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KATA PENGANTAR 

 

uji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, 

sehingga penyusunan Buku Panduan Pendirian Usaha Bidang Ekonomi Kreatif 

dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Buku Panduan Pendirian 8 

(delapan) Bidang Usaha Ekonomi Kreatif ini adalah kerjasama antara Badan Ekonomi 

Kreatif (BEKRAF) dan Universitas Sebelas Maret (UNS) dan merupakan lanjutan dari 

buku Panduan Pendirian 10 (sepuluh) Bidang Usaha Ekonomi Kreatif yang telah terbit 

pada 31 Juli 2017 lalu.  

Buku Panduan 8 (delapan) bidang usaha ekonomi kreatif, antara lain: 1) Panduan 

Pendirian Usaha Tenun Tradisional; 2) Panduan Pendirian Usaha  Desain Kemasan; 3) 

Panduan Pendirian Usaha Desain dan Pengembang Laman; 4) Panduan Pendirian 

Usaha Desain Grafis/Desain Komunikasi Visual; 5) Panduan Pendirian Usaha Kerajinan 

Kayu Non Furniture; 6) Panduan Pendirian Usaha Kedai Kopi; 7) Panduan Pendirian 

Usaha Penerbitan Mandiri; 8) Panduan Pendirian Usaha Penerbitan Digital.   

Buku Panduan ini dipersiapkan dalam 2 (dua) versi yaitu versi cetak dan elektronik 

(e-book). Penyiapan e-book dimaksudkan untuk memudahkan pembaca mengakses 

buku panduan ini. 

Pada prinsipnya sasaran buku panduan ini adalah para calon atau pelaku usaha 

pemula yang tertarik untuk mendirikan dan mengembangkan usaha ekonomi kreatif. 

Oleh karena itu, penulisan buku dibuat sesederhana mungkin dengan harapan mudah 

dipahami dan diterapkan oleh para pembaca.  

Penulisan buku panduan ini belum bisa dikatakan sempurna apalagi referensi 

untuk pelaku usaha ekonomi kreatif yang sudah berkecimpung lama dibidangnya. 

Untuk itu, kepada masyarakat sangat diharapkan memberikan saran dan masukan 

guna penyempurnaan buku panduan ini di masa mendatang.  

Akhir kata atas nama Badan Ekonomi Kreatif, saya mengucapkan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku 

panduan ini. Semoga upaya dan kerja keras yang dilakukan ini dapat mendorong 

pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.  

Jakarta,       Februari 2018 
Kepala Badan Ekonomi Kreatif 
 

 

Triawan Munaf  
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PENDAHULUAN 

A. Definisi dan Ruang Lingkup Usaha  

1. Pengertian Usaha Desain Grafis / Desain Komunikasi Visual 

esain grafis, lebih dikenal dengan Desain Komunikasi Visual, 

mempunyai peran dalam mengkomunikasikan pesan dan 

informasi kepada pengguna melalui sentuhan visual yang terdiri 

atas warna, garis, bidang, bentuk, tipografi, ilustrasi, fotografi, bagan, 

infografis, layout yang diolah menjadi rancangan yang menarik. Desain 

grafis sering dikategorikan sebagai commercial art. Hal ini dikarenakan 

desain grafis merupakan paduan antara seni rupa dan komunikasi yang 

difungsikan untuk tujuan bisnis atau usaha dalam menjual karya visual 

grafis. 

 

    

 

 

 

2. Ruang Lingkup Usaha Desain Grafis 

Secara umum, ruang lingkup usaha Desain Grafis / Desain 

Komunikasi Visual terdiri dari dua jenis pelaku usaha yaitu: (1) agensi dan 

(2) individu dan network individu. Agensi merupakan badan usaha yang 

terstruktur, terdiri dari unsur pimpinan dan karyawan (pekerja 

permanen). Individu dan network individu merupakan pelaku usaha 

perorangan yang memiliki jaringan untuk saling bekerjasama. 

 

 

D 
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C. Peluang Usaha dalam Jasa Desain Grafis 

Peluang usaha Desain Grafis / Desain Komunikasi Visual sangat 

menjanjikan karena dibutuhkan oleh semua sektor perdagangan dan 

industri. Jasa yang dapat diberikan dalam bidang ini adalah: 

 Logo 

 Branding 

 Ilustrasi  

 Fotografi  

 Animasi 

 Laman 

 Game  

 Publishing  

 Percetakan  

 Media sosial 

 Company profile 

 Katalog, brosur, leaflet atau flyer  

 Desain buku, majalah, koran, bulletin 

 Desain label, kemasan, publikasi  

 Perancangan baik untuk seluruh kebutuhan promosi cetak, 

online, sampai mobile  

 

Bidang-bidang usaha yang membutuhkan layanan desain grafis 

adalah: 

 Pertelevisian 
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 Perfilman  

 Fotografi, dan audio visual 

 Game online 

 Industri animasi 

 Industri game 

 Industri aplikasi online 

 Industri permainan interaktif  

 Industri periklanan 

 Industri penerbitan 

 Industri percetakan. 

Berikut ini peluang usaha jasa desain grafis yang mempunyai  

cakupan yang sangat luas di seluruh bidang ekonomi kreatif di Indonesia, 

yaitu: 

 

    Perusahaan Periklanan / Advertising Agency 

 

Usaha jasa Desain Grafis / Desain Komunikasi Visual yang erat 

kaitannya dengan periklanan yaitu rancangan strategi komunikasi 

periklanan untuk brand/merek produk industri, integrated marketing 

communication, campaign yang di dalamnya usaha desain grafis harus 

merancang slogan dan tagline, brosur, leaflet, flyer, katalog, company 

profile, media publikasi, merancang iklan corporate, iklan produk di 

berbagai media seperti majalah, surat kabar, billboard, website, TV, 

fotografi, tipografi, ilustrasi, fotografi, dan lain sebagainya. Berikut ini 

adalah contoh rancangan dalam Advertising Agency: 
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   Branding Agency  

Usaha Desain Grafis / Desain Komunikasi Visual yang erat kaitannya 

dengan branding yaitu perancangan logo dan strategi identitas 

komunikasi visual, perancangan karakter visual untuk branding, 

perancangan logo produk maupun jasa, dan identitas lainnya seperti 

perancangan logotype, logogram, ilustrasi logo, ikon/simbol, maskot, 

mengolah branding yang dilengkapi dengan Graphic Standard Manual 

(GSM), mengaplikasikan rancangan branding serta identitas visual 

dalam berbagai media. Branding Agency juga merencanakan sekaligus 

merancang merek untuk produk serta desain label dan kemasannya. 

Berikut ini adalah contoh rancangan dalam Branding Agency: 

Design by moenib 
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Studio Desain  

Jasa Desain Grafis / Desain Komunikasi Visual yang erat kaitannya 

dengan studio desain adalah “mengaplikasikan rancangan” 

merancang logo, merek yang diterapkan dalam media publikasi dan 

promosi dalam event, perancangan tampilan multimedia, desain web, 

pengolahan ilustrasi dan infografis, pembuatan tampilan untuk 

yearsbook, serta perancangan kemasan dan label. Berikut ini adalah 

contoh rancangan dalam studio desain: 

Design by moenib 
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    Percetakan dan Digital Printing 

Jasa Desain Grafis / Desain Komunikasi Visual dalam percetakan dan 

digital printing adalah mempersiapkan desain mentah dari klien 

menjadi siap cetak dalam kaitannya dengan metode 

reprografika/proses cetak yang berhubungan dengan kalibrasi warna 

desain CMYK, font, film, CTP, area cetak. Desain grafis menjadi peluang 

jasa unggulan dalam klasifikasi khusus yaitu kemampuan membangun 

hasil cetak grafika yang WYSIWYG (what you see is what you get) dengan 

didukung oleh metode kalibrasi warna dan ketepatan hasil cetak 

dengan menggunakan platform komputer Macintos maupun Windows. 

Adapun cetak grafika seperti majalah, jurnal, buku, katalog, dan produk 

lainnya termasuk layanan utama dalam percetakan dan digital printing. 

Design by moenib 
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Berikut ini adalah contoh jasa Desain Grafis / Desain Komunikasi Visual 

yang erat kaitannya dengan percetakan dan digital printing. 

 

  Ilustration Studio (Digital Painting Agency) dan Game Development Agency 

Jasa Desain Grafis / Desain Komunikasi Visual dalam Ilustration Studio 

(Digital Painting Agency)dan Game Development Agency adalah pekerjaan 

desain grafis yang lebih berfokus pada perancangan ilustrasi untuk 

karakter, sistem dan alur game, pengolahan motion graphic, 

perancangan environment, maskot, 3D modelling, digital painting 

illustration, illustration coloring, logo illustration dan perancangan ilustrasi 

lainnya. Berikut ini adalah contoh hasil perancangan dalam studio 

ilustrasi: 

 

 

 

 

Design by moenib 
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   Game Developer Studio dan Web Design 

Jasa Desain Grafis / Desain Komunikasi Visual yang kaitannya dengan 

Game Developer Studio dan Web Design adalah mempersiapkan 

kebutuhan tampilan game dalam setiap frame halaman, motion, dan 

juga merancang dan menentukan alur gerakan game, tipe perpindahan 

layers, dan juga dapat merancang struktur tampilan game dari navigasi, 

button/tombol, tools, icon, animasi flash, banner, environment, karakter 

yang ditampilkan, rancangan aksesoris serta kostum tokoh game. 

Peluang usaha dalam kaitannya dengan desain web yaitu menentukan 

kebutuhan tampilan dalam desain web/laman, merancang tampilan 

antar muka, icon, button, sampai merancang media promosinya. Berikut 

ini adalah contoh rancangan dalam desain web: 

Design by moenib 
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    Production House dan TV Commercial 

Jasa Desain Grafis / Desain Komunikasi Visual dalam Production House 

dan TV Commercial adalah perancangan konsep visual, story board, title, 

special effect, trailer,  properti, stage design (background dan panggung), 

serta perancangan material promosi untuk film, iklan, drama, dan 

publikasi yang dibutuhkan oleh PH dan TV. Berikut ini adalah contoh 

hasil storyboard untuk produk dengan media televisi:  

 

 

Design by moenib 
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http://illustrations.greghigh.com 

   User Interface dan User Experience (UI/UX)  

Jasa Desain Grafis / Desain Komunikasi Visual 

dalam User Interface dan User Experience adalah 

perancangan user interface untuk media aplikasi 

komputer dan mobile phone. Ada banyak user 

interface yang berhubungan dengan programming 

interface web dan game, action untuk tombol, 

layar, bidang, seleksi, kontrol sentuh seperti 

touchscreen, dan kontrol suara seperti voice 

command. Jasa desain grafis dalam user experience 

adalah perancangan promosi website dan 

interface-nya, karakter visual untuk website dan 

mobile secara visual grafis, seperti button, tools, 

background laman, dan environment alur laman 

web yang dikaitkan dengan user. 

