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WEBSITE
Untuk memulai digital marketing, Anda memerlukan sebuah website. Di
1000dunia.NET, Anda bisa memilih:
1. Bikin web sendiri. Kami sediakan peralatannya dengan harga yang lebih
murah daripada beli sendiri.
2. Dibikinin website. Tersedia paket website untuk berbagai kebutuhan Anda.

BIKIN WEB SENDIRI
Tersedia paket Wordpress Premium, yang menyediakan berbagai peralatan dan
perlengkapan untuk membuat website. Jauh lebih murah daripada beli sendiri.
Hemat jutaan rupiah.
PAKET WORDPRESS

Cocok untuk

BASIC

STANDARD

PRO

Company
Profile

Online
Store

Online
Course

Paket Wordpress Premium
-

Domain .com

Y

Y

Y

-

Hosting Premium Space 5 GB

Y

Y

Y

-

SSL Certificate

Y

Y

Y

-

Drag & Drop Visual Page Builder

Y

Y

Y

-

Popup Builder

Y

Y

Y

-

Premium Theme

Y

Y

Y

-

Shopping Cart

-

Y

Y

-

Premium Woocommerce Plugin

-

Y

Y

-

Learning Management System

-

-

Y

-

Premium LMS Plugin

-

-

Y

Harga per tahun

1.000.000

2.000.000

3.000.000

Tersedia addon berikut, harga @ 1.000.000 / tahun.
● Automatic Daily Backup
● Automatic Malware Security
Keterangan: semua addon bersifat managed.
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PEMBUATAN WEB
Bagi Anda yang tidak ingin repot bikin sendiri, kami sediakan paket pembuatan
web berikut:
● Company Profile
● Online Store
● Online Course
Hubungi kami jika Anda memiliki kebutuhan web lainnya.
BASIC

STANDARD

PRO

- Company Profile

Y

Y

Y

- Online Store

-

Y

Y

- Online Course

-

-

Y

- Jumlah Page

5

10

15

- Jumlah Post

5

10

15

- Jumlah Product

-

25

-

- Shopping Cart

-

Y

Y

- Learning Management System

-

-

Y

- Course Pages

-

-

25

- Payment Gateway Integration

-

-

Y

PEMBUATAN WEB

HARGA

3.500.000

7.500.000

15.000.000

Jika Anda memiliki kebutuhan web lain atau custom website yang lebih canggih,
Anda dapat menghubungi kami untuk kami buatkan perkiraan harganya.
Layanan tambahan:
● Bantuan mencarikan/memilihkan/menyiapkan materi = 1x harga paket
● Copywriting = 1x harga paket
● Additional page (elementor) = 350.000
● Additional post (gutenberg) = 100.000
● Additional product = 100.000
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PEMBUATAN MOBILE APP

Untuk pembuatan mobile app, Anda dapat menghubungi kami
memberitahu kebutuhan Anda, dan kami akan hitungkan harganya.

untuk

Melayani pembuatan mobile app Android dan iOS
Harga mulai 7.5 juta rupiah
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SYARAT & KETENTUAN
Syarat dan ketentuan umum
1. Dengan membeli produk atau layanan dari 1000dunia, berarti setuju
dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Uang yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan. Jika tidak yakin
dengan layanan 1000dunia, mohon jangan membeli dulu. Silakan
tanya-tanya dulu, atau jika ingin melihat contoh, dapat menghubungi kami.
3. Layanan tambahan (addon), tidak dapat dibeli terpisah, merupakan
tambahan dari paket dasar.
4. Beberapa paket dapat diupgrade dengan menambah selisihnya. Upgrade
hanya dapat dilakukan dalam waktu 30 hari. Lewat dari 30 hari dikenakan
harga pembelian baru yang berlaku saat itu.
5. Paket promo tidak dapat digabungkan. Misalnya diskon tidak dapat
digabungkan dengan upgrade.
6. Terima kasih
Syarat dan ketentuan tambahan untuk layanan web
1.

2.

3.

4.

