas
dan layanan yang lebih lengkap. Kami menyediakan beberapa kelebihan dalam pembuatan
website yang dapat di lihat dalam rincian proposal ini.

TENTANG KAMI
CirengSuper
CirengSuper adalah sebuah usaha bergerak dalam bidang Tehnologi Informasi dan
Komunikasi yang memberikan pelayan terbaik dalam rangka mengembangkan potensi diri,
usaha melalui dunia maya (Internet). Berbagai bidang yang kami tangani yang saling support
sehingga saling menunjang keterkaitan model usaha.

WEBSITE ??
Website adalah salah satu alat penunjang, sebagai media informasi dan promosi di
internet, sekarang ini website bukanlah menjadi “Barang Mewah” untuk perusahaan,
organisasi, maupun pribadi. Tetapi sudah merupakan keharusan bagi mereka yang siap untuk
Go Public, siap untuk memulai perluasan dan pengembangan usaha apapun bidangnya. Website
juga merupakan symbol kredibilitas dan prestige yang menunjukan bahwa lembaga/instansi
yang bapak/ibu pimpin selangkah lebih maju dari kompetitornya dan lebih siap dalam
menghadapi pasar global. Dengan memiliki website maka semua orang, semua pihak, dan
semua komponen dari seluruh penjuru Indonesia dan dunia dapat dengan mudah mendapat
informasi mengenai perusahaan/instansi atau apapun yang sekarang bapak/ibu pimpin, atau
dengan mudah menghubungi bapak/ibu bilamana ingin melakukan kegiatan transaksi.
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NAMA DOMAIN
Domain adalah sebuah nama unik untuk member alamat sebuah homepage, website atau situs.
Domain dengan berekstensi com, net, org, biz, info dan lain lain disesuaikan dengan kebutuhan.
Sehingga alamat website/situs anda nantinya menjadi : www.NamaAnda.com. (Disesuaikan)
Contoh Domain :
.com / .co.id (dotcom / dotcodotid = untuk situs komersial)
.net / .net.id (dotnet / dotnetdotid = untuk situs jaringan internet atau media)
.org / .or.id (dotorg / dotordotid = untuk situs organisasi)
.sch.id / .ac.id (dotschdotid / dotacdotid = untuk situs sekolah / perguruan tinggi)
dan lain-lain sesuai kebutuhan.

LAYANAN SERVICE
Adalah komitmen kami untuk selalu memberikan layanan yang terbaik dan memuaskan
kepada klien dengan didukung layanan tehnis dan membuat promosi lebih mudah, cepat,
hemat, optimal dan maximal.

KATEGORI WEBSITE
No
1
2
3
4
5
6
7

Nama Paket Website
Website Blog
Website Pribadi
Website Organisasi
Website Perusahaan
Website Toko Online
Website Sistem Informasi Akademik
(Website Sekolah)
Website Sistem Informasi
Manajemen Kampus
(Website Kampus)

Kategori Paket
Paket Basic
Paket Profesional

Paket Bisnis
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Harga Kami
Fitur

Basic

Harga
Corporate Profile full

Rp 1.800.000

Rp 2.500.000

Rp 5.000.000

Rp CALL
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Service
Visi & Misi
Sitemap
Gallery
Contact Us
Partnership
Static website
Search Facility
Email Profesional
(info@namadomain.com)
Testimonial
Cabang Usaha
Slide Image
Artikel / Blog
Support Online Yahoo
Messengger
Guest Book / Buku Tamu
Full Support SEO
Integration with your
mobile phone
Pooling
Homepage Slider
Spam Protection
Integration with Social
Media

Profesional

Bisnis

Custom
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PROSES
A. Pemesanan
Setelah anda mempelajari fitur dan paket web kami, anda bisa melakukan pemesanan
melalui kontak kami maupun bertemu langsung dengan kami. Disamping itu anda juga harus
mulai mempersiapkan data yang akan anda masukkan kedalam website anda.
B. Pembayaran
Pembayaran dilakukan minimal 50% di muka, dan kekurangannya atau 50% dibayar setelah
pengerjaan website selesai. Untuk pembayaran bisa dilakukan melalui rekening dibawah ini :
No Rekening : 141-00-1475074-9
Atas Nama : Siti Khotijah
Kemudian konfirmasi SMS ke 085330001565 | Email ke info@cirengsuper.my.id
Atau juga dilakukan pembayaran langsung kepada pihak kami.
C. Waktu dan Pengerjaan
Pengerjaan website sejak data diterima membutuhkan rata-rata waktu ± 2 minggu sesuai
dengan paket website yang diambil.
D. Perpanjangan
Harga Paket Web adalah terhitung 1 tahun (sudah termasuk Domain dan Hosting).
Selanjutnya harga perpanjangan dibayarkan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum kontrak
habis. Penambahan Kapasitas Hosting seharga sesuai dengan penambahan hosting yang
diambil.
E. Revisi
Revisi hanya dapat dilakukan 1 kali, dan itu pun tidak bersifat yang fundamental, namun
silahkan memberikan daftar revisi, kami akan mengupayakan sebaik mungkin, namun jika
memang tidak memungkinkan kami akan memberikan alasan mengapa revisi itu tidak
memungkinkan. Selebihnya revisi dikenakan biaya revisi Rp. 75.000,-.
F. Redesign
Untuk perubahan design jika website sudah online maka akan dikenakan biaya pembuatan
berdasarkan paket-paket design yang berlaku, jika masa kontrak belum habis namun ingin
merubah design biaya pembuatan tidak dapat dipotong dari sisa waktu masa kontrak. Rata –
rata biaya redesign Rp. 200.000,- s.d Rp. 350.000,-
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PENGERJAAN
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Uraian
Pembahasan Content
Pengumpulan data
Desain HTML
Desain Struktur
Database
Hosting dan Domain
HTML Programming
Script Programming
Finishing
Integrasi Sistem
Upload Hosting
Launching &
Evaluating

Minggu 1

Minggu 2

Minggu 3

Minggu 4

PENUTUP
Demikian Proposal paket pembuatan website yang kami tawarkan kepada Bapak/Ibu dan
dapat manjadi pertimbangan. Besar harapan kami untuk dapat bekerja sama dengan
bapak/ibu dalam pembuatan website ini. Kami akan sangat senang bila Bapak/Ibu berkenan
meluangkan waktunya untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk berkonsultasi
tentang Tehnologi Informasi dan Website ini. Sekian dan atas perhatian bapak/ibu kami
ucapkan terima kasih.

Kantor Pusat :
Pondok Benowo Indah Blok EP – 06, Surabaya
Telp : 08991487848
Kantor Cabang :
Perumahan Grand Nirwana Blok D 19, Cerme Lor
Telp : 082232859926
Situs : http://cirengsuper.my.id
Email : info@cirengsuper.my.id

