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PROPOSAL  

PENAWARAN PEMBUATAN WEBSITE 
 

A. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi dan sumber informasi melalui berbagai media, 

khususnya media internet, saat ini semakin digemari oleh masyarakat atau pelaku 

bisnis. Internet sebagai media teknologi informasi memiliki fungsi menyediakan 

berbagai informasi yang dibutuhkan oleh user. Informasi yang diperoleh melalui 

internet selain cepat dan akurat, juga dapat diakses dimana saja. Untuk dapat 

tersambung dengan internet, beberapa perangkat dapat digunakan seperti telepon 

rumah, handphone, atau melalui jaringan server/warnet.  

Website adalah media yang sangat penting dalam memasarkan produk dan 

layanan anda. Sebuah website mencerminkan perusahaan yang diperkenalkannya. 

Website juga berperan sebagai merek (brand) anda. Penggunaan internet semakin 

meluas dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya internet dan 

kemudahan yang ditawarkan. Salah satunya website company profile atau Toko 

Online (Online Shop) adalah trend baru dalam penggunaan internet. Melalui internet, 

pengguna dapat melakukan transaksi jual beli dengan mudah dan cepat. Pelaku 

bisnis dapat mempromosikan barang dagangannya keseluruh penjuru dunia dengan 

biaya yang murah. RUANGIDE adalah sebuah penyedia jasa layanan media online 

dan media informasi lainnya. Kami merupakan penyedia jasa pembuatan website 

yang dapat membantu bagi organisasi atau perusahaan yang bergerak dibidang 

bisnis atau komersial. Bukan hanya pelayanan, tapi kualitas dan harga, menjadi hal 

yang kami perhatikan sesuai dengan tagline RUANGIDE : Solusi Website Bisnis Anda. 

 

B. TUJUAN PEMBUATAN WEBSITE 

Adapun tujuan yang dapat diperoleh dari sebuah perancangan dan 

pengembangan sebuah website adalah sebagai berikut : 

� Publikasi keberadaan instansi atau perusahaan ke seluruh dunia. 

� Publikasi profile dan layanan dari instansi atau perusahaan. 

� Meningkatkan mutu pelayanan dan nilai jual instansi/perusahaan lebih 

professional. 
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C. MANFAAT DAN KEUNTUNGAN WEBSITE 
Ada banyak manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam membangun 

website untuk instansi atau perusahaan antara lain : 

� Mempromosikan keberadaan nama instansi/perusahaan kepada masyarakat 

dunia umumnya serta masyarakat Indonesia khususnya. Kurang lebih 55 juta 

orang di Indonesia mengakses internet. Hasil riset, yang dirilis oleh Majalah 

Marketeers ini, dilakukan oleh MarkPlus Insight terhadap 2161 pengguna 

Internet di Indonesia memberikan gambaran jelas mengenai tren penggunaan 

Internet di Indonesia. Menurut MarkPlus Insight, jumlah pengguna Internet di 

Indonesia pada tahun 2011 ini sudah mencapai 55 juta orang, meningkat dari 

tahun sebelumnya di angka 42 juta. 

� Dapat menyediakan informasi  yang lengkap tentang profil instansi/perusahaan, 

visi dan misi, fasilitas- fasilitas yang disediakan, informasi mengenai layanan 

(service) yang diberikan, sampai dengan membangun sebuah komunitas di dunia 

maya.  

� Mempermudah untuk dapat mengumpulkan tanggapan kritik dan saran dari 

masyarakat dunia terhadap mutu instansi/perusahaan. 

� Membangun citra instansi/perusahaan dimata masyarakat luas, dimana hal 

tersebut di representasikan pada tampilan website. 

� Mempermudah customer untuk mendapatkan segala informasi mengenai data-

data instansi/perusahaan atau pun pelayanan yang diberi. 

� Membangun sebuah komunitas para loyal customer dimana diharapkan website 

tersebut dapat menjadi bagian dari proses Customer Relationship Program. 

