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PENDAHULUAN 

 

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

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

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

internasional, sudah saatnya anda beralih mempromosikan usaha anda menggunakan sarana 

website. 

Bersama ini kami, Buat.Web.ID 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 

seluruh dunia. 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 ke waktu. 

 

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

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

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

internasional, sudah saatnya anda beralih mempromosikan usaha anda menggunakan sarana 

website. 
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pengembangan situs web Anda dengan desain situs Web yang cepat dan cost- effective. Kami mampu 

mengerjakan seluruh pembuatan situs web Anda, mulai dari perencanaan, desain, pengerjaan, 

pemrograman, sampai dengan pemeliharaan. Terbukti dengan banyaknya klien yang kami tangani 

dalam jasa Pembuatan Website dari berbagai pelaku usaha, mulai dari pembuatan online shop, company 

profile, portfolio dan masih banyak lagi. Setiap website yang dipesan, akan kami konfirmasi terlebih 

dahulu untuk lama pengerjaannya, untuk website yang tergolong simple, atau hanya berupa website 

portofolio atau company profile, anda bisa membuatnya sendiri menggunakan Site Builder 

kami. Oleh karena itu, sudah pasti anda akan sangat membutuhkan sebuah Jasa Pembuatan Website 

yang mampu memenuhi kebutuhan anda, agar lebih meyakinkan calon pembeli atau calon client anda 

untuk memilih produk atau perusahaan Anda! 

Kami Menawarkan Jasa Pembuatan Website Terbaik dengan harga Termurah untuk setiap client 

kami, Jasa Pembuatan Website yang ditawarkan akan kami sesuaikan dengan kebutuhan website anda. 

Pemilihan kata kunci yang tepat melalui research yang mendalam terhadap informasi yang diberikan 

website anda akan menjadi prioritas dan dasar pekerjaan jasa SEO kami, selain konsultasi struktur 

desain web yang sudah berdiri. Merupakan Jasa 

Pembuatan website yang mengutamakan design dengan interface yang nyaman dipandang, 

simple, sederhana, serta struktur program web yang memenuhi kriteria SEO, secanggih 

apapun se modern apapun tampilan website bila tak ada trafik sama saja membeli toko 

ditengah hutan. 
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Perusahaan kami adalah jawaban yang tepat untuk Anda yang sedang mencari jasa pembuatan 

website Jakarta, Bogor, Depok, Tagerang, Bekasi (Jabodetabek ) Bahkan seluruh Indonesia. IT Solution 

merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang IT.  

Kami menawarkan Jasa Pembuatan Aplikasi Desktop, Web, Desain Grafis, Video & Audio 

Editing, Juga perbaikan & perawatan komputer & server. Kami menggunakan WordPress, yang sudah 

tidak perlu diragukan lagi dapat mendongkrak kecepatan website company profile anda bisa ditemukan 

di mesin pencari, salah satu yang terkenal adalah google. Informasi atau pemesanan Website anda bisa 

langsung hubungi melalui page yang telah kami siapkan, kami bisa datang ke tempat atau kantor anda 

untuk melakukan presentasi atau konsultasi mengenai Jasa Pembuatan Website kami, Silahkan lihat 

TOS kami terlebih dahulu sebelum memesan, Terima Kasih.  

Artinya dengan menggunakan internet sebagai media pencari informasi, maka peluang untuk 

mendatangkan sebuah transaksi akan terjadi terutama bagi mereka yang memiliki website/toko online 

untuk menjual produk atau jasa. 4 Vision Media sebagai salah satu perusahaan jasa pembuatan website 

yang melayani jasa pembuatan website sekolah, website saat ini menjadi salah satu hal penting bagi 

sekolah untuk dimiliki baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah 

atas dan sederajat. 

Tujuan kami adalah untuk menciptakan Desain Website terbaik dengan desain yang sempurna 

dan standar yang tinggi untuk keunggulan estetika. Web Master bisa saja orang yang memiliki dua 

kemampuan yang kita bahas diatas, namun kelebihannya adalah web master ini juga bertugas untuk 

memelihara aplikasi web yang telah dibuat, memastikan website selalu bisa diakses atau tidak down.   

Desain Fan Page Face Book Anda sebaiknya perlu dipercantik dengan desain gambar yang 

menarik, informatif dan keren, kami akan membantunya untuk Anda. Tingkatkan bisnis usaha penjualan 

Anda dengan web Toko Online agar bisa menjangkau pemasaran yang lebih luas dan menguntungkan. 

Kami menawarkan jasa pembuatan web untuk anda yang ingin membuat website dengan biaya murah, 

dan yang pasti dengan desain web yang nggak murahan. Nah maka dari itu ini adalah hal yang patut 

diutamakan untuk pelayanan klien kami. 
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MENGAPA WEBSITE ? 

 

Website memberikan solusi bagi dunia usaha guna menjangkau konsumen sebanyakbanyaknya 

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 kapan saja dan dimana saja. 

