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PENDAHULUAN 

Pertanyaan yang sering muncul bagi orang awam adalah apa yang dimaksud dengan 

internet. Internet adalah kumpulan komputer antar satu wilayah dan wilayah lainnya yang terkait 

dan saling berkomunikasi. 

Internet telah mengubah wajah komunikasi dunia yang sejak lama didominasi oleh 

perangkat digital non-komputer, menjadi komunikasi komputer yang global. Dengan internet, 

maka dimanapun kita berada dapat berhubungan satu sama lainnya dengan perangkat komputer 

tanpa dibatasi lagi oleh ruang dan waktu. 

 

Keberadaan Internet saat ini memberikan keuntungan secara langsung maupun tidak 

langsung kepada dunia bisnis, pendidikan, komunitas dan banyak lagi dari skala kecil hingga 

besar. Dengan adanya fasilitas internet data-data bisa disimpan, diambil dan dikirimkan secara 

mudah keseluruh penjuru dunia dengan berbagai cara, data dan informasi yang ada dapat 

dihubungkan dengan mudah dan cepat hanya dengan menggunakan 'hyperlinks' (penghubung 

virtual). 

 

Pelanggan atau calon pelanggan anda tidak perlu lagi membuang waktu yang berharga 

hanya untuk mencari informasi mengenai perusahaan anda, sekolah anda, produk maupun jasa 

yang anda tawarkan, semuanya tersedia di Internet secara real time (website). Mereka dapat 

dengan mudah menghubungi anda dan perusahaan melalui email. Yang mereka butuhkan 

hanyalah menekan tombol pada keyboard dan mouse. 

 

 Perkembangan Internet 

 

Mengutip pernyataan Bill Gates, Chairman of Microsoft Corp, “Internet akan menyapu 

kita seperti sebuah gelombang pasang yang akan menenggelamkan setiap orang yang 

dilewatinya yang tidak siap untuk hidup dalam sebuah masyarakat informasi”. 

 

Mungkin interaktifitas tanpa batas yang ditawarkan oleh internet kepada umat manusialah 

yang membuat internet tersosialisasi secara quantum (dengan sangat cepat). Bila mengamati 

kondisi Indonesia pada tahun 1994 internet masih sangat terbatas, tetapi kini telah banyak 

bahkan beribu-ribu warnet bertebaran diseluruh pelosok negeri dan demam E-commerce telah 

melanda semua kalangan profesi. 

 

Menurut Stevan Hamad dalam ”post-Gutenberg Galaxi : The fourth Revolution the 

Means of Production of Knowledge” telah terjadi tiga revolusi dalam sejarah pemikiran manusia 

bila ditinjau dalam kontruksi pengetahuan umat manusia, dan kini kita berada dalam ambang 

yang keempat. Yang pertama terjadi ketika bahasa pertama muncul dalam spesies homo sapiens, 
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kedua dengan ditemukannya tulisan dan ketiga munculnya peralatan mesin yang lebih dikenal 

dengan peristiwa “revolusi industri.” 

 

Kini kita berada diambang revolusi yang keempat, yakni revolusi quantum. Umat manusia pasca 

revolusi keempat ini akan dapat berinteraksi oral maupun teks dengan sangat interaktif ke 

seluruh penjuru dunia tanpa sedikitpun kehilangan interaktifitas maupun perasaan livenya. 

Disribusi, propagasi, dan menyebarnya pengetahuan melalui internet maupun kodifikasi dan 

kontruksinya menjadi teramat eksplosif. 

 

Kemudian timbul sejumlah pertanyaan yang cukup menggelitik: ”bagaimana persiapan kita 

semua dalam menyiapkan diri di era quantum? loncatan-loncatan apa yang telah kita siapkan 

secara dini dalam menghadapi dunia dan mentranformasikannya mmenuju suatu tatanan dunia 

baru?” 

 

“Telah siapkah dengan menquantumkan atau memberikan terobosan antar generasi; sehingga 

generasi berikut sanggup mengikuti dan menghadapi bahkan ikut mengendalikan perubahan-

perubahan dan loncatan-loncatan yang akan terjadi?” “Atau terus menerus dan turun temurun 

generasi berikutpun hanya akan menjadi penonton dan looser yang pasif dan matrix (penjara) 

yang potensinya terpasung dan tidak teraktualisasi dalam kehingarbingaran dunia cyberspace 

milenium berikut ini?” 

