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Peluang Bisnis Apa  yang Kami Tawarkan ? 
 

 

 

 

 

 

 

Menjadi perwakilan pemasaran resmi kami atau  
AUTHORIZED SOFTWARE & SERVICES RESELLER (ASR)  

 

 
 

 
 di Kabupaten / Kota di seluruh wilayah Indonesia 

 
 

Yang memiliki hak memasarkan Produk Software dan Training Unggulan  
dari Wahana Komputer untuk area kabupaten/kota di seluruh di Indonesia 
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Mengapa Perlu Bergabung Sebagai ASR ? 
 

• PERAN TEKNOLOGI INFORMASI & INTERNET  

Kepemilikan IT devices baik smartphone, laptop, pc, printer, 
router, dll semakin tinggi dan merata di masyarakat. 
Ketergantungan manusia akan teknologi komputer / IT dalam 
berbagai aktivitasnya semakin meningkat pula. Baik aktivitas 
personal di rumah, aktivitas pendidikan, aktivitas pekerjaan di 
kantor, aktivitas bisnis dll semua tidak bisa lepas dari peran 
teknologi informasi. Hal ii menyebabkan sektor IT menjadi ladang 
usaha dengan potensi yang sangat besar. 

 
• BIDANG USAHA YANG MAKIN BERKEMBANG DAN PROSPEKTIF ADALAH SEKTOR 

IT SOFTWARE, CONTENT, & SERVICES.  

Kepemilikan perangkat IT yang semakin merata di masyarakat 
merupakan cermin dari perkembangan teknologi dan kemajuan 
peradaban. Tetapi apa selanjutnya ? ..Whats Next ? 

Pertama mereka butuh berbagai software aplikasi atau konten yang 
bisa membantu kelancaran dan produktivitas kegiatan, pekerjaan 
dan bisnis meraka.   

Kedua mereka membutuhkan training yang tepat untuk bisa memanfaatkan perangkat 
keras dan lunak yang mereka sudah miliki 

  
• BERMITRA SEBAGAI ASR MENJADIKAN BISNIS IT SOFTWARE & SERVICES MUDAH 

DIJALANKAN  

Pengembangan produk software aplikasi dan produk training tidak 
mudah, butuh sumberdaya besar, dan butuh waktu proses yang tidak 
singkat untuk mendapatkan produk yang matang. 

Tetapi dengan bermitra sebagai ASR, Anda sudah disediakan banyak 
produk-produk software dan training unggulan yang telah teruji, siap 
jual, dan memiliki pasar yang luas.  

 

• BISNIS ASR DIDUKUNG OLEH PERUSAHAAN IT YANG KUAT DAN MATANG.  

Wahana Komputer (PT. Wahyu Kencana Abadi) Semarang, adalah suatu 
perusahaan IT di Indonesia yang telah berdiri lebih dari 30th sejak tahun 1990.  Kami 
sangat concern dan fokus dalam mengembangkan dan menyediakan berbagai layanan 
training/ education dan produk software aplikasi terapan berbagai bidang, yang 
dibutuhkan masyarakat di Indonesia. Berbagai produk dan layanan IT kami telah 
diimplementasi dan dimanfaatkan secara nasional di berbagai wilayah di Indonesia. 
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• PRASYARAT YANG RINGAN DAN MUDAH UNTUK BERGABUNG  

o Terbuka bagi siapa saja apapun profesinya  

• Apapun profesi Anda, bila Anda memiliki keinginan meningkatkan penghasilan, 
memiliki kemauan berbisnis, dan mau menjalani bidang marketing, maka 
segeralah bergabung dalam Kemitraan ASR ini 

• Apapun profesi / bidang pekerjaan Anda seperti :  perdagangan, konsultan 
berbagai bidang, kontraktor berbagai bidang,  guru/dosen/pengajar, penjualan 
perangkat komputer,  jasa service komputer,  lembaga pendidikan, supplier sarana 
pendidikan,  usaha percetakan,  penjualan ATK / dan berbagai bidang pekerjaan 
lainnya, sangat terbuka untuk menekuni bidang usaha ini 

o Memiliki semangat usaha dan komitmen bekerjasama 

o Memiliki alamat domisili yang jelas, diharapkan dilengkapi sarana koneksi internet. 