Pembayaran pembuatan web adalah sebagai berikut: DP 60% sebelum
pekerjaan dimulai. Pelunasan 40% dilakukan setelah pekerjaan selesai,
sebelum web dibuka untuk umum. Garansi 30 hari terhitung sejak web
dibuka ke publik. Perubahan dan revisi tidak dikenakan biaya saat masa
garansi.
Pengerjaan memasukkan materi untuk layanan web development dimulai
setelah materi lengkap diterima. Lamanya pengerjaan tergantung juga
dengan jumlah materi yang diberikan dan tingkat kerumitan. Jika materi
belum lengkap, maka pengerjaan belum dapat dimulai.
Layanan Paket Wordpress Premium dan Premium Wordpress Hosting
hanya menyediakan login Wordpress, tidak mendapatkan control panel
hosting. Jika menginginkan hosting yang mendapatkan control panel
hosting, kami menyediakan Plesk Premium Hosting.
Layanan cloud backup dan web security profesional dapat dibeli terpisah
dari layanan web hosting. Kerusakan, error, virus atau malware pada
website atau web hosting menjadi tanggung jawab client, bukan
1000dunia. Jika mengambil layanan backup dan/atau security baik
standar ataupun profesional, maka 1000dunia akan melakukan backup
dan scan secara berkala sesuai dengan spesifikasi paket yang diambil,
serta membantu untuk clean up atau restore backup jika terjadi masalah.
Tidak ada garansi atau jaminan bahwa web tidak dapat ditembus oleh
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hacker atau tidak dapat rusak. Layanan ini ibaratnya seperti membeli
kunci gembok yang lebih baik atau lebih sulit dibobol.
5. Harga paket web development sudah termasuk domain hosting untuk 1
tahun. Bonus domain hosting yang diberikan berbeda tiap paketnya.
Perpanjangan tahun berikutnya sesuai dengan harga domain dan hosting
yang berlaku. Belum termasuk fasilitas tambahan seperti cloud backup
dan extra security.
6. Online store tersedia di paket Pro, dibuat menggunakan Woocommerce
Open Source. Hubungi kami jika ingin menggunakan plugin atau
extension WooCommerce berbayar.
7. Paket pembuatan web tidak termasuk memilihkan atau mencarikan
materi web. Kami akan memasukkan materi yang Anda kirimkan. Jika
menginginkan bantuan memilihkan dan mencarikan materi web dapat
dilakukan dengan biaya 1x harga paket web.
8. Paket pembuatan web tidak termasuk copywriting. Kami akan
memasukkan kata-kata yang Anda berikan. Jika diperlukan jasa
copywriting atau mengolah kata dapat dilakukan dengan biaya 1x harga
paket web.
9. Paket pembuatan web tidak termasuk pembuatan logo. Hubungi kami
jika memerlukan jasa pembuatan logo.
10. Untuk layanan tambahan copywriting, per page adalah 1 halaman A4,
font Arial ukuran 12 point, 2 spasi, margin halaman kanan kiri dan atas
bawah 1 inch. Hubungi kami untuk harga layanan ini.
11. Untuk paket pemeliharaan, content web yg dirawat adalah yang termasuk
dalam paket pembuatan web. Page/post/product yang dibuat atau
dimasukkan sendiri tidak termasuk dalam paket perawatan. Bisa
ditambahkan. Jika ditambah, maka harga pemeliharaan adalah 10% harga
pembuatan web.
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DAFTAR HARGA PELENGKAP

CEK WEBSITE

CEK WEBSITE
- Cek Mobile Friendly

Y

- Cek Kecepatan Web

Y

- Cek Keamanan Web

Y

HARGA

50.000

PEMELIHARAAN WEB
Seperti halnya kendaraan, seperti motor dan mobil, website pun perlu dipelihara.
Pemeliharaan website mencakup perpanjangan domain, sewa hosting, update
teknologi (wordpress, themes, plugins) hingga perubahan isi dan desain website.
Jika Anda tidak ingin repot, kami menyediakan paket pemeliharaan website
bulanan dan tahunan yang mencakup sebagian besar layanan di atas, dengan
harga yang jauh lebih hemat daripada beli terpisah.
Harga paket pemeliharaan bulanan = 10% harga paket web
Bayar langsung 10 bulan, gratis 2 bulan.