 

 Perkembangan E-Commerce 

 

Perdagangan konvensional memiliki beberapa kekurangan diantaranya market coverage yang 

kecil dan customer yang terbatas. Perkembangan e-commerce telah memberikan jalan bagi 

perluasan market coverage dan pertambahan customer. Hal ini didukung dengan kenyataan 

ditemukannya teknologi-teknologi search engine, payment, gateway dan web database. 

 

Bagi perusahaan reduksi biaya promosi dapat dilakukan dengan online selama 24 jam perhari 

kita dapat memasang produk-produk kita non stop. Bagi customer sendiri tidak perlu mereka 

harus jauh-jauh datang ketempat kita untuk mengecek apakah ada barang yang mereka butuhkan 

disitu. Dengan memanfaatkan fasilitas search engine (mesin pencari), mereka dapat mencari dan 

mendapatkan informasi barang /produk yang mereka butuhkan tersedia atau tidak. 

 

Secara tidak langsung gengsi perusahaan / instansi pun mendapat perhatian dari pesaing / 

masyarakat. Dengan adanya homepage menunjukan bahwa perusahaan telah mampu untuk 

bersaing dan telah siap untuk menghadapi era teknologi dan pasar global saat ini. 
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MENGAPA HARUS WEBSITE 

Sebuah homepage memiliki banyak keuntungan bagi berbagai macam golongan pemakai, 

serta menawarkan berbagai macam manfaat. Dewasa ini homepage atau lebih dikenal dengan 

website telah menjadi sarana promosi, transaksi, pusat informasi dan pengelolaan data, atau 

bahkan menjadi sarana pendidikan. 

 

Promosi bukanlah hal mudah tanpa disertai konsep yang kuat, diantaranya adalah 

website, dimana website sangat efektif dalam melakukan promosi usaha dan sangat diperlukan. 

Ada beberapa keuntungan jika perusahaan anda memiliki website a.l: Pelanggan akan mudah 

melihat service / jasa dari usaha anda tanpa anda berkunjung, Pelanggan dapat berinteraksi 

dengan anda dalam hitungan detik yang akan meningkatan keefektifan kerja karyawan / staff, 

Sebagai tempat promosi yang baik, tidak pernah tutup selama 1 tahun, 365 hari, selama 24 jam 

dengan biaya yang efektif, Meningkatkan image perusahaan / institusi anda. 

 

Sama halnya dengan suatu bisnis yang membutuhkan website untuk mendukung 

pemasaran produknya, sebuah sekolahpun / instusi membutuhkan sebuah website. Ada banyak 

keuntungan jika sekolah / institusi anda mempunyai website diantaranya : 

 Dapat dengan mudah melihat data-data sekolah tanpa anda harus berkunjung ke 

sekolah tersebut 

 Dapat langsung berinteraksi dengan sekolah dalam hitungan detik untuk meningkatkan 

keefektifan 

 Menhemat waktu dan biaya untuk melakukan berbagai pekerjaan karena pekerjaan itu 

sudah dikerjakan oleh system yang dibuat. 

 Sebagai tempat promosi yang ideal karena tidak pernah tutup. 

 Meningkatkan pamor atau branding sekolah 

 

Sebuah website tidak saja menghemat waktu dan tempat, tapi juga biaya! Internet 

merupakan jaringan global dan sebuah website dapat menjadi media promosi yang sangat efektif 

serta alat bantu marketing yang tangguh, dengan melihat prospek pelanggan diseluruh dunia 

maupun di seluruh Indonesia. Seseorang dapat melihat apa yang anda tawarkan dari Jepang, 

Paris, Australia, Medan dan Surabaya pada saat yang bersamaan. Bayangkan dana yang dapat 

anda hemat untuk biaya desain dan cetak bahan promosi. Website anda dapat menjangkau 

seluruh penjuru dunia dan tersedia 24 jam sehari. Tidak membutuhkan biaya tinggi dan prospek 

untuk mendapatkan pelanggan semakin besar, karena dengan mudah mereka dapat mengakses 

dan menyimpan seluruh informasi secara instan mengenai apa yang ditawarkan melalui website 

anda. 