o Mengisi Form Pengajuan Registrasi ASR & menandatangani MOU   

o Membayar Initial Fee sebesar Rp. 1.000.000,- (untuk maksimal hak 2 area kab/kota) 

o Initial Fee dibayarkan hanya 1x di awal kemitraan sebagai komitmen dan akan 
dikembalikan dalam bentuk promotion kit serta training 

o Pembayaran Initial fee via transfer ke : 
BCA 
No Rek : 1820337898 
An : Felix Lukas Lukmana Goei 

o Kirim konfirmasi via wa ketika sudah dibayarkan 

 

o Tidak ada target omset minimal. Semua tergantung keinginan dan semangat Anda 
untuk mengembangkan bisnis ini.  
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Apa yang Akan Anda Peroleh  
dalam Kemitraan ASR ? 

• HAK PEMASARAN 

Mitra ASR mendapatkan Hak Pemasaran Produk Software 
Aplikasi dan Produk Training yang sangat dibutuhkan baik 
oleh sekolah-sekolah, perusahaan, dan lembaga/organisasi di 
Indonesia saat ini, di wilayah Kab/Kota yang dipilih 

Mitra ASR mendapat Hak Pemasaran RETAIL maupun 
PROJECT untuk selama periode 1 (satu) tahun, dan 
kemitraan bisa diperpanjang sesuai kesepakatan, tanpa biaya 
tambahan. 

 
• PENDAPATAN YANG MENJANJIKAN 

Mitra akan mendapatkan penghasilan dari beberapa Komponen seperti 
dijelaskan pada Tabel berikut ini  

 

Kategori Komponen Penghasilan

A. Active Income Reseller Fee 20%-30%<
Dari setiap transaksi penjualan  (tidak 

termasuk pajak). Lihat tabel PriceList

Agent Recruitment 

Fee
500.000     

Dari setiap 1 Agent yang 

direkomendasikan dan bergabung 

untuk wilayah/area lain

Referral Fee 2,5%

Dari setiap transaksi penjualan Agent 

yang menjadi downline nya. Selama 

periode 1 tahun pertama kemitraan 

agent yang bersangkutan.

B. Passive Income

Sebesar

 
 
• TRAINING, PENDAMPINGAN DAN TECHNICAL SUPPORT  

o Dukungan lengkap dari kami.  Mitra cukup mencari pasar dan 
mendapatkan prospek, selebihnya kami yang menghandle. 

o Kami berikan dukungan : 

o Training untuk Mitra di awal kemitraan  

o Demo dan Presentasi ke calon klien secara online via Zoom 
Meeting  

o Instalasi software secara remote 

o Training untuk klien secara online Zoom meeting 

 

• MENJADI BAGIAN DARI JARINGAN BISNIS WAHANA KOMPUTER  

o Logo dan kontak Mitra ASR akan dicantumkan di berbagai official web kami , antara 
lain :  

o wahanakom.com, jasawebsekolah.id, online-training.id, dan lpk.wahanakom.com 
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APA KEUNGGULAN  
PRODUK SOFTWARE & TRAINING KAMI ? 

 

Produk software dan Training dari Wahana Komputer : 

o Dikembangkan sesuai kebutuhan pasar sejak 
awal tahun 2000 an oleh divisi Software 
Development & Divisi Education kami  

o Kurikulum, Teknologi, Sistem, dan Fitur 
diupdate secara kontinu sesuai perkembangan 
dunia usaha, kebijakan dan kebutuhan di lapangan  

o Teruji, telah dimanfaatkan oleh ratusan klien kami, termasuk sekolah, perusahaan, dan 
instansi pemerintah di berbagai jenjang di Indonesia  

o Memiliki pasar yang luas yang belum tergarap maksimal di daerah.  

