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Kepada Yth: 

Kepala Sekolah ……………………………………. 

…………………………………………………………….. 

di   Tempat 

 

Dengan hormat, 

Keberadaan website sekolah merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat di hindari lagi seiring 

dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin modern. Teknologi informasi (internet) 

merupakan bagian penting dalam perkembangan dunia pendidikan. Website sekolah dan email 

sekolah adalah merupakan satu bentuk  identitas  sekolah yang baru dijaman era informasi ini. 

 

Selain sebagai sarana promosi sekolah , website sekolah berguna juga sebagai media informasi dan 

komunikasi antara sekolah dengan siswa, sekolah dengan orangtua, sekolah dengan alumni, sekolah 

dengan lembaga-lembaga terkait dan sekolah dengan masyarakat. Sekarang ini website sekolah 

sudah menjadi satu parameter nilai ketanggapan sekolah terhadap perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi. 

 

Saya melalui website aditiaweb.com berkomitmen membantu sekolah untuk memiliki website resmi 

sekolah dengan domain .SCH.ID yang merupakan domain resmi yang diperuntukan oleh 

pemerintah untuk sekolah. Jasa pembuatan website sekolah gratis ini sebagai rasa peduli saya untuk 

membantu sekolah yang berencana membuat website resmi sekolah tanpa ada ikatan dan timbale 

balik apapun dari sekolah. 

  

Demikian proposal ini, semoga bermanfaat untuk sekolah khususnya , untuk dunia pendidikan 

indonesia pada umumnya.  

 

Tasikmalaya, September 2012 

 

Aditia Abdillah 
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PENDAHULUAN 

Penggunaan internet di lingkungan pendidikan mengalami peningkatan yang cepat, seiring dengan 

dianjurkannya pemanfaatan internet sebagai salah satu media pembelajaran di sekolah-sekolah. 

Penggunaan internet tidak hanya sekedar mencari informasi, tetapi juga sebagai media publikasi 

dan komunikasi sekolah dalam meningkatkan mutu dan kualitas sekolah yang direalisasikan dalam 

sebuah website sekolah . Bahkan saat ini sedang digalakan pembelajaran jarak jauh atau 

pembelajaran elektronik atau pembelajaran berbasis internet ( e-learning ) dimana siswa dan guru 

bisa saling berkomunikasi melakukan pembelajaran dan ujian secara online dari manapun dan 

kapanpun. 

Keberadaan website sekolah merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat di hindari lagi seiring 

dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin modern. Teknologi informasi (internet) 

merupakan bagian penting dalam perkembangan dunia pendidikan. Website sekolah dan email 

sekolah adalah merupakan satu bentuk  identitas  sekolah yang baru dijaman era global ini. 

 

Apa Manfaat Website Sekolah ? 

Pembuatan website sekolah menjadi salah satu pilihan ketika masyarakat juga mulai terbiasa 

dengan memanfaatkan teknologi berbasis internet. Untuk itu, sudah selayaknya lembaga pendidikan 

memiliki website sebagai sarana komunikasi antara guru, siswa dan wali murid. Di bawah ini 

adalah beberapa manfaat website sekolah : 

1. Memperkenalkan profil sekolah sehingga masyarakat luas mengetahui informasi apapun 

tentang sekolah seperti : Fasilitas yang tersedia, Kurikulum intra dan ekstra kurikuler 

termasuk materi pebelajaran online dan pustaka maya, prestasi yang telah diraih oleh 

sekolah, informasi mengenai perencanaan sekolah dan kebutuhan biaya, dll.  

2. Sebagai media komunikasi antara sekolah dengan dunia luar, bentuk komunikasi yang 

terjalin diantaranya : komunikasi antara siswa dengan guru terkait pelaksanaan 

pembelajaran, komunikasi antara siswa melalui media forum, komunikasi antara orangtua 

siswa / calon siswa dengan sekolah melalui media email ataupun form kontak di website, 

komunikasi antara sekolah dengan institusi pendidikan di dalam/luar daerah, komunikasi 

antara sekolah dengan alumni. 

3. Meningkatkan image sekolah dimata masyarakat sebagai sekolah yang mengikuti 

perkembangan teknologi internet. 
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HAMBATAN 

Hambatan yang sering muncul ketika sekolah ingin memiliki website resmi sekolah dengan domain 

.SCH.ID sebagai domain resmi sekolah adalah : 

1. Banyak sekolah yang belum faham bahwa domain ( nama website ) untuk sekolah adalah 

berakhiran SCH.ID sehingga sekolah membuat website resminya dengan menempel di 

layanan bolg gratis seperti blogspot dan wordpress. 

2. Banyak sekolah yang kesulitan melakukan pendaftaran domain .SCH.ID karena tidak tahu 

apa kelengkapan ( persyaratan administrasi ) untuk mendapatkan domain .SCH.ID. 

3. Banyak sekolah yang kurang memahami cara mendaftar layanan hosting sebagai tempat 

sekolah menyimpan file-file websitenya. 

4. Banyak sekolah yang kesulitan melakukan settingdan konfigurasi domain dan hosting untuk 

membuat website bisa online dan bisa diakses. 