 

Sebuah website merupakan identitas perusahaan anda di Internet, semacam 'kartu nama 

dan brosur elektronik ataupun kataloq elektronik' interaktif yang dapat dengan mudah di 

perbaharui isi maupun tampilannya. Website merupakan salah satu tempat dimana calon 
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pelanggan pertama kali mengetahui tentang anda, perusahaan anda, atau apa saja yang anda 

tawarkan (produk / jasa). Melakukan bisnis di era milenium saat ini sulit berkembang tanpa 

memanfaatkan fasilitas Internet seperti Website dan Email. Dengan adanya internet biaya-biaya 

seperti promosi dan komunikasi akan dapat ditekan secara drastis dan efektif. 

 

Pada beberapa bank di Indonesia telah membangun sarana Internet Banking yang juga 

menggunakan Homepage. Penggunaan homepage tidak hanya bagi keperluan perdangangan dan 

informasi saja, bagi beberapa perusahaan, homepage dapat digunakan pada aplokasi system 

informatika lingkungannya. 

 

Mengapa Anda Butuh Nama Domain 

 

Didalam dunia maya 'World Wide Web' (WWW) nama domain merupakan identitas anda 

yang unik. Tidak akan pernah terjadi sebuah nama dipergunakan secara bersamaan oleh dua 

orang sekaligus; karenanya identitas internet anda sangat unik dan satu-satunya diseluruh dunia. 

 

Jika anda memiliki sebuah website yang berisi informasi bisnis maka otomatis nama 

domain merupakan merk online di internet dan anda dapat menggunakan nama domain tersebut 

sebagai kartu nama elektronis. Begitu banyak orang yang meremehkan pentingnya memiliki 

sebuah nama domain untuk keperluan bisnis mereka. Sebuah nama domain membawa citra anda 

dan perusahaan anda; berfungsi ganda sebagai sebuah kartu nama dan brosur elektronis. Banyak 

yang melewatkan pentingnya memiliki nama domain sendiri hingga mereka kehilangan nama 

domain tersebut. Segera mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan seluruh identitas 

online yang sangat berharga. 

 

Mengingat peran penting internet yang begitu besar dewasa ini dengan mempertimbangkan 

manfaat-manfaat yang akan anda dapatkan maka kami akan mencoba menawarkan pembuatan 

website yang nantinya akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi bisnis / perusahaan / 

sekolah ataupun institusi anda : 

 

 Penawaran Platform 

Untuk membangun sebuah website maka diperlukan sebuah platform. Dari sekian 

platform yang tersedia maka diklasifikasikan menjadi dua yakni Platform Berlisensi dan 

Open Source Platform.  
Platform Berlisensi adalah platform yang diproduksi oleh vendor-vendor dimana 

penggunaan dari platform tersebut memerlukan lisensi jika ingin digunakan. Platform ini 

memliki kelebihan dan kekurangan. Keuntungan yang anda dapatkan adalah dukungan teknis 

dan stabilitas penuh dari pembuat platform ini, sedangkan kekurangannya adalah harga yang 

mahal untuk bias memakai platform itu yang mengakibatkan tingginya biaya pembuatan 

sebuah website. 
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Open Source Platform adalah platform yang dikembangkan secara bersama oleh 

berbagai komunitas IT yang ada didunia dimana lisensi untuk platform ini menjadi public 

lisensi sehingga pemakaian dari platform ini tidak memerlukan pembiayaan untuk membeli 

lisensi sehingga biaya pembuatan jauh lebih murah. 

Keuntungan dari platform ini karena open source, maka platform ini dikembangkan oleh 

banyak orang sehingga upgrading terjadi dalam jangka waktu yang sangat singkat serta 

kestabilan platform ini dapat terus di update. Jaminan pada open source disediakan oleh 

penyedia layanan open source. 