 

PRODUK SOFTWARE & TRAINING KAMI 

WEB & SOFTWARE PENDIDIKAN 

 

 

 

1 

 

 

Web Profil Sekolah terlengkap di Indonesia, dilengkapi fungsi-
fungsi yang terintegrasi. Lebih dari sekedar profil sekolah, tetapi 
dilengkapi banyak fitur yang mendukung operasional proses 
belajar mengajar dan berbagai fungsi akademik.  

Didukung hosting kapasitas besar dan domain standar sch.id. 
Ratusan sekolah di Indonesia telah memanfaatkan Web Sekolah 
kami. 

Untuk paket Full / Lengkap dilengkapi juga dengan modul 
Android. 

 

 

2 

 

 

Web E-Learning berguna untuk membantu sekolah (Guru,  Siswa, 
Pimpinan) dalam melaksanakan pembelajaran Online / Daring 
maupun Tatap Muka (PTM) dengan lebih terintegrasi, praktis, 
dan termonitor oleh pimpinan sekolah.  

Melengkapi web sekolah yang mungkin telah dimiliki. Telah 
dimanfaatkan oleh puluhan sekolah di berbagai jenjang di 
Indonesia 

 

 

3 

 

 

Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan Sekolah, membantu 
tatakelola perpustakaan sekolah menjadi lebih cepat, praktis,  dan 
terkontrol. Pengelolaan Anggota, Klasifikasi dan inventarisasi 
koleksi, Sirkulasi peminjaman, hingga layanan pengunjung dapat 
dilaksanakan dgn cepat dan valid. Terintegrasi dengan Perangkat 
Barcode Scanner  

 

4 

 

Sistem Pengelolaan E-Book (E-Book Library) untuk melengkapi 
Perpustakaan Sekolah, yang dapat diakses, dicari, dibaca, 
diunduh oleh para anggota / siswa dengan praktis dan mudah, 
melalui perangkat komputer / laptop ataupun HP smartphone 
masing2”. 

 

 

5 

 

 

Dengan Simseko Arsiplah, sekolah atau TU sekolah dapat 
memiliki Sistem pengarsipan berbasis digital dari tahun ke tahun, 
yang terpusat, terstruktur, aman, dan mudah diakses.  

Pengarsipan mencakup : Arsip Ijasah, Arsip Nilai Akhir, Arsip 
Biodata Peserta Didik & Kepegawaian, serta Arsip 
Kesekretariatan /TU 
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SEGERA HADIR ! 

Simseko Absensi merupakan aplikasi sistem absen peserta didik 
di sekolah berbasis GPS. Simseko Absensi memanfaatkan 
perangkat Smartphone beserta fungsi GPS nya sebagai sarana 
absen yang aman dan praktis 

Dilengkapi dengan panel kontrol dan reporting data absen yang 
lengkap 

 

WEB & SOFTWARE CORPORATE 

 

 

1 

 

 

Web yang dikembangkan untuk menampilkan profil corporate 
secara lengkap dan menarik. Termasuk di dalamnya : 
perusahaan / organisasi / lembaga / badan / instansi dari 
berbagai bidang.  

Web profile didesain secara khusus menyesuaikan dengan 
karakteristik dan citra perusahaan  

 

 

 

2 

 

 

Web yang dikembangkan khusus untuk perusahaan yang 
bergerak di bidang Real-Estate, termasuk di dalamnya kawasan 
hunian, kawasan perkantoran dan industri. 

Dilengkapi dengan fitur lengkap seperti Site Map Interaktif yang 
dapat memudahkan calon customer dalam menjelajahi produk 
rumah / kantor  yang dipasarkan 

 

 

3 

 

Web online news dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan 
suatu Portal Berita online, dengan berbagai alternatif format dan 
fitur berita. Dibuat secara responsive sehingga fleksibel untuk 
dapat diakses dari berbagai jenis perangkat. 