5. Banyak sekolah yang kebingungan website seperti apa yang harus mereka miliki 

6. Banyak sekolah yang kurang memahami cara membuat website resmi sekolah yang dinamis 

denga fitur yang lengkap sesuai dengan kebutuhan sekolah. 

7. Banyak sekolah yang tidak memiliki biaya yang cukup untuk membuat website dikarenakan 

jasa pembuatan website yang mahal sekitar ( Harga standar jasa pembuatan website : Rp. 

500.000 – Rp. 5.000.000 )  ditambah lagi harus mengeluarkan biaya untuk iuran domain dan 

hosting satu tahun sekali ( harga minimal Rp. 195.000 / tahun untuk domain SCH.ID dan 

hosting 125MB ). 

8. Banyak sekolah yang tidak tahu cara melakukan pengelolaan website sekolah.   

 

Itulah diantara hambatan-hambatan yang sering saya dengar dari sekolah-sekolah ketika mereka 

akan merencanakan membuat website. 

   

 

 

 

 

 



September 2012 JASA PEMBUATAN WEBSITE SEKOLAH GRATIS 

 

  
Aditia Abdillah 

Email : n3os@aditiaweb.com 
Website : http://www.aditiaweb.com 

Handphone : 085226262620 - 087726262620 

 

JASA PEMBUATAN WEBSITE GRATIS 
http://www.websitesekolahgratis.web.id 

 

Jasa Pembuatan Website Sekolah Gratis adalah layanan yang diluncurkan  untuk sekolah-

sekolah di indonesia baik SD / MI / SMP / MTs / SMA / SMK / MA sebagai bantuan dari saya 

melalui website saya “ aditiaweb.com ” untuk kemajuan sekolah dalam menghadapi era informas 

sekarang ini. Layanan ini saya buat melihat berbagai kesulitan yang dihadapi sekolah baik dari segi 

teknis maupun materi dalam membuat website resmi sekolah. Pembuatan website sekolah gratis ini  

adalah jasa pembuatan website sekolah dengan CMS Balibang dan domain SCH.ID dengan biaya 

pembuatan website gratis. Sekolah hanya menyiapkan domain dan hosting yang dibayarkan satu 

tahun sekali .  

 

Saya membantu sekolah yang berencana membuat website resmi bukan website yang alakadarnya 

hanya untuk coba-coba saja atau website yang nempel di layanan blog gratisan seperti blogspot.com 

dan wordpress.com. Harapan saya suatu saat nanti tiap sekolah di indonesia bisa memiliki website 

dan email resmi dengan domain SCH.ID sebagai media informasi dan publikasi di masyarakat. 

Masyarakat bisa dengan mudah mencari informasi sekolah yang diinginkan untuk anak anak nya 

lewat situs resmi sekolah tersebut. 

 

Website sekolah yang saya instalkan menggunakan CMS Balitbang yang dikembangkan oleh Tim 

Balitbang Depdiknas. CMS Balitbang direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan untuk digunakan 

sekolah dalam membuat website sekolah karena fiturnya dinamis dan lengkap sesuai dengan 

kebutuhan sekolah. 

Fitur Website Sekolah : 

Agenda, Artikel, Banner, Berita , Buku Tamu, Forum Diskusi, Galeri Photo, Info Alumni , Info 

Sekolah , Jajak Pendapat, Materi Uji, Link Web , Materi Ajar, Prestasi, Silabus, Data Absensi , Data 

BP/BK , Data Laporan, Data Materi, Data Nilai, Data SPP/DSP,Data Kelas, Pelajaran, 

Jurusan/Program, Semester, Thn Pelajaran, Direktori Guru, Data Mengajar, Import Guru dari Excel, 

Direktori Alumni, Member Orang Tua, Direktori Siswa, Cari Siswa , Import Siswa dari Excel, 

Member Siswa, Naik Kelas, Direktori Alumni, Member Orang Tua, Direktori Siswa, 

Admin/Kepsek, Cari Member, Status Member, Pesan Member, Group Member, Games Member, 

Opini Member, Shoutbox Member.. Pengelolaan dan update konten diberikan Tutorial Gratis . 

 

 

 

http://www.aditiaweb.com/pembuatan-website-sekolah-gratis/
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Layanan Website Sekolah Gratis ADITIAWEB.COM 

No Kebutuhan Keterangan 

1. Iuran Domain .SCH.ID ( namasekolah.sch.id) dan HOSTING BAYAR / THN 

2. Jasa Pembuatan Website Sekolah  GRATIS 

Penjelasan :  

Iuran Domain adalah biaya yang diperlukan untuk pembayaran pendaftaran/perpanjangan domain 

ke PANDI ( Pengelola Nama Domain Indonesia ) setahun sekali. Iuran Hosting adalah biaya yang 

diperlukan  untuk pembayaran pendaftaran/perpanjangan hosting ke hosting provider sebagai 

tempat kita menyimpan file-file website setahun sekali. 

 

Berapa biaya Iuran Domain Dan Hosting per tahun  ? 