 

WEB DEVELOPER 

 

Layanan Web Developer akan memberikan kepastian Anda memiliki situs web yang baik, kami 

akan menggunakan teknologi terbaru, pemrograman dan scripting yang optimal, penataan informasi 

yang sesuai dengan kebutuhan,serta design yang eksklusif. Pengunjung yang melihat situs web Anda 

akan mendapatkan bahan,brosur,gambar/foto, atau informasi penting lainnya, dan kami menyusunnya 

menjadi sebuah web site yang komplit yang nantinya dapat diakses secara luas melalui Internet. 

 

WEB PROGRAM 

 

Situs Anda akan kami lengkapi dengan program-proram untuk memaksimalkan fungsi 

website tersebut, untuk menjadikan situs website Anda lebih “hidup” sehingga bisa menjalin 

komunikasi antara pemilik dan pengelola situs dengan pengunjungnya. 

Dengan program yang baik, pengunjung akan senang hati mendaftar sebagai member 

dalam situs Anda sehingga Anda dapat dengan mudah menghubungi pengunjung situs 

Anda melalui mailing list untuk menggambarkan produk-produk terbaru Anda.Selain itu, 

dengan adanya program-program ini, situs Anda akan menjadi menarik dan menjadi suatu 

sarana agar pengunjung situs Anda akan tetap kembali berkunjung, entah untuk melihat berita, 

melihat foto, melihat promosi terbaru atau paket-paket promosi, mengisi polling, mengisi forum 

diskusi,dll. 
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PENGERTIAN DOMAIN 

Domain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat berarti, wilayah, daerah, dan 

ranah. Nama domain (domain name) adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi 

nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun 

internet. Nama domain berfungsi untuk mempermudah pengguna di internet pada saat 

melakukan akses ke server, selain juga dipakai untuk mengingat nama server yang dikunjungi 

tanpa harus mengenal deretan angka yang rumit yang dikenal sebagai alamat IP. Nama domain 

ini juga dikenal sebagai sebuah kesatuan dari sebuah situs web seperti contohnya 

“wikipedia.org”. Nama domain kadang-kadang disebut pula dengan istilah URL, atau alamat 

website. 

Pada suatu website, domain memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya sekedar agar user 

dapat dengan mudah mengakses halaman web anda tanpa harus menuliskan alamat IP server, namun 

lebih dari itu, sebab nama domain itu sendiri nantinya akan menjadi identitas atau brand dari website 

yang anda miliki. Domain yang unik dan mudah diingat merupakan salah satu faktor agar website anda 

dapat dengan mudah ditemukan oleh target pembaca anda selain dengan memanfaatkan SEO. Untuk 

memilih domain yang cocok untuk website anda, usahakan untuk membuat nama domain yang mudah 

untuk diucapkan dan mudah untuk dituliskan, usahakan untuk tidak menggunakan tanda strip (-) atau 

nomor pada nama domain anda. Anda dapat menggunakan kata yang sudah ada sebagai nama domain 

anda seperti nesabamedia.com atau jawarafile.com, atau anda dapat membuat sebuah kata baru yang 

unik dan mudah diingat seperti yang telah dilakukan Google, Youtube dan Bing. Dll 
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Kami akan mengerjakan seluruh proses administrasi pendaftaran nama domain Anda (jika 

belum Anda), sehingga situs website Anda dapat menggunakan alamat : 

http://www.PerusahaanAnda.com atau http://www.PerusahaanAnda.co.id Berikut kami 

jelaskan beberapa domain sebagai bahan referensi anda (INTERNIC) : 

.com (dotcom, untuk situs komersial) 

.net (dotnet, untuk situs jaringan atau media) 

.org (dotorg, untuk organisasi) 

.info (dotinfo, untuk kebutuhan informasi) 

.biz (dotbiz, untuk kebutuhan Bisnis & Entertainment) 

 

Dan nama domain Idnic (INDONESIA) : 

.id (untuk situs Perorangan Indonesia) 

.co.id (untuk Perusahaan Indonesia) 

.go.id (untuk Pemerintahan Indonesia) 

.or.id (untuk Organisasi Indonesia) 

.web.id (untuk Perorangan Indonesia) 

.sch.id (untuk Sekolah Indonesia) 

.desa.id (untuk Desa di Indonesia) 

 

HOSTING / TEMPAT PENYIMPANAN DATA WEBSITE 

 

Hosting adalah layanan berbasis internet yang menyediakan sumber daya atau resource untuk 

disewakan sebagai tempat menyimpan data atau tempat menjalankan aplikasi atau website 

ditempat terpusat yang disebut dengan server sehingga memungkinkan organisasi atau individu 

menempatkan informasi di internet berupa HTTP, FTP, EMAIL, atau DNS. Dari pengertian 

hosting diatas dapat disimpulkan bahwa hosting adalah ibarat sebuah rumah yang disewakan 

dengan ukuran tertentu dan setiap bangunan rumah pasti memiliki ukuran yang berbeda. 