  

Design by moenib 

http://illustrations.greghigh.com/
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Bagan pembagian media yang terkait dengan bidang usaha Desain Grafis / DKV 

 

 

 

 

 



 
 13 

 

 

  



14   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branding Design by moenib 
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PERMODALAN DAN MANAJEMEN KEUANGAN  

A. Sumber Modal  

da beberapa strategi pemenuhan modal yang dapat digunakan oleh 

pelaku usaha Desain Grafis / Desain Komunikasi Visual antara lain: 

 
1.   Modal Pribadi 

Modal pribadi mencakup modal dari seorang pelaku usaha atau patungan 

beberapa pelaku usaha dalam usaha bersama yang antara lain bersumber 

dari warisan, penjualan asset, atau hadiah dari kompetisi. Hal yang perlu 

diperhatikan adalah pencatatan dan penggunaan, jangan sampai 

dicampur dengan keuangan pribadi atau keuangan rumah tangga.  

 

2.   Pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya 

Perlu disadari bahwa bank atau lembaga keuangan lainnya memiliki 
syarat yang cukup ketat dan bunga yang cukup tinggi. Persyaratan yang 
dimaksud adalah bagaimana Bank atau lembaga keuangan menilai 
apakah calon debitur pantas menerima sejumlah pinjaman dan akan 
mampu melunasi pinjaman beserta bunganya tepat waktu. Sebagai 
contoh, bank akan menilai calon debitur berdasarkan kriteria 5C: 
1. Character (Karakter) 

Bank akan menganalisis bagaimana watak calon debitur, antara lain 
apakah orang tersebut dapat dipercaya. 

2. Capacity (Kapasitas) 
Bank akan memperkirakan kemampuan calon debitur untuk 
melunasi pinjaman berdasarkan kemampuan orang tersebut dalam 
mengelola bisnis. Oleh karena itu, laporan mengenai jalannya 
kegiatan usaha (termasuk tentang penjualan, untung dan rugi, serta 
perkiraan keuntungan di masa mendatang) sangat penting untuk 
dipersiapkan oleh calon debitur. 

3. Capital (Sumber Pembiayaan) 
Bank akan meminta informasi dan melakukan pengecekan 
kebenaran mengenai sumber-sumber pembiayaan untuk usaha. Jadi, 
usaha harus memiliki sumber pembiayaan lain selain dari pinjaman 
yang diharapkan akan diberikan oleh Bank. 
 

A 
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4. Collateral (Jaminan) 
Bank juga memerlukan jaminan untuk melindungi Bank dari risiko 
kerugian tidak dilunasinya pinjaman oleh debitur. Jaminan adalah 
sesuatu yang memiliki nilai ekonomi lebih besar dari jumlah 
pinjaman itu sendiri. 

5. Condition (Kondisi) 
Bank akan menganalisis kondisi ekonomi sektor usaha calon debitur 
pada saat ini maupun yang akan datang. Jadi, pada waktu utertentu, 
mungkin Bank akan menghindari pemberian pinjaman kepada sektor 
tertentu. 
 

3.   Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (“PKBL”) 

Program kemitraan diadakan untuk meningkatkan kemampuan usaha 

kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Dana program kemitraan 

disalurkan dalam bentuk: 

a. pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian asset 

tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;  

b. pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat 

jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha 

Mitra Binaan. 

Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan 

maksimum sebesar Rp200.000.000,00. Besarnya jasa administrasi 

pinjaman dana Program Kemitraan ditetapkan satu kali pada saat 

pemberian pinjaman yaiu sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari saldo 

pinjaman awal tahun. Yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan 

adalah usaha yang: 

a. dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha 

Menengah atau Usaha Besar; 

b. berbentuk perusahaan perorangan, badan usaha bukan badan 

hukum, atau badan hukum yang termasuk usaha mikro dan koperasi; 

c. telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun; 

d. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil 

penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00; 

e. mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan; dan 

f. belum memenuhi persyaratan perbankan. 
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Informasi lebih lanjut mengenai PKBL dapat diakses di 
infopkbl.bumn.go.id.  
 

4. Investor 
Berbeda dengan konsep pinjam meminjam biasa, namun demikian pada 
praktiknya, investasi sering dicampuradukkan dengan pemberian 
pinjaman, sehingga pelaku usaha pada akhirnya harus mengembalikan 
modal meskipun usaha masih dalam keadaan rugi. Hal yang harus 
diperhatikan untuk mendapatkan investor dan dalam berhubungan 
dengan investor antara lain adalah: 
1. Pelaku usaha harus mempersiapkan proposal, menggambarkan 

bahwa pelaku usaha dapat dipercaya dan bahwa usahanya 
prospektif. 

2. Sebagai pihak yang lebih lemah (membutuhkan uang), posisi tawar 
pelaku usaha lebih rendah dibandingkan investor. Meskipun 
demikian, pelaku usaha harus cermat dalam mengadakan perjanjian 
tertulis dengan investor: 
a. Pastikan apakah perjanjian tertulis adalah perjanjian investasi 

atau perjanjian pinjam meminjam biasa, dimana baik dalam 
keadaan untung ataupun rugi, pelaku usaha tetap harus 
memenuhi pelunasan dalam jangka pendek. Pastikan jumlah 
modal dan bagaimana ketentuan pembayaran kepada investor. 

b. Pastikan apa yang tertulis dalam perjanjian sesuai dengan apa 
yang disepakati secara verbal. Perkara dalam investasi seringkali 
bermula dari pelaku usaha yang merasa isi perjanjian tertulis 
yang sudah ditandatanganinya tidak sesuai dengan kesepakatan 
awal yang dibahas secara verbal. 

c. Isi dalam perjanjian tertulis betul-betul harus dipahami oleh 
pelaku usaha. Apabila perjanjian ditulis dalam bahasa Inggris, 
pelaku usaha berhak untuk meminta perjanjian tersebut 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah 
tersumpah. Biaya penerjemahan tersebut dapat disepakati 
untuk dibayar bersama. 

 
5. Bermitra dengan Sistem Profit Sharing 

Pelaku usaha dapat mengerjakan suatu proyek bersama dengan pelaku 
usaha lain untuk mengurangi kebutuhan modal dan pada akhirnya para 
pelaku usaha akan berbagi keuntungan dari proyek tersebut.  
 



18   
 

 

6. Klien atau Konsumen 
Untuk meringankan beban biaya produksi, pelaku usaha dapat 
memperoleh modal dari klien atau konsumen yaitu dengan membuat 
perjanjian tertulis atau kesepakatan bahwa klien atau konsumen harus 
terlebih dahulu membayarkan sejumlah uang sebelum pelaku usaha 
mulai mengerjakan apa yang diminta oleh klien atau konsumen. 
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B. Alokasi Modal Usaha 

1. Peralatan 

 

 

 

Peralatan dasar sebuah usaha Desain Grafis / Desain Komunikasi Visual 

pada umumnya terdiri dari Personal Computer (PC), laptop dengan standar 

minimal Core i5, Ram 8 Gb. Kebutuhan lain yaitu koneksi Local Area 

Network (LAN) antar komputer, peralatan untuk koneksi internet seperti 

LAN/ local area network atau wi-fi, pen tablet untuk perancangan ilustrasi 

dan digital imaging, dan lain sebagainya. Jenis dan jumlah peralatan ini 

tergantung kepada jumlah tenaga kerja, teknologi yang digunakan 
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disesuaikan dengan teknologi terbaru, dan jenis jasa yang ditawarkan 

oleh sebuah usaha Desain Grafis / Desain Komunikasi Visual. 

2. Software 

Software yang digunakan tergantung dari kebutuhan dalam usaha 

desain grafis. Software atau program aplikasi desain grafis saat ini 

dibedakan berdasarkan dua kategori utama, yaitu gambar desain Vector 

dan gambar desain Raster. Desain raster juga biasa disebut sebagai 

bitmap dengan perhitungan ukuran Pixel. Software tersebut dapat 

berupa software yang berlisensi atau open source.  

Penyediaan software untuk keperluan produksi desain harus 

disesuaikan dengan fokus jasa dari sebuah usaha Desain Grafis / Desain 

Komunikasi Visual. Kelengkapan software wajib dipenuhi sesuai 

kebutuhan. Misalnya, sebuah usaha Desain Grafis / Desain Komunikasi 

Visual yang memiliki fokus pada layanan grafis statis, maka software yang 

disiapkan adalah software kategori pengolah Vector dan Pixel. 

Software yang sering digunakan dalam bidang Desain Grafis / Desain 

Komunikasi Visual adalah Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel 

Draw, SAI, Adobe Flash, In Design, dan tidak menutup kemungkinan 

software/program pengolah desain lainnya untuk pengolahan ilustrasi, 

fotografi, animasi, mobile app,  dan lain sebagainya. 

. 
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Berikut merupakan pembagian software untuk Desain Grafis / Desain 

Komunikasi Visual. 
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3. Perlengkapan 

Perlengkapan dasar sebuah desain grafis pada umumnya berupa satu 

set furniture meja dan kursi, Air Conditioner (AC), dan file cabinet. 

Perlengkapan yang dimiliki oleh sebuah usaha desain grafis disesuaikan 

dengan luas tempat usaha yang mereka miliki. 

4. Ruangan 

Ruangan sebuah usaha desain grafis minimal terdiri dari tiga ruangan 

pokok yaitu ruang desainer, ruang manajemen dan ruang produksi. 

Ruang desainer adalah tempat dilakukannya proses mendesain. Ruang 

manajemen biasanya digunakan untuk kegiatan meeting dan 

brainstorming dengan klien, sedangkan ruang produksi biasanya 

dikhususkan sebagai ruang pengerjaan proses pasca desain. Standar 

ruangan untuk 2 desainer minimal 3 x 3 meter persegi. 

5. Lokasi Usaha 

Lokasi usaha sebaiknya mudah dijangkau oleh klien. Penetapan 

lokasi usaha ini dipengaruhi dengan besaran anggaran modal yang 

disiapkan. Bila anggaran relatif rendah untuk menyewa sebuah tempat 

usaha, agensi dapat dikondisikan pada co-working space dan 

memaksimalkan layanan secara online. 

