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PENDAHULUAN 

 

Website  

Internet adalah sebuah media promosi yang luar biasa. Dengan berbagai jenis media 

yang terdapat dalam jaringan internet, kita dapat memanfaatkannya sebagai sebuah 

media promosi dan menampilkan portofolio perusahaan. 

Salah satu cara memanfaatkan internet sebagai portofolio adalah memiliki website. 

Sebuah website dapat di ibaratkan sebagai sebuah company profile digital, dimana 

setiap orang dapat melihat company profile  pada waktu yang berbeda, tempat 

berbeda dan media yang beranekaragam. 

 

SEO Program 

SEO (Search Engine Optimization) 

merupakan suatu cara dimana sebuah 

website dapat tampil dihalaman 

pertama dari hasil pencarian sebuah 

mesin pencari internet (mis. Google, 

Yahoo, Bing). Dengan teknik yang 

dilegalkan oleh algoritma mesin pencari, 

sebuah website dapat tampil di 

halaman pertama bahkan rangking 

pertama dari hasil pencarian dengan 

kata kunci tertentu. 

Teknik optimasi sebuah website akan 

selalu berkembang dinamis karena 

sistem mesin pencari juga mengalami 

perbaikan terus menerus. Hal inilah 

yang seringkali membuat masyarakat 

awam yang ingin situs web nya tampil di 

mesin pencari merasa kewalahan. 

Karena setiap saat harus memperbarui 

isian (content) web agar selalu 

terbarukan dan sesuai algoritma mesin 

pencari.
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Google Adwords 

Google Adwords adalah sebuah produk 

periklanan yang di buat oleh mesin 

pencari terbesar saat ini, Google. 

Dengan program ini, sebuah web akan 

ditampilkan pada urutan paling atas 

dari hasil pencarian sebuah kata kunci.  

Sehingga dalam hal ini, kita tidak perlu 

susah payah melakukan optimasi dari 

web agar tampil di halaman pertama 

pencarian Google. Walaupun demikian, 

seperti pemasangan iklan pada 

umumnya, produk ini tidaklah gratis.  

Google menerapkan biaya yang 

berbeda untuk setiap kata kunci yang 

kita bidik agar situs bisa muncul. 

Tapi yang sangat menguntungkan 

adalah, Anda bisa mengatur kapan iklan  

bisa tampil di suatu kata kunci. Bahkan 

sampai dalam orde jam. Misalkan, Anda 

bisa memasang iklan hanya pada hari 

Rabu-Jumat di jam 12.00 – 17.00 karena 

target pasar Anda adalah orang-orang 

yang mencari homestay saat liburan di 

hari Sabtu - Minggu

. 
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Team LawangTechno 

 

Kami dari LawangTechno memiliki misi besar untuk menjadikan internet sebagai 

sebuah jalan raksasa untuk menjadikan produk/layanan Anda semakin dikenal oleh 

semua orang dengan melampaui batasan geografis.  

Internet ibarat belantara teknologi yang cukup rumit. Kita tidak bisa hanya 

bermodalkan web saja dan menunggu konsumen baru membuka web kita. 

Dengan profesionalitas kerja dan pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang internet 

marketing, kami akan menjadikan website Anda muncul di halaman awal (1-3) dari 

setiap kata kunci yang ingin Anda targetkan.  

Kami akan menjadikan website Anda sebuah portfolio yang menarik bagi calon 

pelanggan Anda, yang pada akhirnya akan menjadikan mereka sebagai pelanggan setia 

produk/layanan Anda. 

 

MEKANISME KERJA 

 

Di tahap awal, kami akan mempelajari portofolio dari perusahaan Anda.  Kami 

mengharapkan bantuan Anda untuk memberikan semua materi portofolio 

perusahaan, baik itu company profile, jenis produk/layanan, foto yang ingin 

ditampilkan maupun media sosial perusahaan Anda. 

Selanjutnya kami akan mengolah semua bahan tersebut dalam sebuah website untuk 

ditampilkan. Kami akan sangat terbantu jika Anda telah memiliki gambaran layout dari 

website yang Anda inginkan. 

Jika website telah selesai, kami akan mempersilakan Anda untuk melakukan review 

dan memberikan masukan untuk editing. 
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Selanjutnya kami juga akan melakukan riset kata kunci yang ingin Anda gunakan 

(kepadatan pengguna, traffic pengunjung, tingkat konversi, dsb). Dari hal tersebut, 

kami akan melaporkan kemungkinan tingkat keberhasilan dari tiap kata kunci tersebut.  

Untuk layanan SEO, tim kami akan mempersiapkan konten berkualitas untuk website 

Anda, baik dari sisi judul, isian, link structure, meta content dsb, sehingga website Anda 

menjadi mudah ter-index oleh Google. 

Kami juga akan menerapkan berbagai kaidah SEO yang terbaru dari algoritma Google 

agar situs Anda memiliki rating yang baik. 

Dari semuanya parameter yang ada, kami akan merangkum menjadi data iklan Anda di 

Google Adwords, sehingga iklan Anda akan tampil pada saat yang tepat dan pengguna 

yang sesuai.   

 

ALOKASI WAKTU 

 

Proses pembuatan website dilakukan selama 7-10 hari kerja setelah semua proses 

administrasi selesai dilakukan dan materi isian web kami terima dari Anda. Jika Anda 

belum memiliki materi isian, kami akan tetap mendesain layout web Anda, sehingga 

nantinya konten hanya tinggal mengganti sesuai keinginan Anda. 

Sedangkan untuk penggunaan platform Google Adwords, prosesnya bisa lebih cepat. 

Hanya dalam waktu 2-3 hari setelah proses pembuatan website selesai, iklan Anda 

sudah bisa muncul di halam pertama pencarian Google (sesuai dengan kata kunci). 