DOMAIN
Untuk memelihara website agar tetap online, minimal Anda memerlukan domain.
Domain adalah alamat web Anda di internet, yang biasanya dimulai dengan www
atau http. Contoh: w
 ww.google.com, www.detik.com, www.1000dunia.com, dll.
DOMAIN

.com

.net

.org

HARGA

175.000

250.000

225.000
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Untuk ekstensi domain lainnya (.co, .clinic, .clothing, .consultant, dll), dapat Anda
cari di h
 ttps://domain.1000dunia.net/
Mengapa membeli di 1000dunia?
Kami adalah reseller domain international yang resmi, sehingga semua domain
yang didaftarkan akan terdaftar atas nama Anda sendiri, bukan atas nama kami.

HOSTING
PLESK PREMIUM HOSTING
Selanjutnya, Anda memerlukan server untuk menaruh file website Anda, agar
dapat diakses dari seluruh dunia. Untuk kebutuhan ini, Anda memerlukan web
hosting atau lebih sering disingkat dengan hosting saja.
1000dunia telah menggunakan Plesk, salah satu control panel hosting terbaik
saat ini. Plesk memiliki berbagai manfaat, fitur dan fasilitas lebih daripada cPanel
yang sering dipakai perusahaan hosting pada umumnya. Sangat bermanfaat,
terutama jika Anda menggunakan Wordpress. Tersedia fasilitas seperti cloning,
staging, update theme dan plugins, manage security, maintenance mode, dll.
WEB HOSTING
Space

BASIC

PRO

500 MB

1000 MB

2500 MB

10 GB

20 GB

50 GB

50.000

100.000

200.000

300.000
(25 rb/bulan)

600.000
(50 rb/bulan)

1.200.000
(100 rb/bulan)

Bandwidth
Harga per bulan
Harga per tahun
(lebih murah 50%)

STANDARD

LAYANAN TAMBAHAN WEB HOSTING
Jika space hosting Anda penuh atau kuota bandwidth Anda habis, Anda bisa
upgrade ke paket di atasnya, atau tambahkan extra space dan bandwith.
WEB HOSTING ADDON
Extra Space & Bandwidth

KETERANGAN
1 GB Space
20 GB Bandwidth

HARGA
250.000

Managed Premium Backup

1.000.000

Managed Premium Malware Security

1.000.000
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Anda dapat menambahkan backup dan malware security ke web Anda
● Backup bermanfaat jika website Anda rusak, dapat dikembalikan ke kondisi
sediakala. Sifatnya lebih ke penanganan.
● Malware security bermanfaat seperti antivirus, sehingga website Anda
tidak mudah terinfeksi malware yang bisa merusak website Anda. Sifatnya
adalah pencegahan.

CLOUD BACKUP DAN WEB SECURITY PROFESIONAL
Layanan backup dan malware security di atas adalah layanan standard.
1000dunia juga menyediakan layanan cloud backup dan web security
profesional. Daftar harga dan spesifikasi dapat dilihat di link berikut ini
● CodeGuard Cloud Backup https://domain.1000dunia.net/codeguard.php
● SiteLock Security h
 ttps://domain.1000dunia.net/sitelock.php
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LAYANAN TAMBAHAN WEB
LAYANAN TAMBAHAN WEB LAINNYA
HARGA
Tambah/edit 1 page (elementor)

350.000

Tambah/edit 1 post (gutenberg)

100.000

Tambah/edit 1 portfolio

100.000

Tambah/edit 1 product

100.000

Social media feed/integration, per social media

750.000

Upgrade wordpress, theme, plugin (one time)

750.000

Managed Themes/Plugins**

1x harga

Wordpress troubleshooting*

750.000

Woocommerce troubleshooting*
Optimasi Website

1.500.000
mulai 1.500.000

Basic Shopping Cart

1.500.000

Premium Shopping Cart

Contact us

SSL Setup

Contact us

Merubah web menjadi mobile friendly

Contact us

Troubleshooting error website

Contact us

Speed Optimization, Web Security, CDN

Contact us

Layanan web lainnya

Contact us

* Wordpress/Woocommerce troubleshooting adalah per kasus, per wordpress, garansi 7 hari
** Plugin dibeli oleh 1000dunia, client tidak mendapat akses ke account pembuat plugin, hanya
mendapat lisensi. Plugin diinstall dan diaktifkan oleh 1000dunia. Jika diperlukan, client dapat
membeli sendiri pluginnya, dan dimanage oleh 1000dunia, namun harga manage tetap sama
.
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Terima Kasih
www.1000dunia.net
Premium Worpress Specialist
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