Di antara dua jenis platform tersebut, kami menawarkan Open Source Platform dengan 

pertimbangan dan pemikiran sebagai berikut : 

1. Dapat melakukan reduksi pengeluaran yang besar atas biaya lisensi (harga murah) 

2. Platform ini relatif stabil dan upgrading dapat terus dimonitor melalui internet (open source 

community). Beberapa portal besar juga menggunakan open source platform dan terbukti 

kehandalannya. 

4. Layanan terintegrasi atas beberapa aplikasi seperti web server, mail server, ftp server dan 

sebagainya. Dibandingkan dengan lisensi platform, kita harus membeli lisensi masing-masing 

aplikasi. 

 

 Penawaran Domain 

Seperti yang dijelaskan diatas, anda membutuhkan domain sebagai tanda pengenal atau 

identitas anda di internet agar cepat dikenli oleh orang didunia. Berikut ini daftar harga 

domain yang kami tawarkan (terlampir) 

 

 Penawaran Hosting 

Hosting adalah tempat meletakkan data situs anda. Sebuah server hosting umumnya akan 

memuat beberapa (ratusan) account hosting tanpa menggangu antara account hosting yang 

satu dengan yang lain. 

Pengertian bandwidth adalah jumlah arus transfer data dalam kurun waktu tertentu yang 

telah ditetapkan. Dalam hubungannya dengan account hosting Anda, semakin sering situs web 

Anda dikunjungi dan semakin sibuk aktivitas download dan upload di situs Anda, maka 

semakin besar bandwidth yang dibutuhkan. Berikut Penawaran Hosting yang kami 

tawarkan(terlampir) 
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 Penawaran Jasa Pembuatan Website 

Dalam pembuatan website / homepage, kami memasang tarif yang relatif sangat murah 

dan kompetitif dibanding dari yang menawarkan jasa sejenis. Biarpun harga murah tapi kami 

selalu berusaha untuk menyajikan layanan yang spesial Harga murah kadang sering 

diidentikkan dengan murahan. Namun sebenarnya murah tidak berarti murahan. Kualitas dan 

layanan yang kami berikan mungkin adalah terbaik yang akan anda coba, silahkan buktikan. 

Harga dan jenis website terlampir. 

  



Hubungi Kami : 
Celebeshost, BTN Tabaria Blok E9/7 Kec. Tamalate Kota Makassar, Sulawesi Selatan 

Email : info@celebeshost.web.id ; FR : 085 299 816 828 
Visit us on the web : http://celebeshost.web.id 

APA SIH SISTEM INFORMASI ITU ? 

Perkembangan teknologi didunia semakin hari semakin berkembang dan hal ini tentunya 

membawa dampak baik terhadap kerja-kerja manusia yang semakin mudah oleh teknologi. Salah 

satu perkembangan teknologi adalah adanya system informasi, Apa itu system informasi ? 

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 

pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi organisasi yang bersifat manajerial dalam 

kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu 

dengan laporan – laporan yang diperlukan. 

Sekolah adalah institusi dengan banyak aspek didalamnya,diantaranya adalah pelaporan-

pelaporan. Pelaporan dan pendataan dengan cara manual masih biasa dilakukan oleh beberapa 

sekolah, namun ini akan membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan biaya untuk melakukan itu 

semuanya. Sistem Informasi Sekolah adalah solusinya, dengan adanya system informasi akan 

banyak menhemat waktu dan tenaga yang terpakai karena yang bekerja adalah computer. 

Manfaat dan keuntungan yang akan diperoleh Bagi pengelolah Sekolah (guru serta 

karyawan) : 

1. Dapat memberikan contoh langsung salah satu penerapan dan manfaat Teknologi 

Informasi di kehidupan sehari-hari. 

