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Pentingnya Berbadan Hukum

• Beberapa pengusaha kurang sadar bahwa
berbadan Hukum mampu melindungi usaha
anda, dan membuat usaha anda Legal ?
– Memiliki Kesempatan memperoleh Kerjasama

yang lebih besar dengan Perusahaan lain.
– Mempermudah dalam pengurusan pajak dan

urusan pemerintahan.
[ salah datu yang penting]

Berbadan Usaha juga mampu melindungi bukan hanya usaha anda. Tetapi juga mampu melindungi Produk
anda.



Macam-macam Badan Usaha

Description of 
the contents

CV Perusahaan yang dimiliki oleh
dua / lebih orang. Namun terdapat
partner aktif (pengelola), partner 
pasif (Pemodal).

Perusahaan terpadu
merupakan perusahaan yang 
kepemilikannya sudah dalam
bentuk saham. Pemilik bisa
satu orang atau lebih.

Pers. Perseorangan
Perusahaan yang dimiliki
oleh satu orang saja.

CV

Perusahan
Perseorangan

Firma

PT

Firma Perusahaan yang  
dimana pemilik lebih dari
satu, namun memiliki
tanggung jawab yang 
sama.



Tips memilih Badan Hukum
Beberapa orang biasanya binggung untuk memilih antara
membuka usaha dalam bentuk PT atau CV.

• Teliti terlebih dahulu.
Coba teliti dahulu, apakah rekanan atau relasi atau bahkan usaha anda secara spesifik
mensyaratkan badan hukum tertentu.

• Lihat Modal/ Dana anda
Jika dana anda terbatas, lebih baik anda memilih CV, karena pengurusan dan modal 
untuk perizinan terjangkau.
Jika dana anda mencukupi, tidak ada salahnya untuk memilih PT. memang sedikit
mahal namun, dengan PT anda bisa membuka beberapa bidang usaha dalam satu PT.

• Pandangan Umum
Pada penilaian masyarakat secara umum, PT jauh dianggap lebih bonafide dan
lebih dipandang, apa lagi dilihat dari rekanan yang ingin bekerjasama dengan
anda.



Cara mengurus Izin Badan Hukum
Tidak semua orang mengerti masalah hukum secara mendalam, 
oleh karena itu ada Notaris. Notaris merupakan salah satu profesi
yang akan membantu anda dalam hal pengurusan surat-surat
resmi, yang berkaitan dengan Hukum Negara.

Perlunya NOTARIS untuk mengurus
permasalahan hukum usaha anda.



Setiap rupiah anda ada Hak orang miskin dan anak Yatim-
Piatu di Dalamnya.

Untuk informasi mengenai perpajakan anda, anda
bisa menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

di wilayah anda.

Orang Bijak Taat Pajak



Lindungi Produk / Usaha anda

HAKI (Hak
Atas

Kekayaan
Intelektual )

• Hak Merek
Hak atas nama Merek Produk anda.

• Hak Paten
Hak atas inovasi dan penerapan Teknologi baru
oleh usaha anda.

• Hak Cipta
Hak yang berhubungan dengan karya Intelektual
atau Karya Seni ex. Film, Buku dan sebagainya.

Tidak ada salahnya untuk melindungi Produk anda atas klaim
dari orang/ oknum tidak bertanggung jawab.



Review The Social Network
Salah satu film yang bisa kita pelajari mengenai Badan Hukum, 
Permasalahan yang dalam usaha ketika berkembang Serta 
Permasalahan HAKI.
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