PROPOSAL PENAWARAN
Jasa Pembuatan Website Sekolah Murah
(Update: 9 Mei 2016)

Mung’s Bisnis | Jasa Pembuatan Blog Elegant, Keren dan Murah
Alamat
: Perum Argomas Barat 387, Kel. Ledok, Kec. Argomulyo, Salatiga, Jawa Tengah
Website
: www.mungbisnis.com
Handphone : 085640335006
Email
: order@mungbisnis.com

Hal : Proposal Penawaran Jasa Pembuatan Website Sekolah
Kepada Yth,
Bapak / Ibu Kepala Sekolah
di tempat
Dengan Hormat,
Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak / Ibu yang telah menerima dan
meluangkan waktu untuk membaca proposal penawaran ini sehingga Bapak / Ibu dapat
mempertimbangkan dan memilih beberapa produk yang kami tawarkan.
Kami dari Mung’s Bisnis sebagai Jasa Pembuatan Blog Elegant Keren dan Murah yang saat ini telah
memiliki lebih dari 666 klien yang tersebar di Indonesia dan mancanegara, salah satu website developer
yang mengutamakan layanan, mempunyai solusi terbaik bagi calon klien maupun pelanggan yang
membutuhkan jasa pembuatan website, pembuatan weblog sekolah, weblog untuk guru dan dosen
untuk keperluan pendidikan, weblog untuk mengembangkan bisnis pribadi, komunitas, perusahaan dll.
Layanan yang kami tawarkan :
 Jasa Pembuatan Website/ Weblog sekolah, instansi pemerintah
 Jasa Pembuatan website/ weblog pribadi.
 Jasa Pembuatan website/ weblog untuk pengembangan bisnis pribadi, komunitas dan perusahaan.
 Jasa pembuatan website Company Profile, Katalog Produk dan Toko Online murah.
 Jasa perawatan website bulanan.
Keunggulan yang dimiliki oleh MUNG’S BISNIS antara lain :
1. Pengerjaan antara 1-3 hari.
2. Weblog akan tampil elegant, keren dan tampak profesional dan cepat terindex di mesin pencari
dunia seperti google, yahoo, dan bing.
3. Model tampilannya (Template) bisa di pilih sesuai selera dengan dukungan lebih dari 1000 template.
4. Update dan upgrade dapat dilakukan seketika sesuai kebutuhan pelanggan.
5. Cepat dan tanggap dalam menyelesaikan pekerjaan, maupun melayani berbagai permintaan dan
keluhan pelanggan.
6. Konsultasi gratis selama dalam masa kontrak.
Besar harapan kami untuk dapat menjalin kerjasama dengan sekolah yang Bapak/Ibu pimpin. Demikian
proposal penawaran ini, kami menunggu kabar baik dari Bapak/Ibu. Atas perhatian dan kerjasamanya
kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Mung’s Bisnis

Amin Mungamar, S.Kom
Telp/SMS : 085640335006
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Uraian Mengenai Website dan Weblog
Website secara umum adalah salah satu media komunikasi online yang menggunakan internet. Halaman
web diibaratkan seperti buku yang dapat menampung informasi secara visual. Melalui media website
inilah seseorang dapat menyampaikan dan mendapatkan suatu ide ataupun informasi dari pemilik
website ke seluruh penjuru dunia.
Pada masa kini sebagian besar adalah website komersial yang difungsikan untuk bisnis ataupun
perdagangan. Media promosi di internet dalam bentuk website berpengaruh dalam proses marketing
atau pemasaran usaha dan bisnis baik itu dalam produk barang ataupun jasa. Fungsi website yang lain
adalah dapat meningkatkan prestise atau gengsi dari suatu sekolah, perusahaan, komunitas dll.
Website merupakan media tercepat dan terluas untuk menyampaikan informasi. Website dapat
menyajikan berbagai informasi mengenai profil bisnis seorang pengusaha, profile perusahaan, profile
lembaga, profile komunitas, profil organisasi, profil sekolah dan sebagainya.
Blog adalah kependekan dari Weblog, istilah yang pertama kali digunakan oleh Jorn Barger pada bulan
Desember 1997. Jorn Barger menggunakan istilah Weblog untuk menyebut kelompok website pribadi
yang selalu diupdate secara kontinyu dan berisi link-link ke website lain yang mereka anggap menarik
disertai dengan komentar-komentar mereka sendiri.
Secara garis besar, Weblog dapat dirangkum sebagai kumpulan website pribadi yang memungkinkan
para pembuatnya menampilkan berbagai jenis isi pada web dengan mudah, seperti karya tulis,
kumpulan link internet, dokumen-dokumen(file-file Word,PDF,dll), gambar ataupun multimedia.
Manfaat memiliki Website atau Weblog bagi sekolah atau pebisnis adalah sebagai berikut:
 Meningkatkan citra profesionalisme sekolah atau bisnis.
 Menurunkan biaya operasional. Dengan menggunakan website dan email sebagai media
komunikasi, anda bisa menurunkan biaya mencetak, biaya operasional membuat brosur promosi
dan biaya sebar brosur serta biaya pengiriman dokumen atau surat.
 Media promosi dan penjualan setiap saat. Website dapat beroperasi 24 jam sehari dan 365 hari per
tahun non-stop. Ini berarti seluruh informasi sekolah atau informasi bisnis bisa diakses banyak orang
setiap saat.
 Menyajikan informasi lebih lengkap dan aktual. Website dapat memuat informasi jauh lebih lengkap
dan aktual ketimbang media promosi lainnya.
 Data pemasaran atau marketing yang luas, aktual, dan murah. Melalui website, Anda dapat
melakukan promosi penjualan ke penjuru Indonesia dan bahkan ke penjuru dunia.
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Berikut adalah Penawaran Paket Jasa Pembuatan Website/ Weblog Sekolah:
JENIS PAKET