Pemilihan lokasi yang strategis akan mempengaruhi pasar dan klien 

yang dituju, lokasi usaha di area business center akan lebih maju dalam hal 

manajemen, pengelolaan dan pendapatan dibandingkan mendirikan 

usaha di area jauh dari pusat kota, pemasukan dan pengembangan usaha 

akan lebih baik di lokasi business center. 
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Struktur Biaya 

Secara umum, struktur biaya dalam usaha Desain Grafis / Desain 

Komunikasi Visual terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Berikut contoh 

struktur biaya di dalam sebuah usaha Desain Grafis / Desain Komunikasi Visual 

yang mempunyai empat orang staf kecuali owner: 

 

Contoh Asumsi Struktur Biaya Usaha Desain Grafis / Desain Komunikasi Visual untuk 

jangka waktu satu tahun di Kota besar dan Kabupaten 
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Berdasarkan contoh struktur biaya tersebut, maka Return On Investment-nya 

dapat dihitung sebagai berikut: 

 

Contoh Asumsi Perhitungan Return On Investment untuk jangka waktu tiga 

tahun. 
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C. Tarif  Jasa Desain 

Tarif jasa desain ditetapkan berdasarkan akumulasi dari biaya kreatif, biaya 

produksi, dan biaya media. Berikut contoh tarif jasa sebuah usaha Desain 

Grafis / Desain Komunikasi Visual. Dasar perhitungan tarif jasa Desain Grafis / 

Desain Komunikasi Visual disesuaikan dengan letak geografisnya (kota/ 

kabupaten/ kecamatan). Dengan menentukan besaran tarif jasa Desain Grafis /  

Desain Komunikasi Visual maka dapat diketahui penerimaan atau 

keuntungan dalam satu tahun. 
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Penetapan tarif desain sangat bervariasi dari satu pelaku usaha Desain 

Grafis / Desain Komunikasi Visual ke pelaku lainnya. Pertimbangan penetapan 

tarif desain dapat dirinci mengacu kepada biaya kreatif (biaya riset, brief, 

brainstorming, dan eksekusi), biaya produksi (biaya cetak, listrik, dan 

akomodasi), biaya media (biaya pemasangan iklan). Ada beberapa hal yang 

dapat dipertimbangkan agar dapat menentukan harga jasa desain yang 

kompetitif, antara lain: 

1. Identifikasikan Pengeluaran Usaha Selama Setahun 

Pengeluaran tahunan dapat dihitung berdasarkan biaya overhead seperti sewa 

tempat usaha, utilitas, biaya perjalanan, biaya rapat, biaya pemasaran, 

maupun biaya SDM seperti gaji dan asuransi kesehatan. 

2. Tentukan Billable Hours/ Waktu Kerja 

a. Secara umum, billable hours mengacu kepada jumlah waktu yang 

dihabiskan dalam pengerjaan proses desain. Dengan menggunakan 

asumsi kerja selama lima hari dalam seminggu dengan durasi delapan jam 

setiap harinya, maka dapat dihitung billable hours dalam setahun sebagai 

berikut: 

 

b. Kalkulasikan berapa banyak waktu yang diperlukan secara akurat untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan desain. Contohnya, untuk menyelesaikan 

100 halaman buku, apakah diperlukan 24 jam atau 40 jam? 
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Setelah menghitung billable hours, maka kita dapat menentukan biaya 
usaha per jam. Berikut rumus perhitungannya: 

 

Gaji per bulan x 13 Gaji setahun yang diharapkan 

+ biaya pengeluaran 
selama setahun 

Sewa tempat, peralatan, utilitas, biaya perjalanan, 
asuransi dan lain-lain 

= total biaya  

/1.152 
Annual Billable Hours– 40 jam x 48 minggu x 60% (satu 
tahun) 

= biaya per jam   

+ pajak 15% Pajak penghasilan di atas 50 juta 

= biaya per jam  Break Even Rate 

+ 50% Besaran keuntungan yang ditentukan 

= biaya usaha per jam  

 

Berikut contoh skenarionya: 

65.000.000 Gaji setahun yang diharapkan – 5 juta/bulan x 13 
+ 60.000.000 Sewa tempat 3 juta/bulan + biaya perjalanan dan 

komunikasi 2 juta/bulan  
= 125.000.000  

/1.152 Annual Billable Hours  – 40 jam x 48 minggu x 60%  
= 108.500  

+ 16.275 Pajak penghasilan di atas 50 juta 
= 124.775 Break Even Rate 

+50% Besaran keuntungan yang ditentukan 
= 187.200  

 
Setelah didapatkan biaya usaha per jam, maka tarif jasa dapat dihitung 
dengan menggunakan kalkulasi waktu pengerjaan desain yang sudah 
ditentukan sebelumnya dan pertimbangkan berapa jumlah SDM yang 
dibutuhkan dalam penyelesaian suatu pekerjaan desain. Berikut 
contohnya:  
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D. Perpajakan Usaha 

Era teknologi telah membawa gaya hidup tersendiri bagi para pelaku 

bisnis, walaupun masih dalam skala UMKM. Dari sisi pajak, hal ini sangat besar 

potensinya yang harus diambil untuk menjadi pemasukan pajak. Berikut ini 

potensi pajak dari usaha Desain Grafis / Desain Komunikasi Visual antara lain: 

1. PPh (Pajak Penghasilan)  

Saat ini belum ada aturan khusus mengenai perlakuan PPh atas 

pengusaha bidang usaha desain, sehingga masih mengikuti ketentuan 

pajak penghasilan secara umum. Berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013, 

perlakuan pajak pengusaha dengan penghasilan/omzet bruto tidak 

melebihi Rp 4,8 milliar dikenakan pajak sama dengan pajak UMKM, yaitu 

1% dari omset. 
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2. Pajak Daerah 

Mengacu pada otonomi daerah, setiap kegiatan usaha yang 

menghasilkan keuntungan  biasanya dikenai kewajiban untuk membayar 

retribusi daerah yang besarnya sesuai dengan peraturan daerah masing-

masing. 

3. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)  

Sejak 1 Januari 2014, pemerintah telah menetapkan aturan mengenai 

batasan Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu pengusaha yang omzetnya 

mencapai Rp 4,8 miliar per tahun. Dengan demikian, semua pelaku usaha 

yang omzetnya sudah mencapai atau melebihi jumlah tersebut harus 

mengajukan PKP karena wajib memungut PPN sebesar 10% atas setiap 

transaksinya. 
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MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

A. Kompetensi Sumber Daya Manusia 

esainer grafis/komunikasi visual memegang peranan yang vital 

dalam pengelolaan usaha Desain Grafis / Desain Komunikasi Visual. 

Oleh karena itu, diperlukan desainer grafis/komunikasi visual yang 

berkompeten. Berikut kompetensi minimal seorang desainer 

grafis/komunikasi visual:  

1. Pengetahuan, keterampilan dan kepekaan mengenai elemen desain 

(line, shape, form, texture, contrast, space, tone, colour, etc) dan prinsip desain 

(harmony, balance, rhythm, contrast, depth, etc). 

2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam tipografi. 

3. Memiliki keterampilan menggambar dan kepekaan pada unsur gambar 

(garis, bidang, warna, dan seterusnya). 

4. Memiliki keterampilan mengoperasikan perangkat lunak desain grafis. 

5. Memiliki pengetahuan dasar fotografi. 

6. Memiliki pengetahuan dasar motion graphic. 

7. Memiliki pengetahuan dasar audio visual. 

8. Memiliki pengetahuan dasar website. 

9. Memiliki pengetahuan produksi dan teknologi produksi. 

B. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi dalam usaha jasa Desain Grafis / Desain Komunikasi 

Visual memerlukan minimal empat orang staf yaitu satu Head Designer, dua 

Designer, dan satu Account Executive. Berikut ini adalah macam-macam struktur 

organisasi usaha Desain Grafis / Desain Komunikasi Visual: 

 

D 
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1. By Project  

By Project adalah pekerjaan desain dilakukan dalam kurun waktu 

singkat dan dikerjakan hanya dalam satu order desain, misalnya logo, 

branding, material promosi dan iklan. 

By Project terdiri atas satu orang Owner, satu orang Creative Director, 

satu orang Art Director, dua orang Designer, dan satu orang Account 

Executive/Marketing. Apabila dibutuhkan, ditambahkan kontributor 

/freelance designer untuk membantu mempercepat proses kreatif. 

 

2. By Retainer 

By Retainer adalah proses kerja desain yang ditentukan oleh beberapa 

order yang bersamaan dalam kurun waktu 1-3 bulan, misalnya 2-3 

pekerjaan desain untuk kampanye, desain kemasan, desain Integrated 

Marketing Communication. 

By Retainer terdiri atas satu Owner, satu orang Account 

Executive/Marketing, dua orang Designer dengan posisi yang sama, satu 

orang Finance (pihak ketiga). Apabila dibutuhkan, ditambahkan 

kontributor/freelance designer untuk membantu mempercepat proses 

kreatif. 
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3. By Online Design dan Online Market  

By Online adalah pekerjaan desain yang dikerjakan terkait dengan 

order online atau pemasaran online, misalnya e-commerce dan logo online 

By Online Design dan Online Market terdiri atas satu orang Manager, 

satu orang Marketing Online, dua orang Designer, dan satu orang jaringan 

Online/Web. Apabila dibutuhkan, ditambahkan kontributor/freelance 

designer untuk membantu mempercepat proses kreatif. 
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4. By Digital Media 

By Digital Media adalah pekerjaan desain yang berdasarkan pada 

teknologi multimedia dan games, misalnya desain untuk tools dan 

material games, desain interface game, mobile application. 

By Digital Media terdiri atas satu orang Manajer, satu orang Marketing 

Online, satu orang Designer, dua Illustrator, satu orang jaringan 

Online/Web. Apabila dibutuhkan, ditambahkan kontributor/freelance 

designer untuk membantu mempercepat proses kreatif. 

 

C. Perekrutan dan Penggajian 

Pada awal pendirian usaha desain grafis/desain komunikasi visual 

dibutuhkan ketepatan perekrutan terutama kebutuhan untuk bagian desainer, 

Account Executive/Marketing dan bagian yang lainnya berdasarkan kebutuhan 

usaha yang dijalankan. Ikatan hubungan dengan tenaga kerja harus 

dituangkan dalam perjanjian/kontrak kerja.  

