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Perihal : Penawaran Jasa Pembuatan Website

Kepada Yth:
Pimpinan Instansi / Perusahaan
Di tempat.

Dengan hormat,
Mr. Website merupakan sebuah penyedia layanan jasa pembuatan website di Pasirian - Lumajang. Kami
berdiri sejak tahun 2014 dan memiliki banyak pengalaman dalam pembuatan website. Adapun jasa yang
kami tawarkan adalah pembuatan website toko online, portal berita, profil perusahaan dan lain – lain
yang bisa dibuat berdasarkan permintaan klien.
Melalui surat penawaran ini, kami menawarkan proposal pembuatan website untuk instansi / lembaga
yang sedang Bapak/Ibu pimpin. Adapun proposal pembuatan website yang kami tawarkan telah
dilampirkan bersama dengan surat ini.
Atas perhatiannya dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Lumajang,
Hormat kami,

Muhamad Akbar Bin Widayat, ST
Freelancer
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PENDAHULUAN
Pada saat ini kemajuan teknologi informasi sangatlah pesat, semakin banyaknya situs - situs web di
internet sebagai wadah informasi secara global yang tidak mengenal waktu dan tempat. Dengan adanya
informasi yang ditampilkan pada website akan menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap
orang khususnya bagi mereka yang haus akan informasi dan kecepatan akses informasi dari seluruh
penjuru dunia.
Pada zaman global ini, sudah bukan rahasia lagi memiliki situs web karena merupakan simbol
kedinamisan dan kemampuan suatu usaha, ataupun lembaga, sekaligus l angkah strategis dalam
mempromosikan suatu usaha dan keberadaan suatu lembaga.
Selain itu kebutuhan akan software dan program aplikasi berbasis web atau desktop sudah menjadi
kebutuhan penting bagi sebuah perusahaan, dimana proses kerja perusahaan akan semakin terbantu
dan lebih efektif juga efisien.
Tak disangsikan lagi, perusahaan ataupun lembaga yang memiliki situs web profesional dengan domain
sendiri cenderung dianggap lebih bonafit. Sementara iklan di media massa, kop surat, sampai kartu
nama usaha yang mencantumkan alamat situs web cenderung dinilai lebih berbobot.
Melihat hal itu kami akan terus mencoba memberikan layanan yang bisa memenuhi semua kebutuhan
klien kami, saat ini kami siap melangkah lebih baik lagi, dengan optimisme tinggi disertai peningkatan
kemampuan kami, kami siap bekerja sama dengan Bapak/Ibu pimpinan untuk membangun sebuah
website yang dinamis dan professional.
Berikut ini kami informasikan layanan jasa pembuatan website yang kami tawarkan.
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SERVICES
Layanan yang kami tawarkan adalah sebagai berikut:
1. Web Design & Development
Kami menyediakan jasa pembuatan desain website dengan template yang responsive, elegant,
up to date design. Kami menggunakan teknologi yang terbaru sehingga website yang
ditampilkan memiliki daya tarik yang tinggi. Kami akan men-develop website dengan teknologi
yang sesuai dengan daya beli klien kami.
2. SEO Services
SEO Services adalah layanan untuk membuat website dapat dengan mudah diakses diurutan
teratas pada mesin percarian seperti Google dan Bing. Layanan ini sangat penting bagi instansi /
lembaga yang ingin go public.
3. Maintenance Services
Kami menyediakan layanan pemeliharaan website yang sudah dibangun sebelumnya. Layanan
pemeliharaan sangat diperlukan bagi website yang sudah memiliki pelanggan tetap. Layanan ini
memungkinkan website dapat diperbaiki maupun diteliti untuk mengetahui performa website
sehingga website dapat berjalan semakin baik. Kami menyediakan jasa ganti template,
penambahan fitur, dan perbaikan website.
4. Logos & Branding
Logos & Branding adalah sebuah identitas perusahaan yang mewakili gambaran secara umum
sebuah instansi / lembaga. Dengan demikian sangatlah penting bagi perusahaan untuk
membuat logo dan brand yang sesuai dengan sasaran yang diingikan perusahaan.
5. Consultant Services
Kami juga memberikan jasa konsultan bagi klien kami untuk mendapatkan harga yang sesuai
dengan kemampuan klien sehingga klien dapat menentukan type website yang akan dibangun.
Biaya yang kami tawarkan masih belum final karena disesuaikan dengan daya beli klien sehingga
fitur dapat dinegosiasi sesuai dengan hasil analisis kebutuhan aplikasi.
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PRICING
PAKET A
Paket ini diperuntukkan bagi perusahaan/instansi yang tidak memerlukan alur aplikasi yang rumit dan
simple sehingga cocok untuk memilih menggunakan Content Management System (CMS). Paket
ekonomis ini sesuai bagi klien yang ingin mendapatkan harga yang murah, pengerjaan yang cepat, dan
hasil yang baik.
Tabel 1.1 Content Management System (CMS)