Paket
weblog
sekolah

Paket
Website
sekolah
Fitur
Komplit

BIAYA

FITUR YANG DIDAPAT
Contoh:
http://www.smpn1klw.sch.id,
Domain Sekolah
Rp. 500.000,Indonesia
(.sch.id),
platform
blogspot,
Template
Custom khusus
(Ditahun
pertama, tahun sekolah, readmore otomatis, related post thumbnile, Buku
Tamu, Statistik Blog, Status YM, Recent Posting, Recent
berikutnya dst
Comment, Submit di Search Engine Google, Desain header
Rp. 100.000)
menggunakan photoshop, e-book pengelolaan blog, termasuk
memasukan materi profil sekolah, sambutan, visi dan misi, tabel
data guru.
Contoh: http://web.smpn1klw.sch.id Top Level Domain Domain
Sekolah Indonesia (.sch.id), Hosting 1GB, menggunakan CMS
Formulasi Premium, Template Premium, mendapatkan email
(Ditahun
pertama, tahun domain sekolah misal: info@smpn1klw.sch.id dan fitur-fitur
CMS Formulasi Premium yang bisa anda baca selengkapnya
berikutnya
dibawah.
± Rp. 700.000)

Rp.2.000.000,-

Fitur CMS Formulasi Premium
Pengelolaan Yang Mudah
Back Office yang sederhana dan mudah memberikan keleluasaan bagi operator untuk
mengelola isi website sekolah yang optimal. Back Office menggunakan bahasa Indonesia.
Berita Sekolah
Pengaturan berita sekolah yang dikelompokan berdasarkan kategori berita serta dilengkapi
dengan fitur kata kunci (keyword) dan komentar oleh pembaca.
Search Engine Friendly URL
URL merupakan salah satu komponen yang penting dalam meningkatkan pencarian terkait
dengan kata kunci di mesin pencarian.
Album Foto
Pengelolaan Galeri Photo yang dipergunakan sebagai visualisasi kegiatan dan moment
sekolah yang telah dioptimasi.
Buku Tamu
Tersedia layanan buku tamu sebagai fasilitas komentar pengunjung. Layanan ini dilengkapi
dengan fasilitas tanggapan dari operator.
E-learning
Tersedia fasilitas Latihan Soal online dalam bentuk Multiple Choice yang dibuat oleh guru,
yang kemudian latihan soal ini bisa dijawab oleh siswa.
PSB Online
Tersedia fasilitas Penerimaan Peserta Didik Baru yang mudah dikelola oleh admin dengan
bentuk laporan yang bisa di download dalam bentuk MS Excel.
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Artikel
Kontribusi artikel yang disumbangkan oleh anggota komunitas (guru, siswa dan alumni) dapat
memberikan informasi yang lebih baik dan bermanfaat kepada khalayak ramai dan dunia pendidikan

Sistem Informasi
Tersedianya layanan informasi resmi sekilas statistik sekolah/data pokok pendidikan yang
realtime dan uptodate untuk dapat dipergunakan oleh pihak yang berkepentingan.
Search
Fasilitas untuk melakukan pencarian/penelusuran arsip berita, arsip artikel maupun arsip
berkas yang disiapkan pada halaman depan.
Online Chat
Guru dan siswa dapat berkomunikasi secara aktif dengan menggunakan fasilitas chatting
sehingga menambah keakraban komunikasi antara guru dan siswa..
Tema Website Sekolah
Kami menyiapkan tema tampilan website yang menarik dan bisa dipilih oleh operator sesuai
dengan keinginan. Kami akan terus membuat dan menambahkan tema-tema yang baru.
Yahoo Messenger Status
Menampilkan status terkini layanan Yahoo Messenger yang ditampilkan pada halaman
depan, sehingga pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan operator.