1. Cara-Cara Perekrutan 

Proses rekrutmen yang paling awal adalah menentukan spesifikasi 

sumber daya manusia. Perekrutan bisa dilakukan melalui jalur iklan 

lowongan dan/ata jejaring social, jaringan asosiasi, jaringan relasi, dan 

jaringan industri kreatif. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan designer 

khususnya, diperlukan seseorang yang mahir dan berpengalaman, serta 

mempunyai skill di bidang desain. 



 
 35 

 

2. Penggajian 

Dasar penggajian pegawai di dalam usaha Desain Grafis / Desain 

Komunikasi Visual mengacu pada jenjang kompetensi seperti yang tertuang 

dalam KKNI 2017 dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tempat 

usaha Desain Grafis / Desain Komunikasi Visual didirikan. Skema penggajian 

di dalam usaha desain grafis ini pada umumnya terdiri dari gaji pokok, 

asuransi kesehatan, insentif, bonus, dan honor lembur. 

3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari 

lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan 

memperhatikan peraturan yang berlaku (UU Ketenagakerjaan). 

Pengusahaan yang melakukan PHK wajib membayar uang pesangaon 

dan/atau uag penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang 

seharusnya diterima dengan perhitungan yang diatur dalam pasal 156 UU 

Ketenagakerjaan.   
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D. Kode Etik Usaha Desain dan Kode Etik Profesi Desainer 
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MANAJEMEN PRODUKSI 

A. Alur Kerja 

1. Proses Kreatif 

roses kreatif ini dimulai dari brief yang diterima AE/direksi dari klien 

yang kemudian desainer mencoba membuat draf desain. Pada 

proses ini, kebutuhan atau permasalahan klien akan diidentifikasi dan 

dilakukan analisis untuk ditemukan solusi berbentuk desain. Hasil akhir 

dari proses ini adalah konsep atau sketsa desain. Pelaku dalam proses ini 

adalah desainer grafis / komunikasi visual yang mengidentifikasi dan 

mengeksplorasi solusi desain yang sesuai. Proses kreatif mencakup 

aktivitas sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 
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Hasil akhir dari proses ini adalah concept art atau draf desain yang 

biasanya berupa sketsa di kertas maupun sketsa elektronik/digital yang 

menggambarkan konsep secara keseluruhan dan belum terlalu 

mendetail. 

2. Proses Presentasi Desain 

Setelah draf beserta konsep selesai dibuat, desainer dan AE/Direksi 

bertemu dengan klien untuk mempresentasikan atau memberikan 

persuasi rancangan melalui pitching. Konsep tersebut harus sesuai 

dengan brief awal dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Dengan 

cara penyampaian pesan, seni, komunikasi yang baik akan mengurangi 

jumlah revisi dalam desain.  

 

 

 

3. Proses Penempatan Karya 

Pada tahap ini, sketsa atau rancangan yang dihasilkan dari proses 

sebelumnya kemudian direalisasikan ke dalam bentuk sebenarnya. 

Bentuk tersebut dapat berupa cetakan di atas kertas maupun digital 

untuk ditampilkan di komputer. Bentuk digital memperbanyak pilihan 

visual, yaitu statis seperti poster dan dinamis seperti video. Proses ini 

sekarang sudah didukung dengan adanya teknologi informasi yang 

membantu pengiriman file desain kepada percetakan untuk desain pada 

media cetak.  

4. Proses Produksi 

Pada tahap ini, dilakukan finalisasi konsep desain yang akan 

diproduksi. Selain itu, dilakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang 

dapat membantu kelancaran produksi. Pihak-pihak tersebut antara lain 

adalah sebagai berikut: 
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 Percetakan, yaitu seseorang yang terlibat dalam pembuatan 

materi cetak. Aktor ini terlibat dalam proses pencetakan materi 

desain yang telah ada. Agar hasil desain maksimal, hal-hal yang 

perlu diperhatikan antara lain adalah jenis-jenis kertas, tinta, 

dan warna. 

 

 Fotografer, yaitu seseorang yang memiliki kompetensi dalam 

bidang fotografi. 

 

 Videografer, yaitu seseorang yang memiliki kompetensi dalam 

bidang video. 

 

 Animator, yaitu seseorang yang memiliki kompetensi dalam 

membuat animasi. 

 

 Motion graphic artist, yaitu seseorang yang memiliki kompetensi 

dalam membuat motion graphic. 

 

5. Pasca Produksi 

Tahap ini merupakan penyuntingan akhir dari karya desain yang 

dihasilkan. Selain itu, dilakukan kendali kualitas materi agar sesuai 

dengan rancangan yang telah ditentukan sebelumnya. Contoh kualitas 

yang harus dijaga antara lain adalah kualitas warna, kualitas cetak, 

kualitas gambar, hingga ketersampaian pesan. Hasil produksi kemudian 

dikirimkan ke percetakan atau penerbitan (untuk materi cetak), ataupun 

dikirimkan ke media elektronik seperti televisi, radio, dan situs web. 

Secara umum, desainer grafis / komunikasi visual sudah mengetahui 

dasar-dasar percetakan, fotografi, videografi, dan multimedia sehingga 

proses produksi dapat dilakukan oleh desainer grafis itu sendiri tanpa 
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melibatkan pihak ketiga. Namun, hal tersebut masih tergantung kepada 

keahlian khusus dan minat dari sang desainer 

 

Bagan Proses Produksi Usaha Desain Grafis / Desain Komunikasi Visual 
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B. Pengendalian Mutu dan Pengembangan Usaha 

1. Pengendalian Mutu 

engendalian mutu di dalam usaha Desain Grafis / Desain Komunikasi 

Visual didasarkan pada Kontrak Kerja yang sudah disepakati oleh klien 

dan pelaku usaha Desain Grafis / Desain Komunikasi Visual.  

Pengendalian Mutu Usaha Desain Grafis 

No. Pengendalian Mutu Keterangan Pengendali Mutu 

1. Kualitas Mutu Desain Kualitas mutu desain diukur 
dari style, warna, layout, ukuran, 
draft desain, dan hasil desain. 

Creative Director atau 
Head Designer. 

2. Kualitas Layanan Desain Kualitas layanan diukur dari 
adanya kesesuaian approval 
desain awal dan hasil akhir. 

Creative Director atau 
Head Designer. 

 

2. Pengembangan Usaha 

Pengembangan usaha Desain Grafis / Desain Komunikasi Visual sangat 

beragam dikarenakan keterkaitannya dengan bidang lain.  

No. Strategi  Keterangan Layanan 

1. Generalis 

Merupakan pengembangan 
usaha dengan memberikan 
semua layanan jasa desain 
yang dibutuhkan oleh 
konsumen.  

Jasa desain Integrated 
Marketing Communication 
yang sekaligus memberikan 
layanan  bidang periklanan, 
cetak, fotografi, animasi, 
desain laman, dll 

2. Spesialis 

Merupakan pengembangan 
usaha dengan memberikan 
layanan jasa desain yang 
berfokus pada layanan 
tertentu.  

Jasa yang terfokus pada satu 
pekerjaan desain grafis, 
misalnya desain outdoor,  
desain branding, , mobile app 
material, atau khusus pada 
pembuatan ilustrasi. 

 

P 
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MANAJEMEN PEMASARAN 

A. Segmen Pasar 

egmen pasar usaha desain grafis dapat dilihat dari dua aspek yaitu 

geografis dan demografis. Usaha desain grafis yang berlokasi di 

kecamatan/kabupaten biasanya mempunyai tarif jasa yang lebih rendah jika 

dibandingkan dengan usaha desain grafis serupa yang berlokasi di kota-kota 

besar.   

B. Target Pasar 

Pada usaha desain grafis, target pasar dapat dibedakan sebagai berikut: 

 

S 
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C. Positioning 

Positioning merupakan aspek pembeda kualitas jasa desain antara agensi 

satu dengan agensi lainnya (pesaing). Sebuah usaha desain grafis dapat 

berfokus pada satu atau beberapa layanan produk jasa desain grafis. Selain itu, 

dapat juga dilakukan dengan pemberian pelayanan yang lebih cepat 

dibanding usaha serupa, atau bisa juga dengan penawaran tarif jasa yang lebih 

terjangkau dari pesaing.  

D. Strategi Promosi 

Strategi promosi usaha desain grafis harus mempertimbangkan tiga aspek 

penting sebelum melakukan aktivitas promosi. Tiga aspek penting itu adalah 

pengelolaan tarif jasa desain, pengelolaan lokasi usaha, dan pengelolaan 

kualitas jasa desain. Promosi usaha sebaiknya dilakukan secara bertahap dan 

berkala serta disesuaikan dengan besaran alokasi modal usaha. Strategi 

promosi dapat dilakukan melalui tiga media, yaitu:  

 



 
 47 

 

 
 
  

Design by moenib 
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HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 

A. Kekayaan Intelektual 

ekayaan intelektual (KI) adalah kekayaan yang timbul atau lahir 

karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan 

karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra . Untuk dapat menciptakan karya -karya 

intelektual tersebut diperlukan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan 

biaya. Hasil karya tersebut memiliki 

nilai investasi ekonomi yang perlu 

dilindungi. Desain industri telepon 

genggam Apple®, misalnya, memiliki 

nilai ekonomi yang sangat tinggi karena 

model desain telepon genggam tersebut 

banyak digunakan oleh telepon 

genggam merek lain dengan membayar 

royalti kepada pemilik KI desain Apple ®. 

Perlindungan terhadap KI akan 

berdampak pada peningkatan 

kesejahteraan hidup pemilik KI. Selain 

itu, perlindungan terhadap KI akan 

mendorong pertumbuhan ekonomi, 

menciptakan dan/atau memperluas 

lapangan kerja, dan meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat di suatu 

negara. Pengelolaan KI yang efektif dan efisien akan menciptakan kesadaran 

akan pentingnya KI sebagai pemercepat laju pembangunan kesejahteraan 

ekonomi, sosial, dan budaya.  

B. Kekayaan Intelektual Desain Grafis 

Kekayaan Intelektual yang terkandung dalam usaha desain grafis adalah 

hak cipta, desain industri dan merek. 