Ketika Anda membeli dan mendaftar di suatu layanan hosting, pada dasarnya Anda sedang 

meminjam space di server, tempat menyimpan semua file dan data yang dibutuhkan oleh 

website agar dapat bekeja sepenuhnya 
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PEMELIHARAAN & UPDATING 

 

Jika Anda telah memiliki situs website, tentunya Anda perlu mempertimbangkan bagaimana Anda akan 

memeliharanya, bagaimana Anda membuat pengunjung kembali dan kembali lagi ke situs Anda. Untuk 

itu, Anda perlu data yang selalu diperbaharui. Kami bias membantu Anda dalam memelihara situs 

website Anda secara berkala dan memastikan link-link Anda akurat dan tidak terputus sehingga tidak 

berdampak kepada prestise situs 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 bias menjadi layaknya anak yatim di 

dunia internet, hal mana 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 bisanya 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.  
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GAMBARAN RANCANG WEBSITE / WEB DESIGN 

 

Sebuah situs biasanya terdiri dari beberapa halaman. Situs dibuat untuk memenuhi informasi 

yang dibutuhkan masyarakat. Bahkan, banyak lembaga/perusahaan membuat situs hanya sekedar 

untuk mempromosikan usaha atau produk mereka. Ada pula yang membuatnya sebagai tempat mencari 

informasi umum. Tak jarang komunitas masyarakat tertentu bertemu di satu situs untuk mencari hal-hal 

yang mereka cari. 

Sebagai Media Promosi dan Informasi perusahaan yang dapat diakses kapan saja dan 

dimana saja.Orang dengan mudah mengetahui segala informasi seperti profile lembaga/perusahaan, 

produk yang ditawarkan, kegiatan usaha lembaga/perusahaan, sampai order secara online bisa didapat 

dari sebuah website, sehingga menghemat waktu dan biaya. Setiap situs memiliki halaman utama yang 

disebut “Home Page”, semacam sampul depan buku. Dari sini bisanya akses informasi menuju halaman 

halaman lainnya dimulai, sekaligus menjadi titik awal penjelajahan Anda ke dunia maya. 

 

MENGAPA HARUS MENGGUNAKAN JASA BUAT.WEB.ID ? 

 

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

prima. Begitu pula daya dukung pelayanan teknis dan membuat promosi perusahaan Anda 

mudah, cepat, hemat dan optimal. Kami memberikan anda layana yang extra full fitur 

diantaranya : 

 Hosting / Tempat Penyimpanan Data Wesbite Unlimited 

 Gratis Domain : Com, Net, Org, Info, Co.id, Web.id, Biz, Sch.id, dll 

 Gratis Sosial Media : Kami akan membuatkan Anda Sosial media, Facebook, Twitter, 

Instagram, Google +, Linked In, dll 

 Gratis SSL : Secure Socket Layer / https. Membuat Website Anda menjadi lebih aman 

lagi dari serangan orang yang tidak bertanggung jawab. 

 Gratis Konsultasi : Kami akan memberikan pelayanan terbaik yang kami punya, dan 

akan berkarya bersama hati, agar klien kami menjadi puas. 

 Gratis Tutorial : Kami akan memberikan pengajaran / [elatihan cara mengelola website 

Anda jika sudah berhasil dibuat / online. 

 Seo Friendly : Website Anda akan mudah terdeteksi di mesian pencari seperti google 

dll. 
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 Responsive : Website Anda akan mengikuti tampilan bila diakses dari perangkat 

apapun. 

 Template Premium : Kami akan memberikan kepada Anda template Premium demi 

menunjang Kredibilitas website klien kami. 

 Gratis Email Pribadi : Kami akan membuatkan email probadi yang di sinkron dengan 

akun gmail maupun outlook seperti info@namaanda.com 

DAFTAR HARGA DAN FITUR JASA BUAT WEBSITE 

 

PELAYANAN KETERANGAN 

Jenis Website Company Profile 

Jangka Waktu Pengerjaan 2 
Minggu 

1. Slide Show adalah fitur yang digunakan untuk 
mempublikasikan informasi penting (terutama 
yang berupa foto) dan ditampilkan secara 
bergantian berdasarkan periode waktu yang bisa 
ditentukan. 

2. Article Comments adalah fitur yang digunakan 
untuk mendapatkan feedback/input dari user 
sehubungan dengan artikel yang dipublikasikan 

3. Photo Gallery adalah fitur yang digunakan untuk 
mengelola dan mempublikasikan foto-foto 

4. Contact Us/Feedback Form adalah fitur yang 
digunakan untuk mendapatkan 
feedback/input/pertanyaan dari user melalui 
email 

5. Calendar of Event adalah fitur yang digunakan 
untuk memberikan informasi kepada user 
mengenai event-event yang telah/akan 
diadakan/diikuti oleh perusahaan 

6. Newsletter adalah fitur yang digunakan untuk 
mengelola artikel-artikel yang akan dikirimkan ke 
alamat email anggota 

 
7. Facebook module adalah fitur yang digunakan 

untuk menarik informasi dari halaman account 
Fans Page Facebook perusahaan 
 

8. Twitter module adalah fitur yang digunakan untuk 
menarik informasi dari halaman Twitter 
perusahaan 
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9. Standard CMS features adalah fitur-fitur standard 

dari Content Management System, yaitu 
membership system, article manager, mass mail, 
newsfeed, media manager, banner manager, dll 
 

Harga : RP. 3.000.000 ( Tiga Juta Rupiah ) biaya 
perpanjang 1 Juta / Tahiun berikutnya. 

