
Web Company Profile 

I.            PENDAHULUAN 

Perkembangan dunia teknologi informasi pada zaman ini begitu cepat perkembangannya. Hal ini 

menyebabkan semakin banyaknya bidang yang bergantung pada teknologi tersebut, salah satu 

dari perkembangan yang sangat pesat tersebut ialah Website. 

Website sangat diperlukan untuk  alat penunjang, sebagai media informasi dan promosi di 

internet baik untuk perusahaan, organisasi, maupun pribadi. Dengan memiliki website maka 

dapat memudahkan seseorang untuk mendapat informasi mengenai perusahaan/instansi. Melalui 

proposal ini kami ingin mengajukan penawaran pembuatan website dan kami menyediakan 

beberapa kelebihan dalam pembuatan website yang dapat di lihat dalam rincian proposal ini. 

 

II.            TUJUAN 

Tujuan dalam pembuatan website untuk perusahaan antara lain : 

        Mempromosikan keberadaan nama perusahaan kepada masyarakat dunia umumnya serta 

masyarakat Indonesia khususnya. Kurang lebih 50 juta orang di Indonesia mengakses internet. 

        Dapat menyediakan informasi yang lengkap tentang profil perusahaan, visi dan misi, fasilitas-

fasilitas yang disediakan, informasi mengenai layanan (sevice) yang diberikan, sampai dengan 

mambangun sebuah komunitas di dunia maya. 

        Mempermudah untuk dapat mengumpulkan tanggapan kritik dan saran dari masyarakat dunia 

terhadap mutu perusahaan. 

        Membangun citra perusahaan dimata masyarakat luas, dimana hal tersebut di representasikan 

pada tampilan website. 

        Mempermudah customer untuk mendapatkan segala informasi mengenai data-data perusahaan 

atau pun pelayanan yang diberi. 

        Membangun sebuah komunitas para loyal customer dimana diharapkan website tersebut dapat 

menjadi bagian dari proses Customer Relationship Program. 

 

III.            KONSUMEN 



A.    Sasaran Utama Konsumen 

         Perusahaan mikro yang belum mempunyai sebuah website company profile 

         Lembaga pendidikan resmi dan non resmi yang belum mempunyai website maupun system 

akademik 

         Organisasi yang belum mempunyai website sendiri 

         Perorangan yang ingin membuat website untuk tujuan personal / komersil 

B.    Strategi Pemasaran 

 Strategi pemasaran yang dilakukan : 

         Keterangan Produk 

Produk di jual di khusukan pada pelayanan jasa yaitu pembuatan website. 

         Keunggulan Produk dan Jasa 

Disini kami menyediakan pelayanan jasa untuk konsultasi selama 3 bulan mengenai website, 

serta gratis maintance selama 1 tahun. 

         Harga Produk 

Harga yang ditawarkan tersebut didalam table(Ada di bagian bawah) bukanlah harga mutlak, 

karena harga akan disesuaikan dengan permintaan dari client dalam pembuatan website yang 

akan dibuat. Harga diatas merupakan harga rata-rata terendah dari jasa kami. 

         Promosi 

Untuk promosi prioritas utama kami adalah melalui website, serta jejaring social seperti 

facebook,google, dan twitter. 

 

IV.            ASPEK PRODUKSI 

A.    Jasa 

Jenis layanan jasa yang akan kami tawarkan pada usaha Website Design meliputi : 

         Pembuatan website untuk pribadi 

         Pembuatan website untuk lembaga formal dan non formal 

         Pembuatan website untuk organisasi 

         Pembuatan website untuk komersil 

 



B.    Proses Produksi 

         Pembuatan Website dan Webblog  

o   Konsumen bisa meminta/memilih model design web yang kami sediakan, jika dari beberapa 

pilihan tidak ada yang sesuai, maka kami akan membuatkan sesuai permintaan dari client. 

o   Harga web tergantung dari tingkat kesulitan design yang di minta client. 

 

         Konsultasi Website dan Maintenance 

o   Untuk konsultasi web, kami akan layani gratis selama 3 bulan. 

 Untuk maintenance, kami akan memberi gratis selama 1 tahun. 

 

Berikut adalah fitur standard an harga untuk pembuatan web company profile yang kami tawarkan: 

 

Website Company Profile Keterangan 

Pembelian nama domain .com(Pilihan domain lain harga akan 

disesuaikan) 

Jenis Website dan fitur Profil Perusahaan 

Fitur multibahasa, penambahan halaman 

unlimited, tema custom, dan lain2. 

Halaman default Home, Tentang kami/Profile, Kontak, 

Ketentuan Layanan, Kebijakan Privasi, 

Disclaimer, Visi & Misi, Layanan, Produk, 

Galeri, Video, Pegawai, Halaman tag, Halaman 

Kategory, Post/artikel, Pencarian, dan masih 

ada kemungkinan tambahan fitur atau plugin 

dari permintaan client(dengan penambahan 

biaya). 

Images, Banner, Konten awal, Produk dan 

kebutuhan pendukung lain 

Disediakan oleh client 

Lama pengerjaan Maksimal 1 bulan 

Webmail Unlimited 



Hosting Diskspace Standar 2 GB 

Maintenance Ya(free 1thn) 

 

 Biaya Untuk Pembuatan website Company Profile dengan fitur diatas silahkan hubungi 

kami di 0821 7526 8793 atau melalui email ke admin@multibisnisindo.com 

 Biaya Maintenance dan perpanjangan per-tahun = Rp 1.000.000,- 

 Sebagai tambahan keunggulan kami berikan install SSL(https://) free. 

 Penambahan halaman unlimited, jika yang penambahan yang diminta standar free. Tapi 

jika penambahan yang diminta meliputi design, maka ada perhitungan biaya tambahan. 

 Penambahan Plugin/Modul dikenakan biaya sesuai tingkat kesulitan dalam pembuatan 

modul terkait. 

 

 

 

Subscribe to Multibisnisindo by Email 

Multibisnisindo selalu memberikan artikel-artikel tentang web developer, download 

plugin/komponen gratis, dan info-info menarik lain.  

 

Best Regard: Admin 
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