 

 

4 

 

Web online store atau online shop dapat dimanfaatkan oleh 
personal maupun perusahaan yang ingin menjual produknya 
secara online. Dilengkapi pengelolaan katalog produk online, 
sistem penanganan order, sistem penentuan harga, dan 
pengelolaan stok produk. 
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PAKET ONLINE-TRAINING 
Untuk KANTOR / PERUSAHAAN / ORGANISASI 

 

 

TRAINING ONLINE khusus kami kembangkan untuk 
kebutuhan KANTOR / PERUSAHAAN / 

ORGANISASI / LEMBAGA 

 

 

Peserta Training bisa dari mana saja baik dari wilayah 
Indonesia maupun luar negeri 

 

 

   

Training dipandu Instruktur Profesional kami 
secara langsung melalui video meeting 

 

  

Bukan sekedar Video Tutorial, bukan Webinar tetapi 
training private interaktif di mana peserta bisa langsung 

praktek  

 

 

Pilihan Paket Training lengkap dan kurikulum 
tepat sesuai kebutuhan dunia usaha , dunia kerja dan 

industri 

 

 

 

Jadwal training fleksibel sesuai  
kesepakatan dan ketersediaan waktu 

 

No Paket Online Training Kategori Durasi 

1 AutoCAD 2D/3D full package CAD 8 sesi 16 jam 

2 3D Design with SketchUp CAD 8 sesi 16 jam 

3 Project Scheduling & Management with MS 
Project 

Technical 8 sesi 16 jam 

4 ArcGIS Basic untuk Pengolahan Data Spasial  Technical 8 sesi 16 jam 

5 Java Programming Fundamental  Programming 8 sesi 16 jam 

6 Java Programming Intermediate Programming 8 sesi 16 jam 

7 Java Programming for Android Development  Programming 8 sesi 16 jam 

8 Python Programming Fundamental Programming 8 sesi 16 jam 

9 PHP Programming  Programming 8 sesi 16 jam 

10 Android App Development with Kotlin Programming 8 sesi 16 jam 

11 MS Office full package untuk Perkantoran Modern Office 10 sesi 20 jam 

12 MS Excel Advance untuk Pembukuan UMKM Office 8 sesi 16 jam 

13 MS Word Advance untuk Skripsi/Thesis Office 8 sesi 16 jam 

14 Graphics Design with CorelDraw & Photoshop Graphics 8 sesi 16 jam 

15 Graphics Design with Illustrator & Photoshop Graphics 8 sesi 16 jam 

16 3D Animation with Blender Graphics 8 sesi 16 jam 
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PRICE LIST & RESELLER FEE 
 

SKEMA HARGA RESELLER : SOFTWARE & TRAINING

TH 2022

NO
 END-USER 

PRICE 

A. Education

1 Web Sekolah - Full Pack 7.500.000    20,0% 1.500.000 

2 Web Sekolah - Standar 4.500.000    20,0% 900.000     

3 Web E-Learning 5.000.000    20,0% 1.000.000 

4 Simseko Arsiplah 6.500.000    20,0% 1.300.000 

5 Simseko Perpustakaan E-Lib 9.000.000    20,0% 1.800.000 

6 Simseko E-Library 3.500.000    21,4% 750.000     

7 Paket Simseko Perpustakaan Lengkap ( +PC) 15.750.000 20,3% 3.200.000 

8 Simseko Absensi (*comming soon @ Maret 2022) 7.000.000    20,0% 1.400.000 

B. Corporate -              

1 Web Corporate Profile Start from 5.000.000    20,0% 1.000.000 

2 Web Real Estate System Start from 7.500.000    20,0% 1.500.000 

3 Web Online Store / Katalog Start from 5.000.000    20,0% 1.000.000 

4 Web Online News / Magazine Start from 5.000.000    20,0% 1.000.000 

1 Perpanjangan Hosting (setiap tahun) Start form 900.000       5,0% 45.000       

2 Perpanjangan MyGereja (setiap tahun) 700.000       5,0% 35.000       

3 Upgrade desain / theme web 2.500.000    10,0% 250.000     

1 Semua Pilihan Paket Training 1.750.000   3.500.000    30,0% 1.050.000 

Kelas Training minimal : 2 peserta Harga 1 peserta

PAKET ONLINE TRAINING

PRODUK  RESELLER FEE 

PAKET WEB & SOFTWARE APLIKASI 

JASA / LAYANAN LAIN
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FASILITAS APA YANG AKAN DIPEROLEH MITRA  
BILA BERGABUNG ?  

