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TUGAS 1: MENGEMBANGKAN WEBSITE PERUSAHAAN 

 

Tujuan 

Siswa mampu untuk: 

 Meneliti kebutuhan untuk membuat website 

 Memaparkan konsep desain website untuk mendapat masukan 

 

Pendahuluan 

Website berfungsi sebagai jendela informasi dan promosi perusahaan yang dapat diakses kapan saja 

dan dari mana saja dan oleh siapa saja. Tampilan website terkadang mempengaruhi penilaian orang 

terhadap perusahaan.  

 

Persiapan Alat dan Material 

 Laptop/ Komputer  

 Jaringan internet 

 

Aktifitas 

No Aktifitas Durasi 

1 VP dan anggota departemen berdiskusi untuk membuat website dengan beberapa 

panduan pertanyaan sebagai berikut: 

 Apa saja yang ingin ditampilkan dalam website? Lihatlah beberapa contoh 

website yang menurut Anda baik. Dan catatlah informasi apa saja yang perlu 

ditampilkan dalam website.  

 Apakah materi seperti deskripsi produk sudah ada? Siapa yang 

menyiapkannya? Diskusikan dengan departemen lain mengenai pekerjaan-

pekerjaan  

 Jasa penyedia website apa yang akan digunakan? Berbayar atau tidak? 

Telitilah beberapa penyedia website seperti weebly, wix, wordpress atau 

lainnya yang sesuai dengan pilihan anda.  

 Siapa target audiens Anda? Sesuaikan gaya bahasa dalam website dengan 

tetap memperhatikan kaidah kepantasan.  

 Tema apa yang ingin diusung dalam website? Terdapat banyak pilihan 

template yang sudah siap digunakan dalam penyedia jasa tersebut, pilih 

sesuai dengan tema perusahaan Anda. 

 Berapa hari website akan selesai dikerjakan? Tentukan target penyelesaian 

dengan waktu diprioritaskan.  

 Siapa yang bertanggung jawab dalam penyelesaian?  

10’ 

2 VP kemudian membagi tugas untuk anggota departemen sesuai keahliannya untuk: 

 Mengumpulkan materi-materi baik berbentuk tulisan maupun foto dari 

departemen lain untuk ditampilkan di website. 

 Melakukan cek ulang dalam penggunaan bahasa 

 Meneliti dan membuat rekomendasi penyedia jasa website dan mencatat 

syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membuat website (co: email 

perusahaan). 

 Mendesain konsep website berdasarkan piihan tema yang tersedia sesuai 

perusahaan Anda.  

60’ 
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3 VP kemudian meminta waktu kepada CEO untuk memaparkan konsep website 

(tema, tampilan awal, penempatan foto, latar belakang, dsb) kepada seluruh 

karyawan sebelum website dikerjakan lebih lanjut.   

10’ 

Output 

 Konsep website perusahaan 

 

Aktfitas Internet 

Jasa penyedia Website gratis 

 Wix https://www.wix.com/ 

 Weebly https://www.weebly.com/ 

 Wordpress https://wordpress.com/ 

 

Penyedia gambar gratis 

 Tripod Image Gallery http://build.tripod.lycos.com/imagebrowser/index.html  
 Free Stock Photos.com http://www.freestockphotos.com/  
 Freebyte http://www.freebyte.com/  
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