Jenis Website Toko Online 

Jangka Waktu Pengerjaan 3 
Minggu 

1. Dashboard CMS. Dengan membuat website 
murah di Webpraktis, Anda akan memiliki akses 
dashboard website untuk dapat melakukan 
pengaturan tampilan dan isi website Anda. 

2. Mobile Friendly. Bagi Anda yang membuat 
website maupun toko online di Webpraktis, Anda 
dapat mengaksesnya dari berbagai macam 
gadget seperti laptop, tablet hingga smartphone. 

3. Security SSL. Buat website di Webpraktis untuk 
meningkatkan keamanan pada website Anda 
dari serangan hacker 

4. Payment Gateway. Webpraktis menyediakan 
fasilitas sistem pembayaran melalui bank 
transfer hingga kartu kredit yang lengkap dan 
memudahkan pelanggan untuk bertransaksi 
secara online. 

5. Pop Up Iklan. Maksimalkan website dan toko 
online Anda dengan menampilkan iklan berupa 
gambar berisi link informatif yang akan ter-pop up 
secara otomatis ketika visitor berkunjung ke 
website Anda. 

6. Template Desain. Di Webpraktis, Anda akan 
dimanjakan dengan berbagai pilihan desain 
website yang dapat Anda ganti sewaktu-waktu. 
Hal ini merupakan solusi bagi Anda yang ingin 
membuat website murah dengan tampilan desain 
yang tetap eye-catching dan mobile friendly. 

7. Kupon Diskon. Buat.web.id menyediakan fitur 
Kupon Diskon yang akan berfungsi ketika 
pengunjung Anda membeli suatu produk dan 
memasukkan kode kupon, harga akan terpotong 
secara otomatis sesuai ketentuan Anda. 
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8. Keranjang Belanja Apabila Anda membuat 
website murah di Webpraktis, Pelanggan Anda 
dapat menikmati kemudahan belanja online 
menggunakan fitur keranjang dan alur yang 
praktis. 
 

9. Statistik Website Buat website di Webpraktis dan 
Anda dapat meninjau stastistik website Anda 
yang terdiri dari berapa banyak orang yang 
mengunjungi website Anda, melakukan 
pembelian, dll. 

10. Email Sesuai Domain Tingkatkan kredibilitas 
bisnis Anda dengan memiliki alamat e-mail 
sesuai domain. Misalnya; jika Anda memiliki 
domain tokokebaya.com, maka Anda dapat 
membuat e-mail seperti 
namaanda@tokokebaya.com  

11. Chat Online. Nikmati kemudahan membuat 
website dan toko online dengan mudah di 
Webpraktis dan gunakan layanan chat online 
untuk berkomunikasi langsung dengan 
pelanggan. 

12. Ongkos Kirim Anda dapat mengatur ongkos kirim 
dari berbagai jasa ekspedisi yang Anda gunakan. 
Di Webpraktis sudah menggunakan jasa 
ekspedisi seperti JNE dan Nex Logistics. 

13. SEO Optimization Untuk memenuhi kebutuhan 
Anda dalam membuat website murah, 
Webpraktis menyediakan fitur SEO untuk 
maksimalkan pencarian website Anda pada 
mesin pencari. 

14. Booking Online Bagi Anda yang memiliki bisnis 
dengan kebutuhan reservasi secara online, Anda 
dapat membuat website di Webpraktis untuk 
memudahkan pelanggan Anda melakukan 
reservasi melalui website atau booking secara 
online. 
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15. Pengaturan Artikel Maksimalkan pencarian untuk 

website atau toko online Anda dengan 
memposting artikel secara rutin dan sesuai 
dengan keyword yang Anda inginkan. 

16. Social Media Integration Anda dapat 
mengintegrasikan social media milik Anda 
seperti Facebook, Twitter, Instagram hingga 
Google+ dengan website maupun toko online 
Anda. 

17. Banner Iklan Anda dapat menambahkan banner 
iklan untuk menampilkan iklan maupun promosi 
yang akan disematkan pada halaman website 
Anda maupun toko online Anda. 

18. Subscriber. Setiap visitor yang berkunjung ke 
website maupun toko online Anda dapat 
berlangganan (subscribe) artikel terbaru dari 
website/toko online Anda. 

19. Social Media Sharing. Bagikan update terbaru 
dari website dan toko online Anda kepada 
follower di social media milik Anda seperti 
Facebook, Twitter, hingga Google+. 

