www.czarprojectku.com
Web Design & IT Specialist

PROPOSAL PENAWARANJASA
PEMBUATAN WEBSITE

Melayani Jasa Pembuatan:
1.Website Perusahaan
2.Website Pribadi
3.Website Sekolah
4.Website Forum & Komunitas
5.Toko Online
Jasa IT Specialist :
- Instal Ulang PC / Laptop
- Video Company Profil
- Desain Grafis

Jasaweb.kayabareng.com
WEB DESIGN & IT SPECIALIST

Prum.Bumi Serdang Damai
Hub: 0813 5571 0269
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No

: 010/jasaweb/Website/1/2019

Medan,05 Januari 2019
Lamp : 1(satu) berkas
Hal

: Proposal Pembuatan Website

Kepada Yth,
Bapak/Ibu
Ditempat

Dengan Hormat,
Bersama surat ini saya bermaksud menawarkan web service atau jasa layanan kepada anda atau
perusahaan anda yaitu Registrasi Nama Domain, WebHosting dan Web Design.
Background
Website saat ini telah menjadi tolak ukur “Image” dari suatu perusahaan atau lembaga
tertentu.Dengan sebuah website, perusahaan anda atau lembaga anda dapat memperluas
existensinya usahanya dipasar local maupun international dengan biaya yang terjangkau
sehingga lebih efektif dan efesian dalam mempublikasikan usaha anda kepada kostumer.
Solution
Pembangunan dan pengembangan website yang baik tidak hanya terbatas pada masalah
design

dan art, tetapi juga harus menganut Methodology, Standart-standart baku

pemrograman yang telah ada.Hal ini penting karena begitu banyak hal yang dapat
mempengaruhi mutu dari sebuah website seperti:
1. Compatibility-nya dengan berbagaimacam web browser dan versi-versi yang terkait
(Internet Explorer,Opera, Netscape,dll)
2. Performance(Speed,capacity, and troughput)
3. Modularity,ini untuk memudahkan jika website ini dikemudian hari akan berkembang
4. User friendliness , bagaimana system navigasi dari sebuah website tidak membingungkan
pengunjung website tersebut.
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Layanan Czarprojectku.com
1. Solusi Multimedia, Identitas perusahaan atau company profile merupakan potret
identitas perusahaan.
2. Solusi OpenSource / Network ,Penggunaan aplikasi opensource & network sebagai
penunjang bisnis.
3. Solusi Media Online, Strategi untuk mengenalkan produk/jasa perusahaan anda.
4. Training Center & IT Consultant
Maksud dan tujuan dari proposal ini adalah untuk memberikan gambaran dan layanan
terbaik apa yang akan diberikan perusahaan anda atau lembaga anda tentang
konsepsitus, philosophy dan konfigurasi situs pada umumnya,konsep ini merupakan
konsep dasar,dan akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau
lembaga anda.

PROFILE KAMI
Teknologi informasi adalah bidang usaha yang paling berkembang dewasa ini. Beragam peluang
dapat diraih dengan penerapan teknologi informasi yang tepat.Dengan berbekal kemampuan
dibidang internet dan multimedia kami berusaha menembus tebalnya persaingan pasar
duniamaya dan multimedia.
Perusahaan ini memiliki visi:
1. Optimalisasi pemakaian media telekomunikasi sebagai alat komunikasi yang edukatif,
komersil dan bermoral.
2. Memberdayakan konsumen dengan pemberian produk dan jasa informasi teknologi dan
multimedia untuk mendukung tujuan yang ingin dicapai konsumen Dan Misi Kami:
Menyediakan produk dan jasa dibidang Informasi Teknologi dan Multimedia bagi konsumen
dengan system se-efektif mungkin dan harga se-efiesien mungkin, sehingga meningkatkan
kemampuan kompetisi konsumen.
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TAHAPAN LAYANAN Czarprojectku.com :
 

First Step, Pesan website anda sekarang juga. Anda bias langsung menghubungi

kami.Cp:0813 5571 0269 atau kirime-mail:
  Second Step, Kami akan menghubungi anda paling lambat 1x24 jam untuk
mendiskusikan /mempelajari project /web yang anda sampaikan.Setelah ada
kesepakatan antara pihak kami dan anda,pada tahap ini akan ada kesepakatan
harga(price)untuk project tersebut. Anda sebagai calon klien wajib mengisikan
form pendaftaran project & surat kontrak kerjasama kepada pihak kami. Setelah
itu dilakukan pembayaran 50% (DownPayment) dan kami akan segera mulai
mengerjakan project/ website anda setelah data yang dibutuhkan telah kami
terima sesuai dengan deadline yang telah ditentukan.


ThirdlyStep, Anda dapat memonitor perkembangan project/ web secara online
dengan mengakses domain anda.Tahap ini merupakan masa revisi project untuk
anda.


Finishing Step, website anda siap untuk dipublikasi kemedia online internet dan
segera kami daftarkan kebeberapa searchengine popular seperti Google,Yahoo,
MSN,dll. Lakukan pelunasan 50% sisa pembayaran anda dan kami akan segera
mengirimkan akses administrator dan manual guide untuk project/web anda.