Silahkan memilih paket iuran domain dan hosting dibawah ini disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kemampuan sekolah : 

 

Berapa lama pengerjaan Website Sekolah sampai bisa online ? 

Website sekolah akan selesai antara 2- 5 hari kerja , biasanya kalau transfer biya domain dan hosting  

antara senin - kamis, waktu yg dibutuhkan 2 hari kerja untuk website sekolah dan email resmi sekolah bisa 

online dan bisa diakses. Ini menyangkut proses persetujuan permohonan nama domain dari PANDI ( 

Pengelola Nama Domain Internet Indonesia ). Bila persyaratan benar dan lengkap , insya alloh 2 hari sudah 

selesai. 

 

Apa saja persyaratan yang harus disiapkan sekolah ?  

Jasa pembuatan website sekolah gratis ini menggunakan domain resmi untuk sekolah , .SCH.ID . 

Untuk mendapatkan domain tersebut harus melengkapi persyaratan sebagai berikut : 

1. KTP kepala sekolah ( masih berlaku ) 

2. Surat Permohonan  

3. Surat Kuasa  

4. KTP yang diberi kuasa ( masih berlaku ) 

Persyaratan dikirim via email ke n3os@aditiaweb.com 
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Contoh Surat Permohonan 
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Contoh Surat Kuasa 
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Apa yang didapatkan sekolah lewat jasa pembuatan website sekolah gratis ini ? 

Dengan mendaftar jasa pembuatan website sekolah gratis ini , sekolah akan mendapatkan : 

1. Website Sekolah ( http://www.namasekolah.sch.id ) dengan fitur yang disebutkan diatas  
2. Email Resmi Sekolah ( info@namasekolah.sch.id ) 
3. Tutorial Pengelolaan Website Sekolah 
4. Gratis diskusi via yahoo messenger, facebook, whatsapp, email dan sms. 

 

Apakah setelah selesai pengsisian konten website dilakukan oleh sekolah ? 

 

Setelah website selesai (dalam 2- 5 hari kerja), saya akan menyerahkan sepenuhnya website 

sekolah, email sekolah beserta akun hosting kepada sekolah disertai Tutorial Pengelolaan website 

sekolah dan sekolah berhak merubah segala sesuatu yang ada di website tersebut. 

 

Bagaimana cara mendaftar jasa pembuatan website sekolah gratis ? 

1. Sekolah yang berminat dengan jasa pembuatan website sekolah gratis ini bisa mendaftarkan 

secara online melalui website :  

http://www.websitesekolahgratis.web.id/formulir-pendaftaran-pembuatan-website-sekolah-

gratis/  

Setelah mengisi pendaftaran anda akan menerima email ke email yang anda pakai sewaktu 

mengisi formulir pendaftaran selambat lambatnya  1x24 jam. Ikuti langkah yang ada di 

email tersebut. 

2. Sekolah bisa mendaftarkan diri langsung via email dengan mengisi formulir dan 

mengirimkan formulir tersebut ke : n3os@aditiaweb.com . ( formulir terlampir ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.websitesekolahgratis.web.id/formulir-pendaftaran-pembuatan-website-sekolah-gratis/
http://www.websitesekolahgratis.web.id/formulir-pendaftaran-pembuatan-website-sekolah-gratis/
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ALUR PROSES PEMBUATAN WEBSITE SEKOLAH GRATIS 

2 HARI LANGSUNG ONLINE 

Tanpa repot repot dan menunggu lama , Tanpa mengerti kode kode HTML , Tanpa harus 

membayar Biaya Pembuatan Website , Sekolah Anda bisa memiliki Website Resmi dengan domain 

SCH.ID dan Layanan email dengan domain SCH.ID . 

  

 

 

DAFTAR SEKOLAH YANG MEMILIKI WEBSITE MELALUI  LAYANAN 

JASA PEMBUATAN WEBSITE SEKOLAH GRATIS 

BISA DILIHAT DI : 

http://www.websitesekolahgratis.web.id/daftar-sekolah-peserta-website-sekolah-gratis/ 

 

CONTOH WEBSITE SKEOLAH 

BISA DI LIHAT DI 

http://www.websitesekolahgratis.web.id/contoh-website-sekolah/ 

 

 

 

 

 

MENDAFTAR KIRIM PERSYARATAN
TRANSFER IURAN 

DOMAIN DAN 
HOSTING

AKTIVASI DOMAIN , 
HOSTING  DAN 
PEMBUATAN 

WEBSITE

SELESAI

WEBSITE ONLINE

http://www.websitesekolahgratis.web.id/daftar-sekolah-peserta-website-sekolah-gratis/
http://www.websitesekolahgratis.web.id/contoh-website-sekolah/
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CONTACT PERSONS 

 
ADITIA ABDILLAH 

Phone : 085226262620 - 087726262620 
Email : n3os@aditiaweb.com 

Website :  

http://www.aditiaweb.com 

http://www.websitesekolahgratis.web.id/ 

Facebook : Aditia Abdillah 

Twitter : aditiaweb 

YM : aditiaweb 

Whatsapp: 095226262620 

 

 
 
 
 
 

http://www.antonsofyan.com/