 

Mitra ASR akan mendapatkan fasilitas sebagai berikut : 

1. PROMOTION KIT 
• Sales Kit Files 

o File-file master dokumen marketing siap cetak dan siap pakai:  

o Surat penawaran  

o Proposal  

o Brosur berbagai produk 

ASR tinggal memanfaatkan seluruh materi dan sistem yang ada dengan mudah 
• Landing Page Web 

o ASR diberikan satu halaman web landing page di  jasawebsekolah.id  

o Contoh : https://jasawebsekolah.id/ASR_Kudus 
• Kartunama reseller  

o Format pdf siap cetak 

o Desain sesuai identitas ASR 

 

2. TRAINING   
Diberikan 2 (dua) kali Official Training , secara online via Zoom 
Meeting.  
• Training ke-1  

o Dilaksanakan setelah MOU ditandatangani dan Initial Fee 
dibayarkan. 

o Training berupa product knowledge, sistem pemasaran, 
sistem administrasi, dan motivasi 

o Durasi ± 2 jam 
 

• Training ke-2 (optional) 

o Product Knowledge lebih detail untuk 2-3 produk unggulan 

o Durasi ± 2 jam 

 

3. SUPPORT & KONSULTASI 
• Mitra mendapat konsultasi dan support teknis baik via telp, wa, maupun email, selama 

periode kemitraan berjalan.  
• Mitra fokus mendapatkan PROSPEK / CALON KLIEN  

o Untuk PRESENTASI dan DEMO software kami yang akan melakukan secara online 
via Zoom Meeting 

o Dan akan disiapkan link demo aplikasi untuk beberapa produk tertentu, sehingga calon 
klien dapat mencoba sendiri secara langsung. 

• Instalasi dan implementasi software ke klien akan kami lakukan secara remote 

• Training untuk klien akan kami lakukan secara online via Zoom Meeting 

• Mitra dimasukkan ke dalam daftar Partner, dan akan di-listing baik dalam materi 
publikasi maupun dalam website resmi wahana  
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Mulai PROMOSI dan 
mencari Prospek 

Presentasi & Demo ke 
calon Klien 

DEAL PENJUALAN 

INSTALASI SOFTWARE 
scr Remote & TRAINING 

via Zoom 

RESELLER FEE 

Diterima 

PELAKSANAAN 
ONLINE TRAINING 

via Zoom  

Bagaimana Cara Gabung &  
Cara Kerja MITRA ASR ? 

 

Berikut ini LANGKAH MUDAH untuk bergabung dan bekerja sebagai MITRA ASR: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

PAHAMI 
SYARATNYA 

PILIH WILAYAH 
PEMASARAN 

FORM 
REGISTRASI & 

MOU 

SIAPKAN 

SARANA & SDM 

TRANSFER 

INITIAL FEE 

TRAINING & TERIMA 

STARTER KIT  

Disupport dan 
dilaksanakan oleh 

WAHANA KOMPUTER 
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Anda ingin mendapatkan informasi  
lebih detail mengenai peluang 

kemitraan ini ? 
Silahkan Kontak MARKETING REPRESENTATIF Kami: 

 

• Sdr. UMMAM -  HP & WA :  085 740 210 328  
 

Kami akan dengan senang hati segera memberikan penjelasan yang lebih detail dan bila 
diperlukan kita bisa jadwalkan untuk meeting secara online menggunakan platform ZOOM 
Meeting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYO manfaatkan Peluang Bisnis 
2022 ini 

Bergabunglah sebagai ASR kami 
untuk maju dan berkembang 

bersama ..!! 
 