Promotion Web, Strategi marketing yang kami lakukan untuk membantu setiap
klien kami adalah dengan cara melakukan promosi melalui situs social network.
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PELAKSANAAN DESIGN
Pengerjaan website perkirakan memakan waktu sekitar 30 hari kerja dengan rincian dibagi
menjadi 3 Tahapan yakni:
1.

Pengumpulan data

2.

Coding,design dan Implementasi

3.

Edukasi Module

Dimana minggu pertama hingga minggu kedua dengan target layout awal,dan system
awal, minggu ketiga implementasi untuk perubahan, dan satu minggu berikutnya adalah
Edukasi. (dapat dilihat dari kontrak).

PEMBIAYAAN One Time Charge (Sudah Termasuk Biaya Tahun Pertama)
No

Keterangan

1

Domain Registration

Harga @

Total

Rp.150.000

Rp.150.000

Rp.350.000

Rp.350.000

Rp.1.500.000

Rp.1.500.000

Rp.500.000

Rp.500.000

SubTotal

Rp.2.500.000

(.com,.co.id,.sch.id,ac.id ) selama 1 tahun
2

Web Hosting 500 Megabyte + Free Email
Account

3

Concept Design &Content Management
System( CMS)

5

Modul dan Edukasi Pengelolaan Website
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JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN (30 Hari Kerja):
Rencana Kerja
Penyusunan konsep website

Hari
2

Pengumpulan data (graphic,materi,teks,dll)

3

Perancangan konsep layout website

3

-Pengerjaan HTMLdan script

4

-Pengeditan graphic/gambar

4

-Pengerjaanscript,MySQL dan Konten
Presentasi Website

6
Hari ke-23

Perbaikan Website

5

Presentasi Website Final

Hari ke-29

Pelaksanaan Pelatihan

Hari ke-30

PENUTUP
Demikian proposal penawaran layanan website ini diperbuat dengan harapan terjalinnya
kerjasama yangbaik. Terimakasih.
Salam Hormat,

Ibnu Sina Sikumbang, S.Kom
Team Work czarprojectku.com Medan
SMS CENTER :0813 5571 0269
Partner Team Jasa.kayabareng.com Malang
Mr.Sugianto,M.Kom
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Pelanggan Yang Sudah Kami Tangani:
www.stikeselisabethmedan.ac.id( STIKES Elisabeth–Medan)
www.akbiddarmais.ac.id(Akademi Kebidanan Darmais – Padang sidimpuan)
www.poltekganeshamedan.ac.id(Politeknik Ganesha-Medan)
www.stikesmedikanurulislam.ac.id( STIKES Medika NurulIslam – Sigli )
www.akbidbudimulia.ac.id(Akademi Kebidanan Budi Mulia–Medan)
www.stikesnaulihusada.ac.id(STIKES Nauli Husada–Sibolga )
www.medanhotelschool.ac.id(AkademiPariwisataMHS–Medan)
www.akubankicm-medan.ac.id(AkademiAkuntansidanPerbankanICM–Medan)
www.dharmawangsa.ac.id(UniversitasDharmawangsa–Medan)
www.miraclekids-preschool.sch.id( Miracle KidsPreschool–Dumai)
www.khairul-imam.sch.id(YayasanKhairulImam–Medan)
www.smknbisumut.sch.id(SekolahSMKBertarafInternasional–Sumut)
www.takasima.ac.id(YayasanKebidanan&KeperawatanTakasima– Kabanjahe )
www.lppmedan.ac.id(LembagaPendidikanPerkebunan– Medan)
www.p4tkmedan.or.id(LembagaPenjaminPendidikan–Medan)
www.lpmpsumut.or.id(LembahaPenjaminanMutuPendidikan–Sumut)
www.letupan.or.id(LembagaAntiNarkoba– Medan)
www.aerospace.co.id(Pilot Training Center– Medan)
www.adzkiastan.com(BimbinganBelajarSTANADZKIA–Medan)
www.alifadiabeticcenter.com(KlinikDiabetesBuka 24Jam– Medan)
www.ditsabharapoldasumut.com ( Sabhara Polda Sumut – Medan)
http://www.nisajv.com/ (Catering Online UMMI NISA)
http://tokotupperware-medan.com/home (Toko Tupperware)
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Our Services
Our Works

INSTAL ULANG LAPTOP/PC
Windows Xp, Windows 7, Windows 8, Windows 10

WEB DEVELOPMENT
website untuk perusahaan anda
Desain
Jasa desain logo & branding | Spanduk | Brosur
Toko Online
toko online untuk pelaku ukm dengan harga terjangkau

Video Editing
Kegiatan Sekolah | Kegiatan Ulangtahun | Kegiatan Rekreasi ,dll
Link Video :
Profil Kegiatan TK Se-Kabupaten Deli Serdang
https://www.youtube.com/watch?v=eSzdcNre-Mg
Profil Forum Komunikasi Mahasiswa Muslim
https://www.youtube.com/watch?v=7V3Z0kd-qEA
Company Profile Yayasan Bakti Pancur Batu
https://www.youtube.com/watch?v=JPlYw_yE9qE
Video Kegiatan TK Negri Pembina Tanjung Morawa
https://www.youtube.com/watch?v=6RVasFMW8zU