20. White Label. Tingkatkan branding usaha Anda 
dengan menggunakan fitur White Label. 

 

Harga Pembuatan Toko Online : 5.000.000 (Lima 
Juta Rupiah, Biaya perpanjang 1.000.000 (satu juta 
Rupiah ditahun berikutnya) 

Jenis Website Berita 

Jangka Waktu Pengerjaan 2 
Minggu 

 
1. Paket website yang tinggal pakai dan anda bisa 

langsung posting berita 
2. Halaman administrator website yang sangat 

mudah digunakan (user friendly) 
3. Jumlah halaman website tidak dibatasi 
4. Kategori berita tidak dibatasi 
5. Sub Kategori berita 
6. Bisa memasang iklan di header, footer, panel 

samping maupun di halaman berita 
7. Bisa dilakukan pengeditan untuk halaman 

depan, dan animasi yang memukau 
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8. Tersedia juga fitur pop up 
9. Live Support 
10. Desain website yang menarik 
11. Bisa memasang embed code seperti dari Google 

Adsense, Google Search, Google Maps, 
Youtube, Instagram, Fanpage serta Twitter 

12. Dilengkapi dengan statistik pengunjung untuk 
melihat jumlah kunjungan per hari sampai 
dengan kunjungan per bulan 

13. SEO Ready sehingga website Anda bisa 
dioptimalkan untuk layanan SEO. Lebih 
bersahabat dengan search engine dan lebih 
mudah ditemukan. 

 
Harga : RP. 3.000.000 ( Tiga Juta Rupiah ) biaya 
perpanjang 1 Juta / Tahiun berikutnya. 
 

Jenis Website Sekolah 

Jangka Waktu Pengerjaan 2 
Minggu 

 
1. Home / Halaman Utama. Ini adalah fitur yang 

ditampilkan sebagai wajah dari sekolah. Fitur ini 
berada di halaman paling awal website. Kita bisa 
melihat gambaran umum sekolah lewat halaman 
ini. Di dalam fitur ini, kita bisa melihat gambaran 
sekolah tampak depan, ringkasan profil sekolah, 
beberapa item fitur pendukung yang lainnya, 
serta informasi-informasi terupdate. Fitur home 
ini sama juga dengan fitur homepage. Jasa 
website sekolah gratis akan menyediakan 
berbagai desain terbaik dari homepage sehingga 
akan menarik banyak perhatian pengunjung. 
Semakin menarik tampilannya, maka akan 
semakin banyak juga pengunjungnya. Siswa 
yang mengakses website sekolah pun akan lebih 
mudah. 

2. Profil Sekolah. Ini juga menjadi fitur yang tidak 
kalah penting juga. Di sini secara garis besar 
semua hal tentang sekolah tersedia lengkap. 
Lebih lengkap daripada produk yang ada di 
homepage. Kontak pun juga tersedia di fitur ini, 
sehingga setelah kita mengenal profil sekolah, 
kita langsung bisa menghubungi kontak yang 
sudah ada. 
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3. Fitur Informasi Guru Sekolah Sesuai dengan 
namanya, fitur ini adalah fitur yang khusus 
memuat tentang pengajar yang ada di sekolah 
tersebut. Semua guru harus terdaftar di sini 
tanpa terkecuali. Bulan hanya data secara umum 
saja, melainkan juga melampirkan data guru 
secara detail. Pengunjung yang notabene 
sedang survei sekolah terbaik untuk anaknya 
akan memilihkan sekolah yang memiliki 
kualifikasi guru yang bagus. Untuk itu, 
pendidikan guru akan dilihat dan kemudian 
melihat prestasi-prestasi guru. 

4. Halaman Informasi Siswa. Siswa yang ada di 
sekolah akan di data secara langsung di fitur ini. 
Setiap tahun ajaran baru, kita harus berkutat 
dengan website sekolah gratis karena harus 
memasukkan nama dan data siswa baru. Update 
nama siswa baru ini akan berpengaruh pada 
jumlah siswa di sekolah tersebut. Bukan hanya 
untuk memasukkan nama siswa saja, melainkan 
juga data siswa secara lengkap. Materi ajar yang 
didapatkan siswa pun juga akan ditampilkan di 
sini. 

5. Halaman Alumni. Sekolah yang besar adalah 
sekolah yang alumninya hidup atau aktif. 
Sekolah pun juga harus memberikan wadah 
tersendiri untuk para alumninya, salah satunya 
adalah tersedia dalam fitur khusus di website 
sekolah gratis ini. Isi dari fitur alumni ini adalah : 
- Prestasi alumni. Walaupun mereka sudah 

lulus, tetapi kita masih harus merekam 
jejaknya. Tidak sulit, karena secara tidak 
langsung mereka akan membawa nama baik 
sekolah. Ini juga bisa menjadi nilai plus dalam 
ajang promosi sekolah. 

- Temu kangen alumni. Isinya bisa berupa 
jadwal. Jadwal temu kangen alumni yang bisa 
dijadikan agenda wajib. Biasanya akan 
dilakukan beberapa tahun sekali. Biasanya 
puluhan tahun sekali. Pesertanya adalah 
alumni dalam satu angkatan. 

- Jejak pendapat alumni. Walaupun sudah 
lulus, alumni berhak melakukan jejak 



  

 

Address : Peson Putra mandiri Blok D. 1. Depok 16436 

Mail : support@buat.web.id / buatweb@icloud.com 

Hp / Wa : 081382140588 / 085715120507 

pendapat untuk kemajuan sekolah. 
Almamater sekolah tetap harus di hari 
sehingga kita akan merasa terus memilikinya 
walaupun tidak lagi menjadi siswanya. 