 

 

D. TAHAP-TAHAP PELAKSANAAN PEMBUATAN WEBSITE 
1. Perencanaan 

Proses perencanaan ini adalah proses pemilihan jenis website yang akan dibuat, 

apakah statis atau dinamis. Hal-hal yang perlu dilakukan mencakup pekerjaan 

pengumpulan data yang akan ditampilkan pada website yang akan direncanakan. 

Data-data yang diperoleh kemudian dianalisa berdasarkan karakteristik data dan 

kebutuhan(cepat tidaknya perubahan data, tingkat kerumitan tampilan, dan 

bagaimana data akan ditampilkan). 
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2. Pembuatan 

Proses pembuatan website adalah proses pembuatan halaman-halaman yang 

berisi data-data yang diperoleh dari proses sebelumnya. Hal-hal yang harus 

dilakukan terutama adalah pengaturan tata letak dan struktur sistematika dan 

navigasi penyajian informasi. Untuk website dinamis database, selain kedua hal 

tersebut masih diperlukan satu hal lagi yaitu pembuatan program (aplikasi). 

 

3. Implementasi / Penempatan 

Setelah pembuatan selesai, maka halaman-halaman website tersebut perlu 

ditempatkan pada server yang terhubung ke internet sehingga dapat dikunjungi 

para pengguna internet.  

 

4. Maintenance / Perawatan 

Untuk menjamin aktualitas informasi yang disajikan, halaman-halaman website 

perlu diawasi, dipromosikan, dikembangkan, dan diperbaharui secara berkala. 

Hal ini diperlukan untuk mengatasi kerusakan-kerusakan. 

 

 

E. PENGERJAAN 
Pengerjaan web ini direncanakan berlangsung selama kurang lebih 20 hari 

kerja setelah semua data terkumpul dan di terima.  
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F. PAKET WEBSITE 
1. PAKET A. GOLD  

� DOMAIN 

� 20.000 MB SSD storage 

� Unmetered bandwidth 

� Unlimited email accounts 

� Unlimited addon domain 

� Username & Password Website 

Administrator 

 

2. PAKET B. SILVER  

� DOMAIN 

� 10.000 MB SSD storage 

� Unmetered bandwidth 

� Unlimited email accounts 

� Unlimited addon domain 

� Username & Password Website 

Administrator 

 

 

3. PAKET C. BROWN  

� DOMAIN 

� 2.000 MB SSD storage 

� Unmetered bandwidth 

� Unlimited email accounts 

� 3 addon domain 

� Username & Password Website 

Administrator 

 

[OPTIONAL] 
JASA UPDATE WEBSITE PER BULANAN  
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G. KESEPAKATAN PEMBUATAN 
Jika Instansi/Perusahaan anda tertarik dengan proposal yang kami tawarkan, segera 

hubungi kontak kami sebagai berikut 

 

KONTAK PERSON : 

� IWAN SETIAWAN 

� ruangidecom@gmail.com 

� WA : +6285267804488 

 

 

H. PENUTUP 
Demikian penawaran ini kami buat semoga dapat menjadi sarana informasi yang baik untuk 

anda ataupun perusahaan anda.  

 

 

 

 

Hormat Kami, 

 

 

 

 

IWAN SETIAWAN 

CEO RUANGIDE 

HP. 085267804488 
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STRUKTUR INDEX MENU WEBSITE 
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MENU NAVIGASI STANDAR 
 

� HOME 

� PROFIL 

 -- Sejarah 

 -- Program Kerja 

 -- Rencana Strategis 

 -- Struktur Organisasi 

 -- Tupoksi 

 -- Visi dan Misi 

� INFORMASI 

 -- Informasi 

 -- Data  

 -- Tips  

 -- Informasi  

� RAGAM 

 -- Galeri Foto 

 -- Galeri Video 

� INFO PUBLIK 

 -- Profil  

 -- Data Publikasi 

 -- Perjanjian Kinerja 

 -- Indikator Kinerja 

 -- Laporan Kinerja 

 -- Rencana Strategis 

 -- Rencana Kerja 

 -- Laporan 

� BIDANG 

� PRODUK 

� AGENDA 

� BERITA 

� ARTIKEL 

� LINK 

� KONTAK KAMI 
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COMPANY PROFILE  

RUANGIDE 
 

I. VISI dan MISI 

Visi : "Menjadi usaha ekonomi kreatif yang hadirnya memberi kemudahan & manfaat." 

