Pengajuan Pembuatan website IATMI
Pendahuluan
Internet saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan
kita. Semua aspek kehidupan telah mulai memanfaatkan fasilitas internet, tidak
hanya perusahaan yang ingin memasarkan produknya secara global, tetapi juga
pemerintahan, organisasi, partai politik, yayasan, lembaga, dan bahkan individu
juga telah menggunakan internet untuk mendapatkan kemudahan dalam
memberikan layanan dan informasi, juga untuk kemudahan perluasan dan
pengembangan bisnis.
Setiap waktunya internet semakin memasyarakat di Indonesia, hal ini ditandai
dengan semakin banyaknya pengguna internet dari tahun ke tahun, dan akan
terus bertambah. Diprediksikan setiap tahunnya pengguna internet di Indonesia
meningkat tajam. Ini sangat masuk akal mengingat era globalisasi yang sudah
mulai berjalan.
Website adalah salah satu alat penunjang, sebagai media informasi dan promosi
di internet. Sekarang ini website bukan lagi menjadi “barang mewah” untuk
perusahaan, orgranisasi, maupun pribadi. Tetapi sudah merupakan keharusan
bagi mereka yang siap untuk Go Public, siap untuk memulai perluasan dan
pengembangan usaha apapun bidangnya. Website, juga sebagai simbol
kredibilitas dan prestige yang menunjukkan bahwa bidang yang bapak/ibu
pimpin selangkah lebih maju dari kompetitornya dan lebih siap dalam
menghadapi pasar global.
Dengan memiliki website maka semua orang, semua pihak, dan semua
komponen dari seluruh penjuru Indonesia dan dunia dapat dengan mudah
mendapatkan informasi mengenai perusahaan/instansi atau apapun yang
sekarang bapak/ibu pimpin, atau dengan mudah menghubungi bapak/ibu
bilamana ingin melakukan kegiatan transaksi.
Kami selalu memberikan layanan yang ekslusif kepada semua klien kami yaitu
dengan memberikan kebebasan klien kami dalam rangka pembuatan website
dengan desain yang dinamis baik itu template ataupun data – data yang berada
didalamnya. Website yang kami sediakan terdapat banyak feature yang
ditawarkan, antara lain :
1.
2.
3.
4.

Fleksibilitas dalam desain, data dan maintain updates.
Utilitas yang lengkap dalam website.
Terdapat dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris apabila diperlukan)
Navigasi yang menarik, menggunakan menu pulldown apabila diperlukan
(javascript) .
5. Menggunakan Teknologi terkini (XHTML, CSS dan lain-lain).
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Penawaran Paket Website
Dalam proposal website ini UnikomCenter menyediakan berbagai paket website
profesional sesuai dengan kebutuhan klien. Kami menyadari sepenuhnya bahwa
prinsip look professional akan meningkatkan tingkat kredibilitas dan prestige
bidang usaha yang bapak/ibu pimpin, karenanya setiap pembuatan website klien,
kami kerjakan dengan sungguh-sungguh.
Keuntungan yang perusahaan bapak/ibu akan dapatkan dari UnikomCenter :
1. Harga yang kami charge lebih murah, namun dengan kualitas dan fasilitas
yang lebih lengkap.
2. Klien mendapatkan layanan purna jual dari kami
3. Desain menarik sehingga pengguna tidak merasa bosan

Rancang Bangun Website IATMI
Design Menu dan Halaman Depan IATMI
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Fasilitas
Fasilitas yang akan dibangun dalam website ini meliputi:
• Website Utama IATMI
• Home
• Profile
• Tentang Kami
• Pengurus
• Dll.
• FAQ, Contact, Privacy Policy, GuestBook
• Database makalah, hasil diskusi, penelitian dll (management directory)
• Database barang dan jasa (management directory)
• Database Artikel (management directory)
• Manajemen kategori data dan Aktifasi Item (management directory)
• Mengelola forum diskusi
• Database Keanggotaan dan Fasiliras Komunitas antar anggota
• Berita dan Event
• Galeri Foto
• Downloads
• Manajemen Advertisement (Banner)
• Kalender Kegiatan
• Weblink
• Dual Bahasa (English/Indonesia)

Framework
Adapun Teknologi yang akan kami gunakan adalah mengunakan framework e-natives
smart system manager yang telah kami kembangkan, kemudian untuk manajemen data,
kami akan menggunakan Database directory Management

Waktu Pengerjaan
Waktu pengerjaan paling lama 90 hari , dan pengerjaan akan dilakukan secara
bertahap sesuai dengan prioritas yang diinginkan.

Biaya
Adapun biaya yang kami ajukan untuk membangun website IATMI ini adalah:
a. Rancang Bangun Website IATMI dan Pendukungnya
Rp. 45.000.000,b. Maintenance Selama 12 Bulan,
Rp. 24.000.000,-
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Total Rp. 69.000.000,(Terbilang Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah)
Demikianlah sedikit proposal ini kami ajukan, terimakasih atas perhatian dan
kepercayaan pada team kami.
Bandung, April 2009

Ir.Taryana Suryana. M.Kom, CCNA
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Forto Polio
Berikut adalah beberapa Cleint yang telah kami buatkan websitenya.
1. Website Unikom, yang telah menjadi juara nasional kedua website perguruan tinggi
tahun 2007, dan Best of the best special Mention ICT-Award 2008, alamatnya ada
di : http://www.unikom.ac.id

2. Website Sekolah Tinggi Bahasa Asing, STBA YAPARI ABA, Cihampelas Bandung,
alamat website : http://www.stbayapariaba.ac.id/
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3. Website calon anggota DPRD, http://ahmadadibzain.com/main.php

4. Website Jurusan Akuntansi Unikom, http://ak.unikom.ac.id
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5. Website Jurusan Ilmu Pemerintahan Unikom, http://ip.unikom.ac.id

6. Website jurusan Ilmu Hukum Unikom http://hk.unikom.ac.id
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7. Website Informasi Nilai Online Unikom, http://nilaionline.unikom.ac.id

8. Website kuliah online Unikom, http://kuliahonline.unikom.ac.id
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9. Website Informasi Lowongan kerja, http://career.unikom.ac.id

10. Website Dosen Online Unikom http://dosen.unikom.ac.id
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Website perpustakaan Pusat Unikom http://lib.unikom.ac.id

Website Informasi Tugas Akhir dan Skripsi Unikom http://abstrak.unikom.ac.id
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Website Sistem Monitoring dosen unikom http://survey.unikom.ac.id

Website SMS CENTER Unikom http://sms.unikom.ac.id
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WEB S ITE TELK OM CYBE R SCHOOL

B USINE SS COMMUN ITY DEVELOPMENT UN IVE RSITAS W IDYATAMA
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HT TP://WWW .JAK ART AP RESS. COM

S I STEM I NF ORMA SI PI M PIN AN – WIDY AT AM A

13

S M ART SY STE M MAN AGE R

DIRECT ENGL ISH ht tp:// www.d irecte nglish. co. id
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SMART T OOLK IT FOR WIND OWS MOB ILE HT TP://WWW.E-N ATIVE S.COM

E -C AM P US U N IVE RS ITA S WIDY AT AM A
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A L U MN I UN IVE R SI T AS W ID Y A T A M A
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