6.  Artikel Kegiatan Sekolah Ini adalah fitur 
tambahan yang menjadi fitur yang tidak kalah 
penting. Di mana artikel ini akan berisi tentang 
informasi sekolah. Bisa ditulis oleh admin 
website sendiri atau merekrut dari tulisan para 
siswa. Banyak kegiatan sekolah yang bisa 
menjadi objek artikel, sehingga jumlah artikel 
sangatlah banyak. Keuntungan mengunjungi 
website sekolah gratis inilah yang membuat ilmu 
kita semakin bertambah. 

7. Halaman Opini Sebagai pengunjung, kita tidak 
hanya bisa melihat-lihat isi website, melainkan 
bisa ikut berpendapat. Fitur opini hadir untuk 
menjadi wadah opini kita. Opini bisa berupa 
apapun yang penting positif dan bersifat 
membangun. 

8. Halaman E-learning Ini juga menjadi salah satu 
fitur website sekolah gratis yang juga tidak kalah 
penting. Di mana isinya adalah berupa buku-
buku elektronik yang sangat penting. Kumpulan 
buku-buku ini bisa dijadikan referensi belajar 
yang sangat menguntungkan bagi kita. Fitur-fitur 
tersebut adalah fitur utama yang harus ada pada 
website sekolah gratis. Sebagai kelengkapan 
layanan website sekolah, masih banyak fitur 
pendukung lain yang bisa ditambahkan kapan 
saja. Untuk cara penambahannya pun sudah ada 
fiturnya. Ini menjadi layanan unggulan dari jasa 
pembuatan website. 

 
Harga : RP. 3.500.000 ( Tiga Juta Limaratus Ribu 
Rupiah ) biaya perpanjang 1 Juta / Tahiun 
berikutnya. 
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Jenis Website Travel 

Jangka Waktu Pengerjaan 2 
Minggu 

 
1. SEO Friendly, Paket theme ini memiliki struktur 

SEO yang telah dioptimalkan. Menggunakan 
auto H1, H2, H3 dan breadcrumb yang sering 
diterapkan oleh banyak webmaster agar 
websitenya "disukai" oleh mesin pencari seperti 
Google, Bing dsb 

2. Profesional Design Template ini mempunyai 
desain tampilan yang telah disesuaikan untuk 
website tour & travel. Anda dapat memodifikasi 
warna dasar template dengan warna favorit 
Anda. Custom setingan pada theme options agar 
website Anda menjadi lebih unik. 

3. Dapat disetting 2 bahasa. Target pasar Anda 
adalah turis mancanegara? Tidak masalah.. 
Anda dapat mengatur bahasa yang digunakan 
untuk website Anda. Ada 2 pilihan bahasa yaitu 
Bahasa Indonesia dan English. Anda dapat 
merubah bahasa yang digunakan pada website 
Anda dalam sekali klik! 

4. Form Pemesanan. Tersedia juga form pemsanan 
yang dapat digunakan oleh pengunjung website 
Anda untuk melakukan pemesanan paket wisata 
pada website Anda. Saat ini ada 2 metode 
pembayaran yaitu transfer bank dan Paypal 
(Debit & Credit Card) *tanpa plugin tambahan. 

5. User Friendly. Dilengkapi dengan theme options, 
yaitu halaman khusus untuk settingan template 
dimana Anda dapat dengan mudah mengatur 
tampilan dan pengaturan lainnya seperti fitur-fitur 
yang tersedia pada template ini. Dilengkapi 
ebook tutorial (panduan). 

6. Resposive. Tetap tampil proporsional meski 
dibuka dari gadget layar kecil karena template ini 
dilengkapi dengan fitur responsive layout 
sehingga tampilan website Anda akan 
menyesuaikan ukuran layar pengunjung website. 

7. Informasi Tour. Dilengkapi panel khusus untuk 
menambahkan informasi tour/paket wisata. 
Seperti: harga tour, foto, video dan info lainnya. 
Sehingga, Anda tidak akan bingung untuk 
menambahkan tour baru. 
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8. Multi Harga. Tidak perlu khawatir apabila dalam 
1 tour/paket wisata terdapat varian harga. 
Misalkan harga berbeda karena kelengkapan 
dan fasilitas selama tour berlangsung seperti 
hotel dan lain sebagainya. 

9. Resposive. Tetap tampil proporsional meski 
dibuka dari gadget layar kecil karena template ini 
dilengkapi dengan fitur responsive layout 
sehingga tampilan website Anda akan 
menyesuaikan ukuran layar pengunjung website 

10. Slider Menakjubkan! Dilengkapi dengan fitur 
slider (gambar slide berganti). Tampilkan gambar 
promosi Anda pada slider dan buatlah menjadi 
lebih menarik. Dengan adanya fitur ini website 
Anda akan tampak semakin keren dan kekinian. 

11. Testimonial & Galeri. Customer Anda dapat 
menambahkan testimonial pada website Anda. 
Disediakan halaman khusus untuk menampilkan 
semua testimonial yang telah disubmit oleh 
customer Anda. Selain itu Anda juga dapat 
menampilkan foto-foto liburan customer Anda. 