K 
Perlindungan dan 

pemanfaatan KI yang baik akan 

menciptakan dan memperluas 

lapangan kerja, meningkatkan 

kesejahteraan dan kualitas 

hidup masyarakat, 

memantapkan posisi 

perdagangan dan investasi, 

mengembangkan teknologi, 

dan meningkatkan daya saing 

bangsa di tingkat internasional. 
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Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta  yang timbul secara 

otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan  

diwujudkan dalam bentuk nyata tampa mengurangi pembatasan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang 

berlaku. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara 

sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan 

yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya 

cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan 

atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, 

keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk 

nyata. Pemegang hak cipta adalah: (a) Pencipta sebagai pemilik 

hak cipta; (b) Pihak yang menerima hak cipta secara sah dari 

pencipta, atau (c) pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari 

pihak yang menerima hak tersebut secara sah.  

Permohonan pencatatan hak cipta diajukan kepada kemenkumham 

dengan cara mengisi formulir yang tersedia dalam bahasa Indonesia dan 

diketik rangkap 3 (tiga). Permohonan penciptaan hak cipta juga dapat 

dilakukan secara daring melalui laman https://e -hakcipta.dgip.go.id.  

 

Hak Cipta 
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1. Prosedur permohonan hak cipta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• identitas pencipta 

• identitas pemegang hak 
cipta 

• identitas kuasa (jika 
dikuasakan) 

• jenis dari judul ciptaan yang 
dimohonkan 

• tanggal dan tempat ciptaan 
diumumkan untuk pertama 
kali 

• uraian ciptaan 
Ajukan permohonan 

pendaftaran rangkap 3 dalam 
blangko yang disediakan 

• contoh ciptaan, produk hak 
terkait atau penggantinya 

• surat pernyataan 
kepemilikan ciptaan dan 
hak terkait 

• bukti pembayaran biaya 

Surat permohonan 

Lampiran 

Isi Formulir Isi Formulir 
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2. Sanksi pelanggaran HKI 

Berkaitan dengan pelanggaran HKI untuk selengkapnya dapat dilihat 

pada Bab XVII Ketentuan Pidana Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta. 

 

Desain Industri 

 

1. Definisi Desain Industri 

Desain Industri (DI) adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, 

atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan 

daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang 

memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga 

dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan 

suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.  

2. Produk Desain yang memiliki HKI 

Desain kemasan dan merchandise.  

3. Desain Industri Desain Grafis 

Desain Industri dalam usaha desain Grafis dibatasi pada luaran karya 

desain. Untuk proses mass production, pengguna desain memegang penuh 

penerapan desain ke dalam produk massal. Oleh karena itu, pengurusan 

Hak Kekayaan Intelektual dilakukan oleh pengguna desain.  
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Cara mendaftarkan desain industri  

 

 

  

1. Definisi Merek 

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara berupa grafis 

berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam 

bentuk 2 (dua) dimensi dan atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau  

kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan 

barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum 

dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.  

 

 

 

 

 

 

• tanggal, bulan, tahun 
permohonan 

• identitas pemohon 

• identitas pendesain 

• identitas kuasa (jika 
dikuasakan) 

• nama negara dan tanggal 
penerimaan permohonan 
pertama kali (diajukan 
dengan hak prioritas) 

Ajukan permohonan pendaftaran 
rangkap 3 dalam blangko yang 

disediakan 

• contoh fisik atau foto dan 

uraian desain industri 

• surat kuasa (jika dikuasakan) 

• surat pernyataan 

kepemilikan desain industri 

• bukti pembayaran biaya 

Surat permohonan Isi formulir 

Lampiran 

Merek 
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Macam Merek 

a. Merek dagang  adalah merek barang yang diperdagangkan oleh 

seseorang atau beberapa orang secara bersama -sama atau badan 

hukum untuk membedakan dengan barang -barang sejenis yang 

lain. 

b. Merek jasa  adalah merek jasa yang diperdagangkan oleh seseorang 

atau beberapa orang secara bersama -sama atau badan hukum 

untuk membedakan dengan jasa -jasa sejenis yang lain.  

c. Merek kolektif  adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau 

jasa dengan karakteristik yang sama  dalam hal sifat, ciri umum, dan 

mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan 

diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara 

bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa 

sejenis lainnya.  

2. Produk desain yang memiliki HKI  

Produk desain yang memiliki HKI adalah Logo. 

3. Merek Desain Grafis 

Merek desain grafis terdiri dari dua yaitu merek dagang adalah merek 

yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau 

beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk 

membedakan dengan barang sejenis lainnya, sedangkan merek jasa 

adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh 

seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum 

untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Berdasarkan pengertian 

tersebut, maka merek jasa berkaitan dengan nama usaha desain grafis 

dan pengurusannya dilakukan oleh pelaku usaha desain, sedangkan 

merek dagang melekat pada produk dan menjadi identitas produk 

tersebut sehingga pengurusan merek dilakukan oleh pengguna desain.  

Hak atas merek diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang 

terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri 
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merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk 

menggunakannya (UU RI No. 20 tahun 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• tanggal-bulan-tahun 
permohonan 

• identitas pemohon 

• identitas kuasa (jika 
dikuasakan) 

• klaim prioritas 

• tipe merek 

• merek yang 
dimohonkan (label 
merek) 

• nama/deskripsi 
merek 

Ajukan permohonan 
pendaftaran rangkap 4 dalam 

blangko yang disediakan 

 

Surat permohonan 

• tiga lembar label merek 
• surat kuasa 
• surat pernyataan 

kepemilikan merek 
• bukti prioritas dan 

terjemahannya 
• salinan ketentuan 

penggunaan merek 
kolektif 

• bukti pembayaran biaya 

Isi formulir 

Lampiran 



56   
 

Berikut ini adalah contoh rancangan yang didalamnya terdapat unsur 

desain yang memiliki HKI. 

 

 

 

 

 

 

  

Design by moenib 
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4. Prosedur permohonan Merek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasi mengenai permohonan hak kekayaan intelektual  dapat dilihat 

pada laman berikut http://dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual 

 

 

http://dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual
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Design by moenib 
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PENUTUP 

Dalam proses pendirian usaha, perlu dilakukan persiapan-persiapan 

wawasan tentang memulai usaha pada bidang usaha ini. Usaha desain grafis 

merupakan usaha yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, 

perusahaan, instansi pemerintahan maupun swasta dalam memberikan jasa 

desain grafis untuk mempromosikan layanan dan produk mereka agar 

tersampaikan kepada target sasarannya, membantu industri dalam 

merancang produk dan mengenalkan kepada masyarakat. Seperti halnya 

mempersiapkan usaha di bidang lainnya, usaha desain grafis juga perlu 

mempersiapkan  pengelolaan keuangan, sumberdaya manusia, manajemen 

produksi,pemasaran, pengendalian mutu untuk pengembangan usaha dan 

wawasan tentang Hak Kekayaan Intelektual. 

Buku ini disusun sebagai panduan persiapan pendirian usaha dengan 

rincian yang jelas, dan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk 

calon pelaku usaha desain grafis atau sebagai suplemen bagi pelaku usaha 

desain grafis yang sudah eksis. 



60   
 

  



 
 61 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 301 Tahun 
2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional 
Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan 
Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang 
Desain Grafis dan Desain Komunikasi Visual. 

Klasifikasi Lapangan Baku Usaha Indonesia 2015. Kementerian Perindustrian 
Republik Indonesia. 

Kusrianto, Adi. 2007. Pengantar Desain Komunikasi Visual. Yogyakarta: ANDI 

Meggs, Phillip. B, & Alston W Purvis. Meggs’s History of Graphic Design. New 
Jersey: John Wiley & Sons, Inc 

Pusat Bahasa Depdiknas. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga). 
Jakarta: Balai Pustaka 

Rencana pengembangan Desain Nasional 2015-2019. Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. 

Rustan, Surianto. 2009. LAYOUT, Dasar dan Penerapannya. Jakarta: Gramedia 
Pustaka utama. 

Safananyong, Yongky. 2006. Desain Komunikasi Visual Terpadu. Jakarta: Arte 
Media. 

Suyanto, M. 2004. Aplikasi Desain Grafis Untuk Periklanan. Yogyakarta: ANDI. 

UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis 

www.bekraf .go.id diakses pada 5 Oktober 2017 

www.dgip.go.id diakses pada 5 Oktober 2017 



62   
 

  



 
 63 

 

 

GLOSARIUM 

Logo Suatu gambar atau sekadar sketsa dengan arti tertentu, dan 
mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, organisasi, 
produk, negara, lembaga, dan hal lainnya membutuhkan 
sesuatu yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari 
nama sebenarnya. 

Ilustrasi Hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik drawing, 
lukisan, fotografi, atau teknik seni rupa lainnya yang lebih 
menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud 
daripada bentuk. 

Infografis Informasi yang disusun dalam bentuk yang menarik dan mudah 
dipahami 

Desain tata letak dan 
aset perangkat lunak, 

Tata letak, aset ikon, dan tombol sebuah perangkat lunak 
termasuk sistem operasi dan situs web agar mudah diakses dan 
enak dipandang. 

Aset permainan Segala macam grafis yang dibutuhkan dalam permainan baik 
elektronik maupun cetak/board game. 

Grafis interior Grafis yang memang dibuat sebagai hiasan interior. 

Peta dan sign system Benda grafis yang menunjukkan letak geografis danpetunjuk 
jalan. 

Tipografi Seni dan teknik untuk mengatur huruf (kapital maupun tidak) 
yang akan diaplikasikan kepada karya-karya yang telah 
disebutkan sebelumnya. 

Animasi Salah satu bentuk multimedia berupa gambar, baik 2D maupun 
3D yang bergerak untuk kebutuhan game, video, film, iklan 
televisi dan cartoon movie. 

  

 

Motion graphic atau 
grafis bergerak 

Salah satu bentuk grafis yang menggunakan video dan/atau 
animasi untuk menciptakan kesan bergerak dari grafis tersebut. 
Contoh motion graphic antara lain adalah pembuka/penutup 
program televisi dan bumper. 
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 LAMPIRAN 

 
Bentuk  Badan Usaha 

 

Terdapat beberapa bentuk badan usaha (badan yang bertujuan untuk 

memperoleh keuntungan) dengan perbedaan sebagai berikut: 

 

Bentuk 

Badan Usaha 
Pendirian 

Para Pihak, 

Kewajiban dan 

Kewenangan 

Pertanggungjawaban 

Perusahaan 

Perorangan 

Tidak ada 

formalitas 

pendirian. 

Pemilik mempunyai 

kewenangan penuh 

untuk menjalankan 

perusahaan.  

