
 

PROPOSAL PENAWARAN 

JASA PEMBUATAN WEBSITE 

 

 

 

Melayani Jasa Pembuatan : 

 Website Perusahaan 

 Website Pribadi 

 Website Sekolah 

 Website Forum & Komunitas 

 Toko Online 
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PENDAHULUAN 

 

Sekarang bukan jamannya lagi promosi memakai brosur atau sejenisnya. Kini website 

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

Jika anda mempunyai perusahaan yang ingin terus berkembang dengan sasaran local maupun 

internasional, sudah saatnya anda beralih mempromosikan usaha anda menggunakan sarana 

website. 

 

Bersama ini kami PAPER PLANE
TM 

 Yang bergerak dalam bidang Teknologi Informasi, dan Web Desain. Menawarkan suatu 

bentuk kerjasama kepada Anda sebagai perusahaan, lembaga pendidikan ( formal / non-formal 

), Organisasi ataupun personal dalam memanfaatkan media Internet sebagai pilihan bijaksana 

untuk mengembangkan potensi sekaligus sarana memperkenalkan (promosi) diri kepada 

seluruhdunia. Bersama Anda, kami akan mencoba untuk membangun sebuah situs web yang 

sesuai dengan gambaran Anda dan memiliki tujuan, serta memenuhi target yang dicanangkan. 

Bagaimana agar sebuah situs web tidak “mati” dan menarik dikunjungi orang dari waktu kewaktu. 

 

Kami membantu Anda membidani lahirnya “dotcom” bagi bisnis Anda. Kami membantu 

Anda dalam desain dan pengembangan situs web Anda. Kami akan mengembangkan isi 

(content) situs Anda, gambar dan grafis yang diperlukan untuk situs web yang tentunya akan 

membanggakan Anda. Anda tentunya akan banyak dilibatkan dalam isi situs web Anda. 

Kami memberikan layanan sepenuhnya dalam pengembangan situs web Anda dengan desain 

situs Web yang cepat ,cost effective dan support mobile. 

 

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. 

 

 

PEMELIHARAAN DAN UPDATING 

 

Jika Anda telah memiliki situs website, tentunya Anda perlu mempertimbangkan 

bagaimana Anda akan memeliharanya, bagaimana Anda membuat pengunjung kembali dan 

kembali lagi kesitus Anda. Untuk itu, Anda perlu data yang selalu diperbaharui. Kami bisa 

membantu Anda dalam memelihara situs website Anda secara berkala dan memastikan link-link 

Anda akurat dan tidak terputus sehingga tidak berdampak kepada prestisesitus website dan 

lembaga / perusahaan Anda.  

 

Pemeliharaan situs website termasuk pembaharuan data, perubahan skala kecil dan juga 

fine–tuning. Saat Anda membuat prakiraan pengeluaran, adalah sangat bijaksana jika Anda 

memasukkan prakiraan pengeluaran untuk pemeliharaan situs website Anda. Secara umum, jika 

situs web Anda tidak diperbaharui isinya selama kurang lebih 4-5 bulan, situs web Anda bisa 

menjadi layaknya anak yatim di dunia internet, halaman yang akan berpengaruh negatif bagi 

prestise lembaga / perusahaan Anda.  

 



 

Situs web yang baik adalah situs web yang selalu menyajikan informasi terbaru dan 

akurat. Pemeliharaan berkala biasanya sangat dibutuhkan, terutama bila Anda memutuskan 

bahwa situs web Anda adalah salah satu gerbang penting bagi masuknya pendapatan maupun 

salah satu service bagi perusahaan Anda. Kami menyediakan jasa pemeliharaan situs web Anda, 

sehingga Anda tidak perlu repot melakukan updating. 

 

 

MENGAPA HARUS BERGABUNG DENGAN PAPER PLANE 
TM  

 

Kami mampu memberikan solusi yang tepat dan stabil, serta didukun sajian yang bermutu 

prima. Begitu pula daya dukung pelayana nteknis dan membuat promosi perusahaan Anda 

mudah, cepat, hemat dan optimal. 

 

GAMBARAN RANCANGAN WEBSITE 

Berikut kami sajikan Perkiraanisi website (Standar untuk perusahaan anda) adalah: 

 

1. Simulasi Pembuatan Website Company Profile 

Pembuatan website dengan tema company profile sangat cocok untuk anda 

Yang mempunyai perusahaan baik kecil maupun besar ataupun UKM. 

 

# PELAYANAN # KETERANGAN 

Jenis website company profile Website dengan tema profile perusahaan 

disertai dengan produk – produk yang di jual. 

Halaman default Home, Tentang perusahaan, Kontak, Service 

/ product, Sistem Pencarian, Sitemap. 

(Jumlah Halaman Tergantung Kebutuhan), 

Mobile Support 

Images, Banner, Kontenawal, Produkdan 

Kebutuhan pendukung lain 

Disediakan oleh client. 



 

Lama pengerjaan Maksimal1 Bulan (Tergantung kelengkapan 

Data) 

XHTML, CSS, Table, RSS, Email Web Ya. ( Kami setingkan untuk akun email web ) 

Hosting Space 500Mb 

Maintenace /  Perawatan Perawatan selama 3 bulan berturut – turut 

 

 

 

WAKTU DAN PROSES PEMBUATAN WEBSITE 

 

Pembangunan 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 PAPER PLANE 
TM 

 Penunjukan penanggung jawab kontak informasi dari client kemudian kami 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 

 Uji coba website. 

 

 



 

 

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 terima kasih. 

 

 

 

 

PAPER PLANE 
TM  

Jl. Papan Mas 04/16 No. 17 

Tambun, Bekasi – Indonesia 

Contact Person 

0822-98098-311 

ihsan@paperplan-tm.com 
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KLIEN KAMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.javaniceindonesia.com  | www.senterunik.com  

www.paperplanee.com | www.i54design.com  |  www.forumsman.sch.id  

www.smanci.sch.id  | www.sman1tambelang.sch.id | www.paperplane-tm.com  

http://www.javaniceindonesia.com/
http://www.senterunik.com/
http://www.paperplanee.com/
http://www.i54design.com/
http://www.forumsman.sch.id/
http://www.smanci.sch.id/
http://www.sman1tambelang.sch.id/
http://www.paperplane-tm.com/


 

BIAYA JASA PEMBUATAN WEBSITE PAKET BASIC 

 

Berikut adalah penawaran harga jasa pembuatan website dari kami PAPER PLANE
TM : 

 

No. Keterangan Satuan Harga Awal 

1 Website Pribadi& Usaha Kecil Menengah Sekali MulaiRp. 500.rb 

2 Website C Sekali MulaiRp. 1 Jt 

3 Website Sekolah (Education) Sekali MulaiRp. 1 Jt 

4 Website Forum &Komunitas (Sosial Network) Sekali MulaiRp. 1 Jt 

5 Toko Online Sekali MulaiRp. 500rb 

6 Website Bussines Sekali Mulai Rp. 1,5 Jt  

7 Web Custom ( Sesuai Request Klien ) Nego Nego 

*Harga sewaktu- waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 

*Untuk info harga terbaru silahkan menghubungi marketing kami PAPER PLANE 
TM. 

*Aplikasi pendukung dikenakan biaya tambahan berdasarkan tingkat kerumitan. 

 

BiayaTahun kedua dan Tahun berikutnya adalah tergantung berapa kuota hosting ( Hanya 

membayar biaya sewa domain , Hosting dan Maintenance Ringan ) 

 

 