12. Auto Pop Up. Menampilkan popup pada website 
Anda tanpa plugin tambahan. Isi popup bisa 
berupa gambar, video, text atau kode html 
lainnya. Caranya begitu mudah, dapat diseting 
dari halaman pengaturan WPDealer. 

13. Payment Gateway. Selain bisa melakukan 
pembayaran transfer bank, Anda juga dapat 
menerima pembayaran menggunakan kartu 
kredit via Paypal. Payment gateway ini sudah 
terintegrasi dengan template ini tanpa perlu 
plugin tambahan. 

14. Segudang Fitur. Fitur template ini sangat 
lengkap. Semuanya dikemas sangat rapi 
sehingga Anda tidak akan merasa kesulitan 
ketika meng-konfigurasi setingan template ini. 
Kami menyediakan tutorial mulai dari cara install 
& cara input tour pada website Anda. 

15. Free Support & Free Update. Anda tidak 
dipungut biaya untuk konsultasi dengan tim 
support kami. Bisa kekantor kami maupun 
menggunakan layanan support online. 
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Harga : RP. 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah ) biaya 
perpanjang 1 Juta / Tahiun berikutnya. 
 

Jenis Website Caleg / Partai 

Jangka Waktu Pengerjaan 2 
Minggu 

 
1. Auto Upload Konten Kampanye. Penerbitan 

artikel akan dibantu oleh tim AYOCoblos.com, 
sehingga Anda fokus melaksanakan kampanye. 

2. Continue Share Konten website dibagikan 
secara kontinue ke grup sosial media yang 
didalamnya berisi calon pemilih Anda. 

3. Mengumpulkan Relawan Fitur website didesain 
memungkinkan calon relawan mendaftar dan 
bergabung dengan Anda. 

4. Survey Online Kenali kekuatan Anda melalui 
pelaksanaan survey online kepada calon pemilih 
di daerah Anda. 

5. Digital Marketing Expert itangani SEO 
Speacialist, sehingga situs Anda lebih mudah 
ditemukan di mesin pencari seperti google dan 
Bing 

6. Kampanye Sosial Media. Pesan kampanye Anda 
langsung masuk di halaman beranda calon 
pemilih berdasarkan daerah yang ditarget. 

 
Harga : RP. 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah ) biaya 
perpanjang 1 Juta / Tahiun berikutnya. 
 

Jenis Website Blog 

Jangka Waktu Pengerjaan 2 
Minggu 

1. Post Section. Di dalam fitur ini terdapat beberapa 
sub, seperti All Post yang berfungsi untuk 
memudahkan Anda melihat keseluruhan isi post 
di dalam WordPress, Add-new untuk 
menambahkan post baru, Categories yang dapat 
digunakan untuk melihat seluruh kategori 
sekaligus menambah kategori baru, serta Tags 
yang merupakan tempat seluruh tags yang 
berada di dalam artikel. 

2. Pages Section. Fitur ini hampir menyerupai 
dengan Post Section. Namun, yang berbeda 
hanyalah tidak adanya struktur kategori pada 
Post. Fitur ini mempunyai fungsi untuk 
menampilkan sitemap, privacy policy, contact, 
about us, dan lainnya. 
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3. Media Section Kemudian ada Media Section 
yang berfungsi untuk melihat keseluruhan 
gambar yang ada berada di dalam WordPress 
Anda. Melalui fitur ini pula, Anda dapat 
menambahkan, mengedit, serta menghapus 
gambar tertentu. 

4. Comments SectionSesuai namanya, fitur ini 
dikhususkan untuk comment atau komentar yang 
masuk ke dalam WordPress Anda. Dengan fitur 
ini, Anda dapat mengatur, apakah komentar yang 
akan masuk akan di-filter terlebih dahulu, atau 
otomatis ditampilkan ke publik tanpa harus 
mendapatkan approval. 

5. Appearance. Sedangkan jika Appearance 
dipakai untuk meletakkan template yang menjadi 
tampilan website WordPress Anda. Pada fitur ini, 
Anda dapat melakukan editing themes atau 
mengubah template sedemikian rupa, serta 
mengunduh berbagai jenis template yang ada di 
situs resmi wordpress.org. Gunakan juga 
layanan hosting Indonesia agar WordPress Anda 
tak hanya memiliki tampilan yang menarik, 
namun juga cepat diakses oleh para visitors. 

6. Plugins. Ada pula Plugins, yang menjadi tempat 
untuk mengatur semua plugins yang ada, dimana 
plugins merupakan modul-modul yang dapat 
dipakai untuk mendukung website WordPress 
Anda, sesuai dengan fungsi plugins itu sendiri. 
Pada fitur ini, Anda dapat menghapus, 
menambah, dan mengunduh plugins yang 
tersedia di website resmi. 

7. Users. Fitur Users memiliki fungsi untuk melihat 
user website WordPress, serta mengatur 
tingkatan hak akses user untuk login ke dalam 
website. Dengan menggunakan fitur ini pula, 
Anda dapat mengubah password, serta 
mengatur keamanan website WordPress. 

8. Tools. Pada saat tertentu, Anda mungkin ingin 
berpindah platform ke website lain. Untuk 
melakukan export maupun import seluruh isi 
website, Anda dapat menggunakan fitur 
bernama Tools ini. 