Nama

Durasi

Fitur

Harga

Profil Perusahaan

1 bulan

2.500.000

Portal Berita

1 bulan

Home, About us, Contact, Product, Services,
Pricing, Testimonial, and FAQ
Home, Article, About us, Contact, Testimonial

Toko Online

2 bulan

Custom Web
(recommended)

Shopping Cart, Shipping, Payment, Order,
Product, etc
Negotiable Negotiable

2.500.000
4.000.000
Negotiable

PAKET B
Paket ini diperuntukkan bagi perusahaan/instansi yang memiliki sistem manual yang komplek dan saling
terkait satu sama lain. Paket ini tentunya memiliki harga yang relatif tinggi, pengerjaan aplikasi akan
menjadi lebih lama, namun hasil akan baik karena semua dilakukan secara manual sesuai dengan alur
yang ada.
Tabel 1.2 Framework PHP Codeigniter

Nama

Durasi

Fitur / Modul

Harga

Profil Perusahaan

1- 2 bulan

3.000.000

Portal Berita

1-2 bulan

Home, About us, Contact, Product, Services,
Pricing, Testimonial, and FAQ.
Home, Article, About us, Contact, Testimonial

Full Toko Online

3-4 bulan

Full Sistem Informasi
Sekolah
Full Sistem Informasi
Perusahaan
Custom Web
(recommended)

Shopping Cart, Shipping, Payment, Order,
SMS Gateway, and Product.
4-5 bulan Scheduling, Scoring, Attendance, SMS
Gateway, and Accounting.
4-5 bulan HRD, Accounting, Scedulling, SMS Gateway,
and Attendance
Negotiable Negotiable

3.000.000
8.000.000
15.000.000
20.000.000
Negotiable
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PORTFOLIO
Nama Perusahaan:
CV. Mitra Buana
Alamat Perusahaan:
Tanggul - Jember
Alamat Website:
http://usahabibit.co
m
Tipe Website:
Profil Perusahaan

Nama Perusahaan:
Bsaaal
Alamat Perusahaan:
Pasirian – Lumajang
Alamat Website:
http://rumahsda.co
m
Tipe Website:
Profil Perusahaan
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PORTFOLIO
Nama:
Ir. H. Widayat
Alamat
Perusahaan:
Pasirian –
Lumajang
Alamat Website:
http://widayat.co
m
(expired in 2014)
Tipe Website:
Personal Website

Nama:
Muhamad Akbar
Bin Widayat
Alamat:
Pasirian –
Lumajang
Alamat Website:
http://akbarbinstagingapps.com
Tipe Website:
Personal Website
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PORTFOLIO
Nama Instansi:
Bappeda Jember
Alamat Instansi:
Jember
Alamat Website:
http://sikd.bappedajemberkab.org
Tipe Website:
Sistem Informasi
Pemerintahan

Nama Sekolah:
Politeknik Telkom
Alamat Instansi:
Bandung – Jawa
Barat
Alamat Website:
http://fjbpoliteknik
telkom.herokuapp.
com
Tipe Website:
Forum Jual Beli
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PENUTUP
Demikan proposal penawaran jasa pembuatan website dari kami, kami akan bersedia untuk membantu
dengan sepenuh hati apabila Bapak/Ibu pimpinan membutuhkan jasa pembuatan website melalui kami.
Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Mr. Website
Jalan Buk Serang 107 RT/RW 005/002 Kedung Pakis
Pasirian – Lumajang

+62 856 2471 0902
muhamadakbarbw@gmail.com

www.akbarbin-stagingapps.tk