2. Menyederhanakan dan mempermudah administrasi sekolah. 

3. Mempercepat pelayananterhadap siswa maupun pihak – pihak yang terkait. 

4. Biaya yang terjangkau. 

5. Meningkatkan pamor sekolah dengan branding sekolah dengan pemanfaatan teknologi.  

Bagi Siswa : 

1. Pengenalan aplikasi  sistem komputer lebih dini. 

2. Siswa mengerti manfaat dan pentingnya menguasai teknologi tinggi, sehingga membantu  

3. Penalaran dan kreasi siswa khususnya dibidang ilmu Teknologi Informasi (IT) 

 

 

 

 

 

http://www.sarjanaku.com/2010/10/tinjauan-hukum-islam-terhadap-sistem.html
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Modul-modul yang tersedia dalam paket system informasi ini adalah : 

1. Data Profil Sekolah 

2. Data Buku Induk Siswa (Data Siswa) 

3. Data Guru dan Karyawan 

4. Daftar Urut Kepangkatan 

5. Data Siswa Aktif dan Data Alumni 

6. Data Jadwal Mata Pelajaran 

7. Data Nilai atau Ledger Siswa 

8. Data Kelas, Data Ruangan, Data Mata Pelajaran 

9. Data Inventaris Ruangan 

10. Data Tanah 

11. Data Bangunan 

12. Data Barang-Barang Inventaris 

13. Data Rekap Siswa per Kategori tertentu dan modul lainnya 
 

Biaya yang anda keluarkan ? Biaya yang anda keluarkan untuk aplikasi ini adalah investasi untuk 

sekolah anda untuk meningkatkan efektivitas kerja dan memanimalisir kesalahan dan kecurangan 

saat melakukan pelaporan dan pencatatan. Biaya untuk aplikasi ini terlampir 

Screen Shoot Sistem Informasi sekolah terpadu 

1. Buku Induk siswa 
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2. Data Guru 
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3. Galeri Foto Sekolah 

 

4. Daftar inventaris gedung dan bangunan 
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5. Jadwal pelajaran 

 

6. Daftar nilai perkelas 
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7. Profil Sekolah 

 

 

Selain Penawaran di atas kami juga menawarkan system informasi sekolah dengan lisensi open 

source. Dengan mengambil paket ini maka biaya yang anda keluarkan itu bias menjadi lebih 

kecil lagi karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli lisensinya. Biaya terlampir 

Dalam paket ini terdapat beberapa modul yang dapat membantu kerja-kerja anda dalam 

mengurusi administrasi dan penerimaan siswa baru 

*Sistem Penilaian dan Raport Siswa.                                *Sistem Keuangan. 

*Sistem Inventaris.                                                            *Sistem Akademik. 

*Sistem Absensi Siswa.                                                    *Sistem Penerimaan Siswa Baru / PSB. 

*Sistem E-Learning                                                          *Sistem Jejaring Sosial Guru dan Siswa. 

*Sistem Pengarsipan Surat.                                              *Sistem Perpustakaan. 

*Sistem SMS Akademik.                                                 *Sistem BP/BK. 
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TRAINING DAN SERTIFIKASI MIKROTIK. APA 

GUNANYA ? 

Apa itu training ? Training adalah proses melatih dan mempersiapkan peserta latihan untuk 

mengambil jalur tindakan tertentu yang dilukiskan oleh teknologi dan organisasi tempat bekerja, 

dan membantu peserta memperbaiki prestasi dalam kegiatannya terutama mengenai pengertian 

dan keterampilan. (Rolf P. Lynton dan Udai Pareek--Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja, 

Pustaka Binaman Jakarta 1998). 

 

Sumber daya manusia adalah aspek penting dalam sebuah perusahaan ataupun sebuah institusi 

seperti sekolah. Peningkatan skill sangat diperlukan untuk menunjang peningkatan prestasi 

perusahaan atapun sekolah. Dengan dilakukannya training secara tidak langsung akan menambah 

skill dari karyawan, staf ataupun guru yang nantinya akan memberikan dampak besar bagi 

perusahaan ataupun sekolah yang ditempati bekerja. 

 

Apa itu mikrotik ? Mengapa mikrotik ? Mengapa harus tersertifikasi ? 

 

Pertanyaan-pertanyaan diatas pastinya terlontar dipikiran anda. MikroTik RouterOS™ adalah 

sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer manjadi 

router network yang handal, mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk ip network dan jaringan 

wireless, cocok digunakan oleh ISP dan provider hotspot. Mikrotikpun adalah system operasi 

yang sangat cocok untuk membangun jaringan networking baik itu diperusahaan ataupun 

disekolah serta sangat cocok untuk menjadi materi pembelajaran di sekolah-sekolah jaringan 

karena kemudahan dan kehandalannya. 