Tahap Pembuatan Website
1. Pembayaran Biaya Jasa 100% dimuka melalui salah satu rekening berikut:
BCA KCP Suari NoRek: 409-036-2009 a.n Amin Mungamar
Mandiri Semarang NoRek: 135-000-666-2009 a.n Amin Mungamar

2. Pembuatan website
3. Penyerahan website sepenuhnya termasuk pengiriman ebook tutorial pengelolaan website
melalui email sekolah anda.
Contoh Beberapa Desain Website Sekolah:
Weblog SMP N 1 Kaliwungu
Kab. Semarang:
www.smpn1klw.sch.id

weblog SMA Negeri 1 Lempuing
– Sumatera Selatan:
www.sman1lempuing.sch.id

Website SMP N 1 Kaliwungu
Kab. Semarang
web.smpn1klw.sch.id

Website SMP N 1 Futuhiyah Mranggen
smpfutuhiyyah.sch.id

Lebih lengkapnya silahkan kunjungi http://klien.mungbisnis.com
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Lampiran Perbandingan Fitur Website CMS Formulasi
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.:: KETERANGAN TAMBAHAN ::.
Jika anda atau sekolah anda berminat untuk memesan pembuatan website sekolah kepada
kami, silahkan anda lengkapi data-data yang kami butuhkan untuk memproses pembuatan
website sekolah anda:
1. Buatlah surat permohonan dan surat kuasa untuk mendapatkan domain resmi sekolah
Indonesia, format surat ada dihalaman berikutnya.
2. Kirimkan hasil scan surat permohonan, surat kuasa, dan ktp penanggung jawab ke
email kami: admin@mr-mung.com
3. Kirimkan bahan-bahan untuk proses desain website sekolah anda, diantaranya sebagai
berikut:
a.
b.
c.
d.
e.

Profil singkat sekolah,
Sejarah singkat sekolah
Visi dan misi sekolah
Fasilitas sekolah
Foto-foto sekolah tampilan terbaik dari posisi depan, foto fasilitas unggulan, foto
Guru, siswa-siswi yang bisa dijadikan model untuk mempercantik desain website
sekolah anda.
f. Foto close up kepala sekolah
g. Untuk melengkapi konten dalam website sekolah anda, nanti admin website
sekolah bisa memasukan sendiri dengan panduan yang kami berikan, dan akan
kami pandu sampai bisa, bisa melalui chating menggunakan whatsApp, telegram
atau remote kontrol komputer jarak jauh dengan software team viewer.
Bahan-bahan diatas bisa dikirim ke email: admin@mr-mung.com
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KOP SEKOLAH
No

:

Hal

: Permohonan Domain sch.id

Lampiran

: 1 berkas

Semarang, 30 April 2013

Kepada Yth.
PANDI – Pengelola Nama Domain Internet Indonesia
Di Gedung Arthaloka lantai 11 Jalan Jendral Sudirman no 2. Jakarta Pusat

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

:

NIP

:

Jabatan

:

Bermaksud mengajukan permohonan pembelian domain namadomain.sch.id untuk keperluan
pembuatan website sekolah Nama Sekolah Kabupaten Semarang, Sebagai persyaratan
terlampir.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama dan terkabulnya permohonan ini,
kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
Kepala Sekolah
Nama Sekolah

Nama Kepsek
NIP.
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KOP SEKOLAH

SURAT KUASA
NO: ..............................

Kepada Yth.
PANDI – Pengelola Nama Domain Internet Indonesia
Di Gedung Arthaloka lantai 11 Jalan Jendral Sudirman no 2. Jakarta Pusat

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

: diisi

NIP

:

Jabatan

: Kepala Sekolah

Dengan ini memberi kuasa kepada:
Nama

: nama yang diberi kuasa

No KTP

: no ktp yang diberi kuasa

Sebagai penanggung jawab untuk pendaftaran dan pengelolaan domain namadomain.sch.id
untuk keperluan pembuatan website sekolah Nama sekolah Kabupaten Semarang.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Semarang,
Kepala Sekolah
SMP ................

nama
NIP.
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