
 
Prima Infodata 
Solution for your Systems 

 

Proposal  Penawaran Sistem Informasi Managemen PAUD/TK 
PRIMA INFODATA -Contact No.  Mirza Yanto HP. 082173611417 
 
 
                         
 Page 1 
 

PROPOSAL 
PENAWARAN 

 
 

SISTEM INFORMASI MANAGEMEN 
PAUD/TK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMA INFODATA 
Solution for your systems 
 



 
Prima Infodata 
Solution for Your Systems 

 

Proposal Penawaran Sistem Informasi Managemen PAUD/TK 2 
PRIMA INFODATA -Contact No.  Mirza Yanto HP. 082173611417 
 
                                                                
   

PENDAHULUAN 
 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan yang pesat 
setidaknya jika dilihat dari adanya peningkatan jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang cukup 
signifikan yang diprakarasai oleh masyarakat secara mandiri di seluruh pelosok tanah air. Perkembangan 
ini tentu sangat positif jika dilihat dari sisi perluasan akses layanan pendidikan. Namun, di sisi lain 
sebagai bagian penting dari program utama pembangunan pendidikan nasional, kebijakan pengembangan 
pendidikan anak usia dini juga senantiasa harus bertumpu pada prinsip pembangunan pendidikan yang 
berkeadilan dan bermutu. 
 
Usia dini merupakan masa emas perkembangan. Pada masa itu terjadi lonjakan luar biasa pada 
Perkembangan anak yang tidak terjadi pada periode berikutnya. Para ahli menyebutnya sebagai usia emas 
perkembangan (golden age). Untuk melejitkan potensi perkembangan tersebut, setiap anak membutuhkan 
asupan gizi seimbang, perlindungan kesehatan, asuhan penuh kasih sayang, dan rangsangan pendidikan 
yang sesuai dengan tahap perkembangan dan kemampuan masingmasing anak. Pemberian rangsangan 
pendidikan dapat dilakukan sejak lahir, bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Rangsangan 
pendidikan ini hendaknya dilakukan secara bertahap, berulang, konsisten, dan tuntas, sehingga memiliki 
daya ubah (manfaat) bagi anak. Seiring bertambahnya usia, anak-anak membutuhkan rangsangan 
pendidikan yang lebih lengkap, sehingga memerlukan tambahan layanan pendidikan di luar rumah yang 
dilakukan oleh lingkungan maupun lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD). Rangsangan pendidikan 
yang dilakukan di rumah (home base) dan yang dilakukan di luar rumah (center base) hendaknya selaras 
dan saling mendukung, sehingga diperoleh manfaat yang optimal. Rangsangan pendidikan di luar rumah 
sudah dapat dimulai setelah anak berusia 6 bulan bahkan sejak usia 3 bulan. 

Perkembangan ilmu dan teknologi di bidang komputer mengalami kemajuan yang sangat pesat 
dan berkembang setiap saat, telah banyak mempengaruhi manusia menuju masyarakat yang 
membutuhkan informasi yang cepat dan tepat. Sehubungan dengan hal tersebut baik dalam 
instansi pemerintah maupun swasta, lembaga-lembaga pendidikan, komputer merupakan alat 
bantu yang sangat diperlukan dalam kegiatan sehari-hari untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 
Perangkat komputer tersebut biasanya digunakan untuk menjalankan fungsi pengelolaan sistem 
informasi yang dewasa ini sudah menjadi keharusan, demi untuk meningkatkan efisiensi, daya 
saing, keakuratan, kecepatan operasional perusahaan/organisasi. 

"Prima PAUD" adalah sistem informasi sekolah yang mencatat semua data siswa mulai masuk 
sampai  meninggalkan sekolah baik data yang berkaitan dengan data diri siswa, data mutasi 
siswa, data pembayaran siswa, data tunggakan pembayaran siswa, dan data – data lain yang 
berkaitan dengan pembayaran dan keuangan sekolah. Semua proses pendataan akan dicatat 
sesuai dengan tahun ajaran dimana siswa di terima sampai meninggalkan sekolah (lulus). 
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 Multi User, program dapat diakses lebih dari satu user pada saat bersamaan 
 User Security, user dapat diset untuk mengakses menu-menu tertentu di dalam program 
 Log User, digunakan untuk mengetahui user yang meng input, ubah, atau menghapus 

data 
 Laporan dapat di export ke berbagai format data (pdf, excel, word, txt, dll) 
 Integrasi, antar modul yang satu dengan yang lain saling berkaitan 
 Interface yang user friendly 
 Program menyesuaikan dengan sistem yang ada (Customize System). 
 Dapat dikombinasikan dengan SMS Gateway, untuk info pembayaran, Info Kegiatan, 