 

Dengan mengadakan training mikrotik tentunya akan menambah skill dan pengalaman dari 

karyawan ataupun staf dan guru sekolah anda. Dengan begitu secara tidak langsung akan 

memberi dampak yang positif bagi perusahaan dan institusi anda. Training ini dilaksanakan 

selama 3 hari dengan materi-materi jaringan yang diperlukan untuk menggunakan mikrotik 

untuk membangun system jaringan yang handal. 

 

Dengan mengikuti training ini maka anda bsai mendapatkan sertifikasi dari penyelenggara dan 

mikrotik internasional apabila lulus dalam sesi ujian online langsung dari pusat mikrotik di 

Latvia. Apa gunanya sertifikasi ? Dengan adanya sertifikasi maka secara tidak langsung 

karyawan ataupun staf dan guru anda telah terdaftar dan di nyatakan mampu untuk membuat 

system jaringan yang handal dan menguasai jaringan yang nantinya ini dapat di implementasikan 

di perusahaan ataupun institusi anda. Dengan adanya sertifikasi ini juga maka akan menjadi 

pembeda dengan orang lain yang tentunya mempunyai skill dan kemampuan yang sama. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
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Untuk mengadakan sertifikasi ini tentunya memerlukan biaya dalam pelaksanaannya. Namun 

jangan khawatir, biaya yang anda keluarkan tentunya merupakan sebuah investasi bagi 

perusahaan ataupun instansi anda. Akan lebih baik untuk melatih dan membentuk daripada 

membeli sesuatu yang sudah jadi. Selain akan menghemat biaya anda juga akan menambah skill 

dari sumber daya manusia yang anda punya. Untuk biaya dan pelaksanaan terlampir. 
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SIAPAKAH CELEBESHOST ? 

Melihat berkembang pesatnya kemajuan dunia informasi dan teknologi yang mengakibatkan 

internet menjadi kebutuhan primer hampir orang diseluruh dunia. Atas dasar inilah terlahir 

sebuah ide yang tercerminkan dalam sebuah usaha yang bernama celebeshost yang diharapkan 

mampu untuk menyediakan kebutuhan akan hosting yang handal dan kebutuhan lainnya seperti 

web design dan sebagainya yang mampu di jangkau oleh semua kalangan masyarakat. 

Selain sebagai penyedia hosting, kami juga menyediakan paket system informasi sekolah dan 

aplikasi seperti aplikasi penjualan, rekam medis dan lain-lain sesuai dengan pesanan serta jasa 

pembuatan website yang murah namun tetap mengedepankan kualitas 

Celebeshost sendiri lahir 30 agustus 2012 dan bertempatkan dimakassar sulawesi selatan. 

Celebeshost adalah usaha yang bernaung di bawah yayasan rumah ilmu indonesia, sebuah badan 

usaha yang bergerak di bidang informasi dan teknologi yang sudah terpercaya dan telah 

berpengalaman dibidangnya. semua infrastruktur sepenuhnya didukung dan selalu dalam 

pengawasan yayasan rumah ilmu indonesia.  

 

GET MORE THAN HOSTING HERE !!!! 
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Daftar Harga Domain 
 

Nama Domain Harga Domain 

.com Rp. 110.000,- 

.net Rp. 110.000,- 

.org Rp. 110.000,- 

.me Rp. 110.000,- 

.us Rp. 110.000,- 

.info Rp. 110.000,- 

.biz Rp. 110.000,- 

dll Hubungi Kami 

 

 

Harga Layanan Shared Hosting Celebeshost 

 
 Basic 1 Basic 2 Advance 1 Advance 2 Premium 1 

Space 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB 5 GB 

Bandwith 

Bulanan 
40 GB 60 GB 90 GB 120 GB 150 GB 

Database Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited 

Add on Domain 3 5 9 12 15 

Parking Domain 3 5 9 12 15 

Subdomain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited 

Email Account Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited 

FTP Account Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited 

Maximum 

Hourly Email 

By Domain 

Relayed 

30 60 90 120 150 

Mailist 3 6 9 12 15 

Harga Perbulan 20.000 30.000 50.000 65.000 80.000 

Harga Pertahun 200.000 300.000 500.000 650.000 800.000 
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Harga Pembuatan Website 

