
Aspek bisnis di bidang IT
ETIKA DAN PROFESIONALISME TSI



Definisi Badan Usaha
kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan
ekonomis yang bertujuan mencari laba
atau keuntungan



Proses pendirian badan usaha
• Mengadakan rapat khusus pemegang saham

• Dibuatkan akte notaris (nama-nama pendiri, komisaris,
direksi, bidang usaha, tujuan perusahaan didirikan)

• Didaftarkan di pengadilan negeri (dokumen : izin domisili,
surat tanda daftar perusahaan (TDP), NPWP, bukti diri
masing-masing)

• Diberitahukan dalam lembaran negara (legalitas dari dept.
kehakiman)



Dokumen yang diperlukan untuk 
mendirikan badan usaha

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

3. Bukti diri

4. Surat Izin Usaha Perdagangan

5. Surat Izin Usaha Industri

6. Izin Domisili

7. Izin Gangguan

8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

9. Izin dari Departemen Teknis



Fungsi-fungsi yang terlibat 
dalam bisnis

Pemasaran
Akuntansi

Keuangan

Sistem 

Informasi

MANAJEMEN



Definisi kontrak kerja
suatu bentuk perjanjian kerja antara karyawan dan 
perusahaan

Isi kontrak kerja yaitu :

hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan
selama terikat hubungan kerja, yang ditandai
dengan penandatanganan kontrak kerja tersebut
oleh pimpinan perusahaan dan karyawan



Sistem kontrak kerja
1. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), karyawannya

biasa disebut dengan karyawan kontrak. Lamanya
kontrak 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Masa kontrak bisa
diperpanjang dengan maksimal 2 tahun

2. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT),
karyawan dengan kontrak ini disebut dengan karyawan
permanent (tetap). Perjanjian kerja yang dibuat bersifat
tetap. Pada kontrak kerja ini, karyawan bisa langsung
menjadi tetap/permanent atau melalui masa percobaan
kerja (probation) untuk paling lama 3 (tiga) bulan.
Setelah lulus masa percobaan, karyawan tersebut baru
bisa menjadi karyawan tetap.



3. Untuk kontrak kerja melalui outsourcing, anda akan
mengikuti hak dan kewajiban perusahaan outsorcing,
walaupun nantinya anda akan disalurkan ke perusahaan
yang menjadi klien perusahaan outsourcing, sehingga
perjanjian yang dibuat adalah perjanjian tidak langsung
dengan tempat anda ditugaskan untuk bekerja. Sedangkan
untuk kontrak kerja langsung dengan perusahaan, anda
mengikuti hak dan kewajiban perusahaan tersebut.



Definisi Kontak Bisnis
seseorang dalam sebuah perusahaan klien atau

organisasi lainnya yang lebih sering dihubungi

dalam rangka keperluan bisnis

➢ Data kontak bisnis berfungsi untuk

mengorganisasikan dan menyimpan informasi

lengkap mengenai koneksi, sehingga memudahkan

dan mempercepat akses ke data penting dalam

rangka memelihara hubungan bisnis



Definisi Pakta Integritas
suatu bentuk kesepakatan tertulis mengenai
tranparansi dan pemberantasan korupsi dalam
pengadaan barang dan jasa barang publik melalui
dokumen-dokumen yang terkait, yang
ditandatangani kedua belah pihak, baik sektor
publik maupun penawar dari pihak swasta



Tujuan Pakta Integritas
1. Mendukung sektor publik untuk dapat menghasilkan

barang dan jasa pada harga bersaing tanpa adanya korupsi
yang menyebabkan penyimpangan harga dalam
pengadaan barang dan jasa barang dan jasa,

2. Mendukung pihak penyedia pelayanan dari swasta agar
dapat diperlakukan secara transparan, dapat diperkirakan,
dan dengan cara yang adil agar dapat terhindar dari
adanya upaya "suap" untuk mendapatkan kontrak dan hal
ini pada akhirnya akan dapat mengurangi biaya-biaya dan
meningkatkan daya saing



Manfaat Pakta Integritas bagi 
Institusi/lembaga



Kontrak Kerja Proyek TI