Info Tunggakan, Info Promo atau Discount Pendaftaran ke orang tua siswa 

Kelengkapan pencatatan data sudah di sesuaikan dengan buku induk siswa departemen 
pendidikan nasional. Menu di Program yang dicatat adalah: 

MASTER DATA 

 Identitas PAUD/TK/PG 
 Tahun Ajaran 
 Group Program 
 Program PAUD/TK/PG 
 Data Kelas 
 Wali Kelas 
 Kategori Pembayaran 
 Syarat Pendaftaran Siswa 
 Master Jabatan 
 Master Data Siswa 
 Master Data Guru/Karyawan 

 

PENERIMAAN CALON SISWA  

 Setting Master (Jenis Pembayaran, Persyaratan Daftar Ulang) 
 Pendaftaran Calon Siswa Baru 
 Proses Seleksi 
 Daftar Ulang 
 Pembayaran Daftar Ulang 
 Posting ke Data Siswa 

DATA SISWA 

 Data diri Siswa lengkap (Biodata, Identitas Diri & Data Orang tua/Wali) 
 Buku Induk Siswa 
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 Data Kesehatan Siswa 
 Daftar Hadir Anak 
 Catatan Perkembangan Anak 
 Bimbingan & Konseling 
 Konsultasi Orang Tua 
 Daftar Alumni 
 Mutasi Siswa (Pindah) 
 Proses Naik kelas (dari tk a ke b misalnya) 
 Proses Lulus Siswa 

DATA GURU 

 Data diri Guru lengkap (Biodata & Identitas Diri) 
 Data kesehatan dan histori kesehatan Guru. 
 Daftar Hadir Guru 
 Riwayat Pendidikan 
 Riwayat Mengajar 

DATA KEUANGAN & PEMBAYARAN 

 Create Tagihan iuran Bulanan/SPP 
 Pembayaran SPP 
 Create Tagihan Bus/Jemputan 
 Pembayaran Tagihan Bus/Jemputan 
 Create tagihan lain-lain (katering, buku, seragam dll) 
 Pembayaran lain-lain 
 Laporan pembayaran dan tunggakan siswa 
 Data pemasukan dan pengeluaran sekolah 
 Data jurnal dan kas masuk dan keluar serta laporannya 
 History pembayaran siswa 

INVENTARIS SEKOLAH & UTILITY 

 Inventaris Buku 
 Inventaris Permainan Edukatif 
 Inventaris Bagunan/Ruang 
 Inventaris Barang Perlengkapan 
 Surat Masuk/Keluar 
 Buku Tamu 
 Buku Prestasi Anak Didik 
 Buku Prestasi Tenaga Pendidik 
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 JANGKA WAKTU PENGERJAAN 

Waktu dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Proses pengembangan sistem 
di mulai dari tahapan analisis sampai pada tahapan implementasi dijadwalkan akan memakan 
waktu paling sedikit 1 bulan.  
 
SUPPORT & GARANSI 
 
Garansi sistem adalah 6 bulan di mana bentuk garansi yang di berikan adalah : 
1). Garansi  perubahan sistem (sesuai kebutuhan) 
2). Garansi  perawatan atau maintenance sistem 
 
KOMPONEN BIAYA 
 
Total Biaya Pengembangan Software/Sistem   (Contact No. 082173611417 an. Mirza yanto) 
Harga diatas belum termasuk 

 Biaya pembelian hardware dan instalasi hardware  jika diperlukan 
Payment :  
50 % DP/Kontrak  
50 % Selesai Implementasi semua modul.  
 
Demikian penawaran kami, dan terima kasih atas perhatian serta kerja samanya.  
 
 
Batam, 2016 
 
 
 
 
 
Mirza Yanto 
Enterprise Application & Services 
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Note: 
 
Untuk informasi Lebih Detail atau demo Software silahkan menghubungi : 
Mirza Yanto HP. 082173611417 
Atau Kunjungi di website www.prima-infodata.com  
Lewat Email di prima@prima-infodata.com atau yantoisc@gmail.com 