 

Misi : "Menjadi usaha ekonomi kreatif yang menyediakan layanan terbaik, serta 

memberikan pengalaman yang berkesan kepada pengguna layanan." 

 

BUDAYA KERJA 

� Melayani Antusias dari Hati; 

� Kreatif; 

� Tangguh; 

� Solusi; 

� Cepat, Ramah, Bermanfaat dan Menguntungkan; 

� Sederhana, Beretika Tinggi dan Jujur. 

 

J. PENDAHULUAN 

Kerjakan amanah dengan senang hati, memberikan yang terbaik, diri kita, keluarga, dan 

masyarakat. Sejak awal RUANGIDE  berdiri di tahun 2001, kami bertekad membangun bisnis 

yang berdaya tahan panjang. Mengutamakan pelayanan dan menjadikannya bagian dari 

budaya kerja. Fokus pada pelayanan berarti memberi nilai tambah dalam setiap layanan. 

Sebab itulah mengapa pelanggan kami bertransaksi dengan kami dan tetap kembali lagi di 

kemudian hari. 

 

Menengok sejenak ke belakang, kami bersyukur fokus pada pelayanan dan 'human touch' 

dalam membangun RUANGIDE, yang dirumuskan dengan sebuah kalimat sederhana 

'Pelayanan Dari Hati', dan sekarang, kalimat ini telah menjadi esensi dalam setiap langkah yang 

kami lakukan, mudah dicerna dan dipahami seluruh team di RUANGIDE  dalam melayani 

pelanggan kami. Dengan semangat untuk mencapai Visi & Misi bersama, RUANGIDE  

bersinergi di dalam tim dan menjadi layaknya keluarga besar yang solid dan kompak. 

 

RUANGIDE, basecamp kreatifnyo palembang, saat ini sedang giat giatnya mensupport program 

pemerintah terkait ekonomi kreatif dengan program program yang kami gulirkan meliputi 

program yang bergerak di bidang teknologi informasi, digital marketing, desain produk, desain 

komunikasi visual, fotografi, periklanan dengan penjelasan sebagai berikut : 
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1) RUANGIDE TEKNOLOGI layanan ini kami gulirkan dalam rangka mensupport 

perkembangan teknologi informasi, digital marketing untuk kepentingan publikasi dari 

Produk rekan rekan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) di 

Sumatera Selatan khususnya. 

2) STUDYZONE CSR layanan training berbagai bidang yang kami gulirkan dengan narasumber 

terbaik. Saat ini yang sudah kami gulirkan mencakup materi dibidang broadcasting, public 

speaking, desain produk, teknologi informasi, branding, manajemen bisnis dan pendidikan 

anak. Saat ini rutin setiap Jum’at jam 14:00 WIB s.d selesai STUDYZONE menggelar 

workshop gratis bersama rekan rekan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil 

Menengah (IKM) di Sumatera Selatan. 

3) RUANGIDE LOGO & BRANDING layanan ini kami gulirkan dalam rangka mensupport 

pembuatan Logo, Desain Kemasan, Desain Promo dari Produk rekan rekan Usaha Kecil 

Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) di Sumatera Selatan. 

4) RADIO ONLINE ETALASE UMKM layanan ini kami gulirkan dalam rangka mensupport 

promosi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) di Sumatera 

Selatan. 