Pemilik memikul 

sendiri segala 

tanggung jawab. 

Utang usaha = utang 

pribadi. 

Persekutuan 

Perdata 

Tidak ada 

formalitas 

pendirian. 

Masing-masing 

pemilik dapat 

melakukan perikatan 

dengan pihak ketiga. 

Tanggung jawab atas 

perikatan dengan 

pihak ketiga 

ditanggung oleh 

pemilik yang 

melakukan perikatan 

tersebut. 

Firma 

Terdapat 

formalitas 

atau 

prosedur 

khusus 

untuk 

mendirikan 

Firma, 

memerlukan 

akta otentik. 

1. Setiap anggota 

memberikan modal 

dalam bentuk 

uang, barang, 

dan/atau bukan 

uang dan bukan 

barang. 

2. Setiap anggota 

dapat melakukan 

perikatan dengan 

pihak ketiga 

(kecuali Anggaran 

Seluruh tanggung 

jawab ditanggung 

bersama secara 

tanggung renteng, 

kecuali tanggung 

jawab timbul sebagai 

akibat adanya 

anggota yang 

melakukan hal yang 

bukan merupakan 

kewenangannya. 



 

Bentuk 

Badan Usaha 
Pendirian 

Para Pihak, 

Kewajiban dan 

Kewenangan 

Pertanggungjawaban 

Dasar mengatur 

adanya hal tertentu 

yang hanya dapat 

dilakukan anggota 

tertentu). 

Commanditaire 

Vennontschap 

(CV) 

Terdapat 

formalitas 

atau 

prosedur 

khusus 

untuk 

mendirikan 

CV, 

memerlukan 

akta otentik. 

1. Sekutu Pasif: 

 memberi 

modal; 

 tidak berhak 

bertindak 

atas nama 

CV.  

2. Sekutu Aktif: 

menjadi pengurus 

CV dan dengan 

demikian berhak 

bertindak atas 

nama CV. 

Tanggung jawab 

hanya ditanggung 

Sekutu Aktif, kecuali 

tanggung jawab 

timbul akibat Sekutu 

Pasif melakukan hal 

di luar 

kewenangannya. 

Peseroan 

Terbatas (PT) 

Terdapat 

formalitas 

atau 

prosedur 

khusus 

untuk 

mendirikan 

PT, 

memerlukan 

akta otentik. 

1. Direksi 

2. Dewan Komisaris 

3. Rapat Umum 

Pemegang Saham 

(RUPS) 

Masing-masing pihak 

atau organ memiliki 

hak dan tanggung 

jawabannya masing-

masing sebagaimana 

diatur dalam Undang-

Undang No. 40 Tahun 

2007 tentang 

1. Hak dan 

kewajiban PT 

terpisah dengan 

hak dan kewajiban 

pribadi pendiri, 

direksi, dewan 

komisaris, 

maupun 

pemegang saham. 

2. Suatu organ, 

misalnya seorang 

direktur, baru 

bertanggung 



 

Bentuk 

Badan Usaha 
Pendirian 

Para Pihak, 

Kewajiban dan 

Kewenangan 

Pertanggungjawaban 

Perseroan Terbatas 

dan pengaturan lebih 

lanjut dalam Anggaran 

Dasar PT. 

jawab secara 

penuh sampai 

dengan harta 

pribadinya apabila 

tanggung jawab 

timbul karena Ia 

bertindak di luar 

kewenangannya. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Berikut penjelasan mengenai pendirian badan hukum PT, khususnya PT 

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). 

 

PT adalah badan hukum yang didirikan oleh 2 (dua) orang (perorangan atau 

badan hukum) atau lebih yang mengikatkan diri dalam perjanjian, bersama-

sama memberikan modal ditempatkan (yang terbagi dalam bentuk saham) 

untuk menjalankan kegiatan usaha, serta memenuhi persyaratan dalam 

peraturan perundang-undangan. 

Sebelum mencermati proses pendirian PT, perlu dipahami bahwa PT memiliki 

3 (tiga) organ, yaitu: 

1. Direksi, yaitu yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas 

pengurusan PT untuk kepentingan PT, sesuai dengan maksud dan tujuan 

PT serta mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai 

dengan ketentuan Anggaran Dasar.  

2. Dewan Komisaris, yaitu yang bertugas melakukan pengawasan secara 

umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi 

nasihat kepada Direksi. 

3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaitu yang mempunyai 

wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris 

dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan/atau Anggaran Dasar. 

 

Selain 3 (tiga) organ di atas, istilah yang penting untuk dipahami adalah 

Anggaran Dasar, yaitu aturan main PT yang setidaknya berisi: 

a. nama dan tempat kedudukan PT; 

b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT;  

c. jangka waktu berdirinya PT;  

d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; 

e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk 

tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai 

nominal setiap saham;  

f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;  

g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;  

h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi 

dan Dewan Komisaris;   

i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. 



 

  

 

Tidak perlu khawatir akan banyaknya hal yang perlu diatur dalam Anggaran 
Dasar ataupun Akta Pendirian. Hal-hal tersebut sudah dikuasai oleh Notaris, 
sehingga pelaku usaha juga dapat meminta penjelasan dan panduan dari 
Notaris. 
 

Salah satu keunggulan PT dari bentuk usaha lainnya (Perusahaan Perorangan, 

Firma, atau CV) adalah adanya konsep pemisahan kekayaan antara kekayaan 

pribadi dengan kekayaan PT. Tanggung jawab pemegang saham (orang yang 

memberikan modal kepada PT) terbatas pada jumlah modal yang 

diberikannya kepada PT. Pemegang saham PT tidak bertanggung jawab secara 

pribadi atas perikatan (perjanjian) yang dibuat atas nama PT dan tidak 

bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki. Hal 

tersebut berarti, apabila PT mengalami kerugian, maka harta pribadi 

pemegang saham tidak dapat diganggu gugat. Tentunya, konsep tersebut 

berlaku dengan catatan pemegang saham telah melakukan tugas dan 

tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar. 

 

Persyaratan Pendirian PT UMKM 

1. Didirikan oleh 2 (dua) orang (orang perseorangan atau badan hukum) atau 

lebih. 

2. Didirikan berdasarkan perjanjian tertulis antara Para Pendiri (akan 

dituangkan dalam Akta Pendirian). 

3. Para Pendiri memberikan modal yang terbagi dalam bentuk saham.  

4. Kegiatan usaha yang dilakukan PT tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. 

5. Kegiatan usaha dilakukan di lokasi yang tidak dilarang untuk 

penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut. Perlu dicermati bahwa di 

beberapa daerah, rumah tinggal tidak dapat dijadikan tempat usaha. 

 

Dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan untuk pendirian PT adalah: 

1. Identitas Para Pendiri 

a. KTP dan NPWP (untuk orang perseorangan); 

b. Akta Pendirian, Surat Keputusan Pengesahan, NPWP Perusahaan, 

Anggaran Dasar beserta seluruh perubahannya (untuk badan 

hukum). 



 
 

2. Bukti setor modal (modal disetor). Dalam UU PT dikenal istilah modal 

dasar, modal disetor, dan modal ditempatkan. Modal disetor adalah 

jumlah modal yang sudah disetorkan ke dalam rekening PT. 

 

Bukti kepemilikan tempat usaha atau perjanjian sewa tempat usaha atau Surat 

keterangan dari RT/RW/Kelurahan/Kecamatan yang menyatakan bahwa 

tempat usaha memang boleh digunakan untuk kegiatan usaha tersebut. 

 
Tahapan Pendirian PT UMKM 
1. Pengajuan Nama PT 

Nama PT yang diajukan harus memenuhi persyaratan: 

a. ditulis dengan huruf latin; 

b. belum dipakai secara sah oleh PT lain atau tidak sama pada pokoknya 

dengan nama PT lain; 

c. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; 

d. tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga 

pemerintah, atau lembanga internasional, kecuali mendapat izin dari 

yang bersangkutan; 

e. tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian 

huruf yang tidak membentuk kata;  

f. tidak mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau 

persekutuan perdata; 

g. tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha 

sebagai Nama PT; dan 

h. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha PT, dalam 

hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai 

bagian dari Nama PT. 

Selain itu, pada praktiknya, nama PT UMKM harus menggunakan bahasa 

Indonesia. 

 

Tahapan dalam pengajuan nama PT adalah: 

a. Pengajuan nama PT disampaikan oleh Pemohon kepada Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”) sebelum PT didirikan, 

yaitu melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan 



 

  

 

hukum secara elektronik atau melalui surat tercatat apabila di daerah 

tersebut belum ada jaringan elektronik tersebut. 

b. Menteri akan memberikan persetujuan atau penolakan (beserta 

alasan penolakan) atas pengajuan Nama PT. Persetujuan atau 

penolakan tersebut disampaikan secara elektronik kepada Pemohon 

paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan 

diterima secara lengkap. 

c. Nama PT wajib dinyatakan dalam Akta Pendirian dalam jangka waktu 

paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan 

Menteri atas pengajuan Nama PT, atau persetujuan Menteri akan 

batal demi hukum.  

 

2. Perolehan pengesahan badan hukum PT 

PT memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal diterbitkannya 

Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. 

Setelah pengajuan nama PT, tahapan untuk memperoleh Keputusan 

Menteri tentang Pengesahan tersebut adalah: 

1. Membuat Akta Pendirian (yang berisi Anggaran Dasar dan 

keterangan-keterangan lain). 

2. Paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Akta 

Pendirian ditandatangani, Para Pendiri bersama-sama atau diwakili 

oleh Notaris yang menerima kuasa dari Para Pendiri (“Pemohon”) 

mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem 

administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan 

mengisi format isian dan melengkapi dokumen pendukung. Apabila 

permohonan diajukan setelah lewat 60 (enam puluh) hari setelah 

penandatanganan Akta Pendirian, Akta Pendirian menjadi batal dan 

PT bubar. 

3. Menteri secara elektronik akan: 

a. menyatakan tidak keberatan atas permohonan secara elektronik 

tersebut, yaitu apabila format isian dan dokumen pendukung 

sesuai telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau 

b. memberitahukan penolakan beserta alasannya.  



 
 

4. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan 

Menteri tidak berkeberatan, Pemohon wajib menyampaikan secara 

fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. 

5. Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah persyaratan telah 

dipenuhi secara lengkap, Menteri akan: 

a. menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum 

Perseroan yang ditandatangani secara elektronik, yaitu apabila 

semua persyaratan telah dipenuhi oleh Pemohon; atau 

b. memberitahukan bahwa persyaratan jangka waktu dan 

kelengkapan dokumen pendukung tidak dipenuhi, dan dengan 

demikian, pernyataan tidak berkeberatan gugur. 

 

Biaya jasa hukum Notaris untuk pendirian PT UMKM disebutkan dalam 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2017 tentang 

Biaya Jasa Hukum Notaris Untuk Pendirian PT UMKM, yaitu berdasarkan 

modal dasar PT UMKM: 

 

1. Untuk PT UMKM dengan modal dasar di bawah Rp25.000.000,00 

Persetujuan Pemakaian Nama PT dan Pengesahan 

PT 
Rp300.000,00 

Biaya Akta Notaris Rp500.000,00 

Biaya Pengumuman dalam Berita Negara RI dan 

Tambahan Berita Negara RI 
Rp200.000,00 

Total Biaya Jasa Hukum Notaris Rp1.000.000,00 

 
2. Untuk PT UMKM dengan modal dasar Rp25.000.000,00 – 

Rp1.000.000.000,00 

Persetujuan Pemakaian Nama PT dan Pengesahan 

PT 
Rp600.000,00 

Biaya Akta Notaris Rp4.000.000,00 

Biaya Pengumuman dalam Berita Negara RI dan 

Tambahan Berita Negara RI 
Rp400.000,00 

Total Biaya Jasa Hukum Notaris Rp5.000.000,00 

 



 

  

 

Dokumen Hukum dan Izin Badan Usaha 
 

Panduan yang diuraikan dalam buku ini difokuskan bagi usaha mikro, kecil, 

dan menengah (UMKM), yaitu: 

 

Usaha Kekayaan Bersih (Tidak 

Termasuk Tanah dan 

Bangunan) 

Hasil Penjualan Tahunan 

Usaha Mikro 
paling banyak Rp50.000.000,00 paling banyak 

Rp300.000.000 

Usaha Kecil 

lebih dari Rp50.000.000,00 

sampai dengan paling banyak 

Rp500.000.000,00 

lebih dari 

Rp300.000.000,00 sampai 

dengan 

Rp2.500.000.000,00 

Usaha 

Menengah 

lebih dari Rp500.000.000,00 

sampai dengan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 

lebih dari Rp 

2.500.000.000 sampai 

dengan 

Rp50.000.000.000,00 

 

Secara umum, terdapat 5 (lima) dokumen hukum dan izin yang harus dimiliki 

oleh suatu usaha yang termasuk UMKM, yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak 

(“NPWP”), Surat Keterangan Domisili Usaha (“SKDU”) atau Surat Keterangan 

Domisili Perusahaan (“SKDP”), Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”), Tanda 

Daftar Perusahaan (“TDP”), dan Izin Gangguan (Hinderodonantie / “HO”). Selain 

itu, bagi usaha mikro dan kecil juga terdapat Izin Usaha Mikro dan Kecil 

(“IUMK”). Usaha yang berbentuk perusahaan perorangan, Firma, CV, PT, 

maupun Koperasi wajib memiliki izin-izin tersebut. Dewasa ini sebenarnya 

Pemerintah Pusat tengah berusaha untuk memangkas sejumlah izin bagi 

usaha kecil dan menengah, seperti HO, izin tempat usaha dan izin prinsip. 

Namun demikian, hal tersebut belum dapat terlaksana dan pada praktiknya di 

beberapa daerah,  pelaku usaha masih diwajibkan untuk memiliki sejumlah 

izin tersebut. Persyaratan dan proses pengurusan izin di tiap daerah dapat 

berbeda-beda.  

 



 
 

Dalam uraian berikut akan disebutkan persyaratan yang berlaku di DKI Jakarta 

yang dapat menjadi gambaran besar bagi proses perizinan di daerah lain. 

Sebagai catatan, pendaftaran NPWP badan usaha dapat saja 

mempersyaratkan fotokopi dokumen izin padahal untuk pendaftaran izin 

tersebut juga membutuhkan NPWP badan usaha. Dalam kondisi tersebut, 

pengurusan dokumen dan izin seyogyanya dapat dilakukan secara bersamaan 

dengan meminta surat keterangan dari masing-masing instansi berwenang 

yang menyatakan bahwa proses pengurusan dokumen dan/atau izin tengah 

berjalan. Permohonan pendaftaran dokumen hukum dan izin badan usaha 

dilakukan oleh Pengurus, yaitu seseorang yang namanya tercantum dalam 

dokumen pendirian badan usaha. Apabila permohonan dilakukan oleh orang 

lain yang bukan pengurus (Pemohon bukanlah Pengurus), maka harus ada 

surat kuasa dari Pengurus kepada orang tersebut. 

 

1. NPWP 

Proses pembuatan NPWP dilakukan tanpa dipungut biaya, yaitu dengan 

datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (“KPP”) atau Kantor 

Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (“KP2KP”), atau 

terlebih dahulu melalui www.pajak.go.id dan memilih menu e-reg 

(electronic registration). Yang perlu dilakukan adalah mengisi formulir 

pendaftaran NPWP serta menyerahkan: 

a. Fotokopi dokumen pendirian badan usaha beserta perubahannya; 

b. Fotokopi KTP salah satu Pengurus badan usaha; 

c. Fotokopi NPWP salah satu Pengurus badan usaha; 

d. Surat Kuasa bermeterai Rp6.000,00 apabila pendaftaran NPWP 

dilakukan oleh orang lain yang bukan merupakan Pengurus badan 

usaha; dan 

e. Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau izin kegiatan yang diterbitkan 

oleh instansi yang berwenang atau fotokopi Surat keterangan tempat 

kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 

Lurah atau Kepala Desa. 

 

2. IUMK 

IUMK adalah tanda legalitas bagi seseorang atau pelaku usaha/kegiatan 

tertentu, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi usaha 

http://www.pajak.go.id/


 

  

 

mikro dan kecil untuk mengembangkan usahanya. Pemberian IUMK 

dibebaskan atau diberi keringanan dengan tidak dikenakan biaya 

retribusi dan/atau pungutan lainnya. 

IUMK diberikan oleh Camat yang mendapat delegasi dari 

Bupati/Walikota atau Lurah atau Kepala Desa (di wilayah tertentu). 

Menurut peraturan perundang-undangan, IUMK diberikan oleh Camat 

paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permohonan dan dokumen 

pelengkap diterima dengan lengkap dan benar. Apabila dokumen 

persyaratan belum lengkap, Camat membuat surat penolakan dalam 

waktu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan dan dokumen pelengkap 

diterima. 

Untuk memperoleh IUMK, Pemohon harus mengisi formulir dan 

membawa dokumen: 

a. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha; 

b. KTP; 

c. Kartu Keluarga; dan 

d. 2 lembar pas foto terbaru Pengurus berwarna ukuran 4x6 cm. 

3. SKDU atau SKDP 

Tahapan Permohonan: 

a. Mengisi Formulir Permohonan SKDU yang ada di Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (“PTSP”). Untuk PT, Formulir Permohonan dilengkapi 

dengan Surat Kuasa Pengurusan dan Surat Kuasa Penandatanganan 

apabila Direktur Utama meberi kuasa penandatanganan kepada 

Direktur; 

b. Membuat Surat Pernyataan Tempat Kedudukan/Domisili Usaha/Badan 

Usaha sesuai dengan format yang ditentukan oleh PTSP BERMETERAI 

Rp6.000,00; 

 

c. Membawa dokumen pelengkap: 

1) Fotokopi KTP dan Paspor Pemohon (Pemohon adalah Pengurus 

atau orang lain yang menerima kuasa);  

2) Fotokopi penerima kuasa (apabila proses permohonan dilakukan 

oleh orang yang menerima kuasa); 

3) Fotokopi NPWP Badan Usaha; 



 
 

4) Fotokopi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Badan Usaha beserta 

seluruh perubahannya, serta Surat Keputusan Pengesahan terkait; 

5) Bukti kepemilikan tanah/bangunan atau perjanjian sewa 

tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan 

tanah/bangunan digunakan serta KTP pemilik tanah/bangunan 

(apabila tempat kegiatan usaha adalah tempat yang disewa); 

6) Bukti pembayaran PBB tahun terakhir; dan 

7) Foto lokasi badan usaha. 

 

4. SIUP dan TDP 

SIUP adalah izin yang diterbitkan oleh Pejabat PTSP dan harus dimiliki 

badan usaha untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan. SIUP 

juga akan berguna untuk mempermudah pengajuan pinjaman dana dari 

Bank maupun lembaga keuangan lainnya, ataupun untuk ikut serta dalam 

program Corporate Social Responsibility (“CSR”) atau Program Kemitraan dan 

Bina Lingkungan (“PKBL”). 

Menurut peraturan perundang-undangan, SIUP dan TDP akan diterbitkan 

dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dan dokumen 

pelengkap diterima dengan lengkap dan benar. Apabila dokumen 

persyaratan belum lengkap, Pejabat Penerbit membuat surat penolakan 

dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan dan dokumen 

pelengkap diterima. SIUP tidak perlu diperpanjang. 

Permohonan diajukan oleh Pengurus, Penanggung Jawab Perusahaan 

Perdagangan atau Pihak Ketiga kepada Pejabat Penerbit dengan mengisi 

formulir permohonan SIUP dan TDP, dan ditanda tangani oleh Pengurus 

atau Penanggung Jawab Perusahaan Perdagangan di atas meterai cukup. 

Untuk Perusahaan Perdagangan berbentuk PT, formulir diajukan dengan 

melampirkan dokumen: 

a. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan; 

b. Fotokopi Akta Perubahan Perusahaan (apabila ada); 

c. Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum PT dari 

Kemenkumham; 

d. Fotokopi KTP Penanggungjawab/Direktur Utama PT; 

e. Surat pernyataan dan pemohon tentang lokasi usaha perusahaan; 



 

  

 

f. Foto Penanggungjawab atau Direktur Utama perusahaan ukuran 3x4 

cm (2 lembar); dan 

g. Fotokopi NPWP. 

 

Dokumen yang harus dilengkapi untuk Perusahaan Perdagangan 

berbentuk koperasi, CV dan Firma, dan perorangan secara garis besar sama 

dengan dokumen-dokumen yang disebutkan di atas. 