 



  

 

Address : Peson Putra mandiri Blok D. 1. Depok 16436 

Mail : support@buat.web.id / buatweb@icloud.com 

Hp / Wa : 081382140588 / 085715120507 

9. Settings. Penguasaan fitur ini cukup penting 
untuk para pemula yang baru menggunakan 
WordPress. Dengan mengetahui bagian ini 
dengan baik, Anda dapat mengatur fungsi 
operasional WordPress, meng-install berbagai 
plugin dan mengatur plugin tersebut. 
 

Harga : RP. 2.500.000 ( Dua Juta Lima Ratus Ribu 
Rupiah ) biaya perpanjang 1 Juta / Tahiun 
berikutnya. 
 

Jenis Website E- Learning 

Jangka Waktu Pengerjaan 3 
Minggu 

 
1. Menu, halaman, dan post yang dapat 

dikustomisasi; 
2. Frontend dan Backend system menggunakan 

wordpress yang bisa dipadukan dengan 
AdminLTE; 

3. Widget yang bisa dikustomisasi; 
4. Akun yang terintegrasi dengan sosial media; 
5. Front static page with slider; 
6. Fully customizable carousel; 
7. Fully customizable footer untuk disesuaikan 

dengan kebutuhan; 
8. Halaman : Post dan Artikel; 
9. Halaman : Download; 
10. Halaman : Galeri; 
11. Halaman : Kontak; 
12. Halaman : Tentang; 
13. Chat box. Untuk fasilitas chat admin bagi 

pengunjung, dengan platform Whatsapp, BBM, 
telegram dan lainnya; 

14. Share Social Media. Share konten website Anda 
ke Facebook, Twiiter, Google + dan lainnya; 

15. Statistik website. Untuk mengetahui statistik 
pengunjung website Anda; 

16. Sidebar Content. Fitur sidebar seperti scrooling 
image, news ticker, dan newer posts akan 
ditampilkan sebagai bagian di sidebar; 

 
Harga : RP. 3.500.000 ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu 
Rupiah ) biaya perpanjang 1 Juta / Tahiun 
berikutnya. 
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Aplikasi Android Hubungi Kami 

Aplikasi IOS Hubungi Kami 

Sistem Informasi Hubungi Kami 

Jika Anda memerlukan jasa website yang tidak ada dalam list diatas silahkan menghubungi 
kami melalui nomor TLP/SMS/WHATSAPP 081382140588 

 

TAHAP PERSIAPAN DAN PENGERJAAN WEBSITE 

 

Tahapan pelaksanaan pembangunan website adalah sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan : 

a. Kesepakatan antara kedua belah pihak (Client dan Indowebsite) 

b. Memberika DP (Down Payment) sebesar 50% dan sisanya 50 diberikan setelah 

website selesai. 

c. Penunjukan penanggung jawab kontak informasi dari client kemudian 

d. Kontak informasi mengumpulkan data dan informasi berupa arsip dokumen 

dan foto /gambar. 

2. Tahap pembuatan website : 

a. Perancangan struktur konten 

b. Desain grafis website dan aplikasinya 

c. Pendaftaran domain, Hosting server, dan Uploading 

d. Ujicoba website 

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 terimakasih. 
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PORTFOLIO / HASIL KERJA 

Silahkan di Lihat Pada Link Dibawah Ini 

https://buat.web.id/publikasi-website 

 

KONTAK KAMI 

 

 

JASA BUAT WEBSITE – BUAT.WEB.ID 

Perumahan Pesona Putra Mandiri Blok.D.1 Jl. Wadas Raya, KP. 

Pitara, Depok Jawa Barat 16436 

TLP / SMS / WHATSAPP : 081382150588 / 085715120507 

Email : support@buat.web.id / buatweb@icloud.com 

Website : www.buat.web.id 

  

mailto:support@buat.web.id
mailto:buatweb@icloud.com
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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 terimakasih. Jasa Buat Website – Buat.web.id, dengan kerendahan hati kami 

persembahkan “Company Profile” milik perusahaan kami kehadirat sekalian yaitu para relasi yang sangat 

kami hormati. 

Kami menyadari bahwa kehadiran dan keberadaan kami selama ini adalah hanya karena dukungan dari 

para relasi sekalian, terimakasih untuk semua kepercayaan, dukungan dan kerja sama baik yang sudah 

terjalin maupun belum terjalin dengan perusahaan kami selama ini. Para Relasi yang terhormat, kami 

belajar banyak dari kesalahan kesalahan yang kami lakukan dari kesalahan-kesalahn tersebut kami terus 

berupaya melakukan perbaikan untuk menyempurnakan pelayanan dan kinerja kami sehingga 

perusahaan kami dapat tumbuh dan berkembang seperti saat ini. Akhir kata, kami berkomitmen untuk 

selalu memenuhi kepuasan pelanggan dengan memberikan jasa kepada kebutuhan konsumen dalam 

kualitas, waktu dan kepuasan yang optimum serta mengedepankan pelayanan yang terbaik untuk 

seluruh relasi. 

 

Salam Sejahtera dan sukses selalu 

BUAT.WEB.ID 

 