5) RUANGIDE VISUAL layanan ini hadir dalam rangka mensupport event kreatif dan kedepan 

fokus mensupport dokumentasi visual terkait Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri 

Kecil Menengah (IKM) di Sumatera Selatan. 

Kami adalah salah satu penyedia layanan jasa berbasis teknologi informasi dan pengembangan 

perangkat lunak profesional yang ada di Indonesia. Kami memiliki lebih dari 17 tahun (sejak 

2001) pengalaman di bidang layanan jasa berbasis teknologi informasi. 

 

K. MENGAPA MEMILIH RUANGIDE? 

� Berpengalaman Kami lebih dari 17 Tahun di bidang layanan jasa berbasis teknologi 

informasi. 

� Kompetitif & Up to date Harga yang kami berikan termasuk Fasilitas dan Layanan yang 

sesuai dengan keinginan serta didukung teknologi terbaik . 

� Terpercaya dan melakukan yang terbaik. 

 

RUANGIDE Melayani pembuatan untuk website, aplikasi website, sistem informasi serta 

aplikasi platform Android dan IOS dari tahap analisis aspek bisnis/flow rancangan, analisis 

sistem, sampai dengan pendampingan dalam implementasi aplikasi baik menggunakan sistem 

backend ataupun sistem otomatis. 

 

Kami tidak sekedar berorientasi pada kualitas, yang jauh lebih penting adalah bagaimana 

aplikasi tersebut memberikan efek positif yang sangat besar kepada 

perusahaan/instansi/kehidupan Anda. 
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L. ALUR STANDAR LAYANAN WEB APPLICATIONS : 

1) Proposal Penawaran sesuai dengan fitur dan kebutuhan aplikasi 

2) Setelah Deal, kami akan membuatkan rancangan flow/ux program 

3) Menyesuaikan kebutuhan keinginan sesuai dengan standar sistem 

4) Menggunakan Pemograman yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi 

5) Demonstrasi prototype sesuai dengan rancangan yang telah dibuat 

 

M. LAYANAN RUANGIDE 

� Pembuatan Website (JQUERY) 

� Pembuatan Website (AJAX) 

� Pembuatan Website (BOOTSTRAP) 

� Pembuatan Website (PHP/CMS/Etc) 

� Desain Website (CSS/JS Framework) 

� Aplikasi Website (Framework PHP) 

� Aplikasi Website (MYSQL) 

� Aplikasi Sistem (Sistem Informasi) 

� Aplikasi Android (Java/Kotlin) 

� Aplikasi IOS (Swift/C+) 

� Aplikasi App Inventor (Java) 

� Template App Inventor 

� Template Website (CMS) 

� Instant Web Apps (CMS) 

� Maintenance Website 

 

PELATIHAN dan WORKSHOP 

� Pengembangan/Pembuatan Website 

� Pengelolaan Website 

� Servis / Perbaikan PC, laptop 

� Instalasi Software dan Program 

� Kursus Komputer dan Privat Komputer 

� Kursus Privat Software Komputer 

 

N. PRODUK KAMI  

(screenshoot terlampir) 
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O. KESEPAKATAN PEMBUATAN 

Jika Instansi/Perusahaan anda tertarik dengan proposal yang kami tawarkan, segera hubungi 

kontak kami sebagai berikut 

 

KONTAK PERSON : 

� IWAN SETIAWAN 

� ruangidecom@gmail.com 

� WA : +6285267804488 

 

P. PENUTUP 

Demikian penawaran ini kami buat semoga dapat menjadi sarana informasi yang baik untuk 

anda ataupun perusahaan anda.  

 

 

 

Hormat Kami, 

 

 

 

 

IWAN SETIAWAN 

CEO RUANGIDE 

HP. 085267804488 
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LAMPIRAN 
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SCREENSHOT 
PORTOFOLIO BEBERAPA WEBSITE YANG PERNAH DIBUAT 

RUANGIDE.COM 
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Terimakasih 