Proses SEO sebuah website tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu cepat. Butuh 

waktu cukup lama sampai akhirnya sebuah website bisa muncul di halaman awal hasil 

pencarian Google. Untuk itu kami memberikan alokasi waktu 3-12 bulan agar web 

Anda bisa tampil di halaman pertama Google ( tergantung dari kepadatan kaca kunci 

yang ingin Anda gunakan ) 
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PORTFOLIO KLIEN 

 

 

Web Konsultan Pajak 

SEO 

Traffic : +60% 

CTA : +90 % 

 

 
 

Web Produsen Garmen 

Google Adwords 

Omzet : +100% 

Jangkauan Nasional 

 

 

 

 
 

Web Dealer Mobil 

Google Adwords 

CTA : +90 % 

Closing/Deal : +50 % 

 

 

 

 
 

BDL Technology 

Military Startup 

Lokasi: Balikpapan 

 

 
 

Florist Surabaya 

Web Penjual Bunga 

Lokasi: Surabaya 

 

 

 

Arby Travel 

Web Travel / Wisata 

Lokasi: Jakarta / Sidoarjo 
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PENAWARAN HARGA 

 

Jasa Pembuatan Website 

 

Paket Bronze 

Rp. 2.500.000 
 

GRATIS NAMA DOMAIN (.co.id /.com/.id) 

Hosting 2GB Disk Space 

Unlimited Bandwidth 

6 Email Account 

SEO Ready 

Mobile Web Ready (Responsive Web) 

Live Chat via Whatsapp 

Biaya Kelola Web : 

Rp. 800.000 / Tahun 

 

 

Paket Silver 

Rp. 5.000.000 
 

GRATIS NAMA DOMAIN (.co.id /.com/.id) 

Hosting 4GB Disk Space 

Unlimited Bandwidth 

Unlimited Email Account 

SEO Ready 

Mobile Web Ready (Responsive Web) 

Live Chat via Whatsapp 

Gratis 1 Bulan Adwords 

Gratis 1 Bulan Facebook Ads 

Biaya Kelola Web : 

Rp. 1.200.000 / Tahun 
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Paket Gold 

Rp. 7.000.000 
 

GRATIS NAMA DOMAIN (.co.id /.com/.id) 

Hosting 6GB Disk Space 

Unlimited Bandwidth 

Unlimited Email Account 

SEO Ready 

Mobile Web Ready (Responsive Web) 

Live Chat via Whatsapp 

Gratis 2 Bulan Adwords 

Gratis 1 Bulan Facebook Ads 

Biaya Kelola Web : 

Rp. 2.000.000 / Tahun 

 

 

 

 

 

Paket Diamond 

Rp. 10.000.000 
 

GRATIS NAMA DOMAIN (.co.id /.com/.id) 

Hosting 10GB Disk Space 

Unlimited Bandwidth 

Unlimited Email Account 

SEO Ready 

Mobile Web Ready (Responsive Web) 

Live Chat via Whatsapp 

Gratis 3 Bulan Adwords 

Gratis 2 Bulan Facebook Ads 

Biaya Kelola Web : 

Rp. 3.000.000 / Tahun 
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Jasa SEO 

  

SEO Bronze 

Rp. 350.000 / bulan 

(min. kontrak : 1 tahun) 

1 Keyword Utama 

 

Keyword turunan tak 

terbatas 

Tingkat persaingan 

keyword : Low 

Garansi Google halaman 

1 

SEO Onpage & Offpage 

 

Target Market lokal 

 

FREE : Google Business 

 

 

SEO Silver 

Rp. 500.000 / bulan 

(min. kontrak : 1 tahun) 

1 Keyword Utama 

 

Keyword turunan tak 

terbatas 

Tingkat persaingan 

keyword : Medium 

Garansi Google halaman 

1 

SEO Onpage & Offpage 

 

Target Market Nasional 

 

FREE : Google Business 

 

 

 

SEO Gold 

Rp. 1.000.000 / bulan 

(min. kontrak : 1 tahun) 

1 Keyword Utama 

 

Keyword turunan tak 

terbatas 

Tingkat persaingan 

keyword : High 

Garansi Google halaman 

1 

SEO Onpage & Offpage 

 

Target Market Nasional 

 

FREE : Google Business 

 

 

 

Jasa Google Adwords 

Adwords M1 

Rp. 1.310.000 / bulan 

 

Dana Harian 35.000 

Durasi 30 Hari 

Keyword 20 

Klik harian 35-40 

 

Adwords M2 

Rp. 1.760.000 / bulan 
 

Dana Harian 50.000 

Durasi 30 Hari 

Keyword Unlimited 

Klik harian 50-60 

 

Adwords M3 

Rp. 3.510.000 / bulan 
 

Dana Harian 100.000 

Durasi 30 Hari 

Keyword Unlimited 

Klik harian 100-110 
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PENAWARAN KHUSUS 

 

Kami menawarkan paket dengan harga khusus untuk Anda yang mempercayakan  

jasa pembuatan website sekaligus Adwords atau SEO kepada kami. Kami akan 

menggunakan Google Adwords untuk mengenalkan brand dari produk Anda. 

Sedangkan SEO akan kami gunakan sebagai efek pencarian jangka panjang. 

 

Strategi Kerja 

Dengan paket ini, kami akan melakukan analisis terbaik untuk menentukan waktu 

tayang iklan Anda di Google Adwords. Ini tentu saja sangat berhubungan dengan 

target pasar yang akan Anda bidik. Pada sisi lain, kami juga akan mensiapkan teknis 

dan strategi SEO untuk membuat web Anda masuk di halaman 1 pencarian Google 

sesuai dengan kata kunci yang Anda inginkan. 