Jenis SIUP menurut modal dan kekayaan bersih seluruhnya di luar tanah 

dan gedung adalah: 

a. SIUP Mikro, yang wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan Mikro 

b. SIUP Kecil, modal dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan 

Rp200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan; 

c. SIUP Menengah, modal dan kekayaan bersih seluruhnya senilai 

Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 tidak termasuk 

tanah dan bangunan; dan 

d. SIUP Besar, modal dan kekayaan bersih seluruhnya senilai lebih dari 

Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan. 

 

5. HO 

Jenis usaha yang harus memperoleh HO dan persyaratan untuk 

memperoleh HO ditentukan dalam peraturan daerah masing-masing 

daerah. 

Dokumen yang harus dipersiapkan untuk pengurusan HO antara lain 

adalah: 

a. Fotokopi Surat Tanah atau bukti lainnya; 

b. Fotokopi KTP dan NPWP; 

c. Fotokopi Akta Pendirian; 

d. Fotokopi Tanda Pelunasan PBB; 

e. Persyaratan tidak berkeberatan dari tetangga atau masyarakat yang 

berdekatan; dan 

f. Daftar bahan baku peunjang; 

g. Fotokopi IMB/siteplan. 

  



 
 

Contoh Perjanjian Tertulis 

 

Kontrak atau perjanjian tertulis sangat diperlukan untuk menjamin hak dan 

kewajiban para pihak. Perjanjian tertulis yang perlu dibuat adalah: 

1. Perjanjian antara Badan Usaha dengan Klien; dan 

2. Perjanjian Kerja antara Badan Usaha dengan Pekerja. 

 

Perjanjian antara Badan Usaha dengan Klien setidak-tidaknya harus memuat: 

 

Hal Contoh 

1. Pembukaan  

Menyebutkan nama perjanjian dan 

tanggal diadakannya perjanjian. 

Perjanjian ........... ini (“Perjanjian”) 

tertanggal [Tanggal] disepakati oleh 

dan antara: 

2. Identitas Para Pihak 

Menguraikan identitas pemberi 

jasa/kerja dan penerima 

jasa/pekerjaan 

Pertama-tama harus dilihat apakah 

klien merupakan orang perorangan 

atau mewakili suatu badan usaha. 

Apabila klien mewakili badan 

usaha, berarti pembayaran akan 

dilakukan oleh badan usaha dan 

dengan demikian harus jelas 

apakah klien yang datang memiliki 

kapasitas atau jabatan dalam 

badan usaha tersebut yang 

memang berwenang mewakili 

badan usahanya untuk membuat 

perjanjian dengan pihak lain. 

 

Identitas pemberi jasa/kerja dan/atau 

penerima jasa/kerja badan usaha: 

[Nama Badan Usaha], suatu [Jenis 

Badan Usaha misalnya Perseroan 

 [Identitas Pemberi Jasa/pekerjaan] untuk 

selanjutnya disebut (“Pemberi 

Jasa/Kerja”) 

 

dan [Identitas Penerima Jasa/Pekerjaan] 

untuk selanjutnya disebut (“Penerima 

Jasa/Kerja”) 

 

Untuk selanjutnya Pemberi Jasa/Kerja 

dan Penerima Jasa /Kerja secara 

bersama-sama disebut sebagai “Para 

Pihak”. 

 

 

 

 



 

  

 

Terbatas, CV, Firma atau Koperasi] 

yang didirikan berdasarkan hukum 

Negara [Nama Negara], 

berkedudukan di [Alamat Badan 

Usaha], dalam hal ini diwakili oleh 

[Nama Individu], pemegang [Kartu 

Tanda Penduduk apabila WNI atau 

Paspor apabila WNA] [Nomor KTP 

atau Paspor], dalam kapasitasnya 

sebagai [Jabatan] [Nama Badan 

Usaha] dan dengan demikian 

berwenang mewakili [Nama Badan 

Usaha] dalam perjanjian ini.  

 

Identitas pemberi jasa/kerja dan/atau 

penerima jasa/kerja orang perorangan:  

[Nama Individu], pemegang [Kartu 

Tanda Penduduk apabila WNI atau 

Paspor apabila WNA] [Nomor KTP 

atau Paspor], beralamat di [Alamat 

sesuai KTP atau Paspor].  

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak 

 Hak dan kewajiban masing-

masing pihak harus disebutkan 

secara jelas berikut jangka 

waktunya. 

 Jangka waktu penyelesaian 

pekerjaan dapat dihitung satu 

persatu (per tahap) ataupun 

secara keleseluruhan. 

 Jumlah dan waktu revisi yang 

dapat dimintakan oleh Penerima 

Jasa/Kerja juga harus diatur 

dengan jelas. 

 Dapat juga diperjanjikan bahwa 

Pasal [Nomor Pasal]  

Pemberi Jasa/Kerja berkewajiban 

untuk: 

1) …  

2) …  

3) … 

untuk selanjutnya kewajiban-

kewajiban tersebut secara keseluruhan 

disebut sebagai “Jasa/Kerja”. 

 

Pasal [Nomor Pasal] 

1) Pemberi Jasa/Kerja wajib 

melaporkan hasil jasa 

sebagaimana dirinci di bawah ini: 



 
 

pekerjaan akan dimulai setelah 

Penerima Jasa/Kerja membayar 

uang muka sejumlah Rp….  

 Para Pihak dapat mengatur 

mengenai pengenaan bunga 

ataupun denda dengan jumlah 

dan jangka waktu yang jelas. 

 Tata cara komunikasi Para Pihak 

seperti untuk pelaporan hasil 

tahap pekerjaan oleh Pemberi 

Jasa/Kerja, permintaan revisi 

oleh Penerima Jasa/Kerja, serta 

penyampaian hasil revisi oleh 

Pemberi Jasa/Kerja  harus duatur 

dengan jelas. 

 

a) …dalam waktu [jumlah hari] 

[hari kerja atau hari] terhitung 

sejak tanggal 

penandatanganan Perjanjian. 

b) …dalam waktu [jumlah hari] 

[hari kerja atau hari] terhitung 

sejak pekerjaan [nama 

pekerjaan b] dimulai. 

c) …dalam waktu [jumlah hari] 

[hari kerja atau hari] terhitung 

sejak pekerjaan [nama 

pekerjaan c] dimulai. 

2) Penerima Jasa/Kerja berhak 

meminta revisi sebanyak [jumlah 

revisi yang dapat dimintakan 

Penerima Jasa] kali masing-masing 

untuk hasil jasa/kerja: 

a) … 

b) … 

c) … 

dengan ketentuan bahwa revisi 

untuk suatu tahap jasa/kerja 

(misalnya butir a) tidak dapat 

dimintakan kembali apabila 

Pemberi Jasa/Kerja tengah 

mengerjakan tahap jasa 

selanjutnya (misalnya butir b). 

3) Penerima Jasa/Kerja harus 

menyampaikan permintaan revisi 

selambat-lambatnya [jumlah hari] 

[hari kerja atau hari] terhitung sejak 

Pemberi Jasa/Kerja melaporkan 

hasil jasa kepada Penerima 

Jasa/Kerja. Apabila tidak ada 

permintaan revisi dalam jangka 



 

  

 

waktu tersebut, maka Penerima 

Jasa/Kerja dianggap tidak 

memerlukan revisi.  

4) Pemberi Jasa/Kerja wajib 

menyampaikan hasil revisi dalam 

[jumlah hari] [hari kerja atau hari] 

terhitung sejak Penerima Jasa 

/Kerja menyampaikan permintaan 

revisi kepada Pemberi Jasa/Kerja. 

5) Pemberi Jasa/Kerja wajib 

meneruskan jasa tahap 

selanjutnya (misalnya butir b) 

setelah Pemberi Jasa/Kerja 

menyampaikan hasil revisi 

terakhir suatu tahap jasa 

(misalnya butir a) kepada 

Penerima Jasa/Kerja atau apabila 

Penerima Jasa/Kerja tidak 

menyampaikan permintaan revisi 

sampai jangka waktu yang 

ditentukan, kecuali diperjanjikan 

bahwa dimulainya pemberian jasa 

bergantung pada suatu 

pembayaran dan pembayaran 

tersebut belum dilakukan oleh 

Penerima Jasa/Kerja. 

6) Pelaporan hasil tahap jasa oleh 

Pemberi Jasa/Kerja, permintaan 

revisi oleh Penerima Jasa,/Kerja 

serta penyampaian hasil revisi 

oleh Pemberi Jasa/kerja harus 

dilakukan melalui [email atau 

telefon atau surat tercatat atau 

pertemuan langsung] yaitu [alamat 

email atau nomor telefon atau 



 
 

alamat untuk pengiriman surat 

sesuai dengan cara komunikasi yang 

disepakati]. 

 

Pasal [Nomor Pasal] 

1) Penerima Jasa/Kerja 

berkewajiban untuk membayar 

jasa/kerja yang diperjanjikan 

sejumlah dan pada waktu-

waktu yang disepakati Para 

Pihak. 

2) Apabila Penerima Jasa/Kerja 

terlambat melakukan 

pembayaran, Penerima Jasa 

dikenai denda senilai Rp… untuk 

setiap 5 (lima) hari kerja 

keterlambatan. 

4. Penjelasan tentang pemeliharaan 

atau jaminan harus secara detail  

karena pada bagian ini sering 

terjadi permasalahan, jadi perlu 

dijelaskan secara rinci berapa kali 

pemberi jasa/kerja melakukan 

pemeliharaan atau memberikan 

jaminan.  

 

5. Tata cara pembayaran. Pertama-

tama harus dijelaskan mengenai 

harga transaksi, yaitu harga untuk 

jasa/kerja yang akan diberikan oleh 

Pemberi Jasa/Kerja. Harga dapat 

dihitung secara keseluruhan atau 

dirinci per tahap pemberian 

jasa/kerja. 

 

Apabila disepakati pembayaran secara 

Pasal [Nomor Pasal] 

Para Pihak menyepakati bahwa harga 

Pekerjaan adalah senilai Rp.. (“Harga 

Jasa/Kerja”) dengan rincian jasa: 

1) … seharga Rp… 

2) … seharga Rp… 

3) … seharga Rp… 

 

 

Pasal [Nomor Pasal] 



 

  

 

bertahap, harus disebutkan dengan 

jelas tahapan-tahapan pembayaran. 

 

. 

Pembayaran dilakukan secara [tunai 

atau transfer] ke ..... 

6. Kerahasisaan informasi antara dua 

pihak 

 

7. Larangan-larangan dan penjelasan 

pembatalan Perjanjian. 

 

8. Lampiran-lampiran yang 

diperlukan,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 