 
Jenis Website Content/Isi Platform Harga 

Personal Website 

Halaman depan, resume, 

tentangku, buku tamu, 

fanspage facebook, 

twitter shoutout,gallery 

Wordpress / 

Joomla / Drupal 
Rp. 600.000,- 

Web Perusahaan 

Home, Profile 

perusahaan, produk dan 

jasa, kontak perusahaan, 

FAQ, Berita Update, 

gallery 

Wordpress / 

Joomla / Drupal 
Rp. 2.000.000,- 

Toko online 

Home, produk dan jasa, 

kontak took, keranjang 

belanja, FAQ, Fanspage 

Facebook, Twitter 

shoutout 

Prestashop / 

lokomedia 
Rp. 6.000.000,- 

Web Sekolah 
Home,profile sekolah, 

update berita, gallery, dll 

Wordpress / 

Joomla / Drupal 
Rp. 2.000.000,- 

Portal Berita 

Home, profile portal, 

buku tamu, kategori 

berita, Kontak 

perusahaan, fanspage 

facebook, twitter 

shoutout,gallery 

Wordpress / 

Joomla / Drupal 
Rp. 4.000.000,- 

Komunitas Web 

Home, kegiatan dan 

gallery, Profil, daftar 

anggota, kontak, forum, 

buku tamu 

Wordpress / 

Joomla / Drupal 
Rp. 500.000,- 

Costume Website 

Kemauan anda..anda 

yang menentukan isi web 

anda 

 Hubungi Kami 
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Harga Pembuatan Sistem Informasi Sekolah 

 
Platform Modul Harga 

Not Open source 

Data Profil Sekolah 

Data Buku Induk Siswa (Data Siswa) 

Data Guru dan Karyawan 

Daftar Urut Kepangkatan 

Data Siswa Aktif dan Data Alumni 

Data Jadwal Mata Pelajaran 

Data Nilai atau Ledger Siswa 

Data Kelas, Data Ruangan, Data Mata 

Pelajaran 

Data Inventaris Ruangan 

Data Tanah 

Data Bangunan 

Data Barang-Barang Inventaris 

Data Rekap Siswa per Kategori tertentu 

dan modul lainnya 

 

Rp. 5.000.000,- 

Open Source 

*Sistem Penilaian dan Raport Siswa.                                

*Sistem Keuangan. 

*Sistem Inventaris.                                                            

*Sistem Akademik. 

*Sistem Absensi Siswa.                                                    

*Sistem Penerimaan Siswa Baru / PSB. 

*Sistem E-Learning                                                          

*Sistem Jejaring Sosial Guru dan Siswa. 

*Sistem Pengarsipan Surat.                                              

*Sistem Perpustakaan. 

*Sistem SMS Akademik.                                                 

*Sistem BP/BK. 

 

Rp. 3.000.000,- 

(Sudah termasuk donasi ke 

pengembangnya) 

 
Bagi anda yang menginginkan system informasi lainnya bisa menghubungi kami melalui 

email atau fast response  
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Harga Training Mikrotik 

 
Jenis Training Biaya Fasilitas Lama Training 

MTCNA 

(MikroTik Certified 

Network Associate) 

Rp. 3.500.000,- 

Ruangan ber-AC 

Modul MTCNA 

Cofee break & makan 

siang 

FREE Lisensi 

Mikrotik Level 4 

FREE Routerboard 

RB 751U-2Hnd 

Sertifikat Celebeshost 

Sertifikat 

Internasional 

MTCNA apabila lulus 

ujian internasional 

Kaos Pelatihan 

Hosting dan domain 

gratis 

3 Hari 

MTCRE, MTCWE, 

MTCTCE, MTCINE 
Hubungi Kami Hubungi Kami Hubungi Kami 

 

 
 


