
Aspek Hukum Dalam Perkreditan Yang Wajib Dikuasai 

Oleh Seluruh Unit Terkait 

Credit Legal Made Easy 
Workshop Praktis 2 (dua) Hari 

Hotel Chanty- Semarang, 20-21 Juli 2017 

Menurut George Allen, seorang ex-bankir terkemuka, 
komposisi ilmu ideal seorang bankir adalah : 

20% Ilmu Keuangan dan Akuntansi 
40% Ilmu Ekonomi (Makro dan Mikro) 
40% Ilmu Hukum dan Kebijakan 

George tentu tidak bermaksud meremehkan ilmu atau 
pengetahuan lain. Namun dalam konteks teknis perkreditan, 
ketiga ilmu ini merupakan ilmu utama untuk kategori 
hardskill. Faktor lain seperti teknologi, mentalitas, moralitas, 
komunikasi, pelayanan, dan sikap (kategori soft skill), 
merupakan unsur pendukung yang juga berperan penting.  

Pertanyaannya adalah, apakah benar peran ilmu hukum 
demikian besar; MENYAMAI ilmu ekonomi dan MELAMPAUI 
ilmu keuangan?  Temukan jawabannya pada workshop 2 hari 
yang sangat penting bagi para bankir ini. 

Sasaran Lokakarya 

Setelah menyelesaikan program ini, peserta diharapkan mampu untuk: 

• Mendayakan hukum tidak hanya sebagai “rem” kredit yang pakem, 
tetapi juga “gas” kredit yang bertenaga 

• Bisnis Unit (RM atau Kepala Cabang)  akan semakin efektif, tenang, 
dan efisien dalam bekerja karena memiliki panduan jelas dan kuat 

• Bisnis Unit akan lebih sadar risiko, sekaligus sadar laba/margin 
kredit, yang menjadi urat nadi usaha bank. 

• Pada akhirnya, Bank akan menuai pertumbuhan dan laba usaha.  

Wajib diikuti oleh… 

• Branch Manager 

• Business Manager 

• Relationship Manager/Officer 

• Account Officer 

• Lending Business Manager 

• Credit Manager/Team Leader 

• Credit Reviewer 

• Credit Analyst 

• Risk management 

• Credit policy Officer/Manager 

• Credit audit team 

• Credit portfolio team 

• Risk Analytic 

• Legal Officer/Manager 

• Fungsi-fungsi lain yang terkait 
dengan perkreditan dan hukum 

DAFTAR SEKARANG 

0813-8102-4131 
(Sdri. Desy, Esther) 

(021) 8370-8168; 8378-5816 

info.edcore@gmail.com 

Penyelenggaran 
PT Edcore Indonesia (EDCORE) adalah wujud dari idealisme para pendiri dan partner yang memiliki aspirasi dan 

passion untuk berkontribusi aktif di pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Mereka adalah (ex) praktisi 

perbankan dan konsultan dengan pengalaman puluhan tahun di organisasi/ institusi lokal mau pun global. Itu lah 

yang membentuk unique value proposition EDCORE, yaitu menggabungkan cara kerja perusahaan global dalam 

konteks Indonesia. Untuk pelatihan, fokus EDCORE adalah praktis & down to earth tanpa meninggalkan pengertian 

konsep untuk pesertanya. Klien EDCORE terdiri dari bank-bank besar dan kecil. Misal, Bank BNI, CTBC, KEB Hana 

Bank, ICBC, Bank QNB, Bank Woori Saudara dan lain-lain. Untuk diskusi, e-mail ke info.edcore@gmail.com 

Menara Imperium, LG/08 

Jl. HR Rasuna Said Kav 1 

Jakarta Selatan - 12980 

Lokakarya praktis 
yang dapat 
diimplementasikan 
langsung begitu 
menyelesaikan 
seluruh sesi 



Topik Bahasan 
Lead Facilitator: Libertus Sitorus, SH 

DAFTAR SEKARANG 

Investasi 

Lokakarya yang akan menyelamatkan bank 
dari kredit bermasalah baru 

Pendaftaran 

Nama institusi : 

Contact person/jabatan : 

No tel yang dihubungi : 

E-mail : 

Catatan 

• Pendaftaran baru dianggal valid setelah 
pembayaran diterima secara efektif oleh 
penyelenggara. 

• Tidak terdapat pengembalian biaya 
pendaftaran. Bila peserta tidak hadir, 
seluruh bahan lokakarya akan dikirim ke 
alamat yang diinginkan di Indonesia. 

• Penggantian peserta dapat dilakukan tanpa 
dikenakan biaya tambahan. Tetapi, satu 
kepesertaan tidak dapat diikuti oleh lebih 
dari satu peserta. 

• Penyelenggara berhak mengubah jadwal 
dan/atau membatalkan acara lokakarya. Bila 
ini terjadi, maka seluruh biaya akan 
dikembalikan tanpa potongan. 

0813-8102-4131 
(Sdri. Desy, Esther) 

(021) 8370-8168; 8378-5816 

info.edcore@gmail.com 

PermataBank 

Cabang Kota Kasablanka, Jakarta 

Rekening No. 121.999.6868 

Atas nama : PT Edcore Indonesia 

DAFTAR PESERTA

No Nama Lengkap Jabatan Mobile No

1

2

3

4

5

6

7

Jumlah 
Peserta 
(orang) 

Investasi per Peserta (Rp. Juta) 

Hingga  
19 Juni’17 

Mulai  
20 Juni’17 

1-3 4,5 5 

Mulai 4 4 4,5 

5 Risiko Fundamental yang wajib dipahami 
Kredit memiliki 5 risiko fundamental, yaitu Risiko 
“Detik Pertama”, Risiko “Biaya Pemulihan 
Berlipat”, Risiko “Gigo”, Risiko “Tidak Berimbang”, 
dan Risiko “Aneka”. 
Seluruh unit kerja yang terkait dengan 
perkreditan wajib pemahaman ke-5 risiko 
fundamental ini sebagai landasan rangkaian kerja, 
mulai dari tahap awal seleksi kredit (nasabah, 
jaminan, penjamin, pengikatan, dokumentasi) 
hingga kredit lunas/selesai. Fasilitator akan 
membekali peserta dengan visi “mulai dari akhir”, 
yaitu visi yang sadar risiko pasca penyaluran 
kredit. 
 

10 Bidang Hukum yang Bertautan 
Fasilitator akan merangkai aneka sub bidang 
disiplin ilmu hukum yang 100% aplikatif dalam 
bisnis perkreditan. Semua sub disiplin ilmu hukum 
ini saling bertautan. Diperkaya dengan hand out 
berupa ringkasan regulasi paling penting, gambar 
dan video pendukung, serta studi-studi kasus 
faktual dan mutakhir. Dengan cara yang khusus 
ini, materi hukum akan lebih mudah diahami oleh 
para bankir yang hampir 100% berlatar 
pendidikan non hukum. 

Libertus Sitorus, S.H.,(Berry) adalah seorang independent 
trainer/ facilitator dan juga sesekali menjadi fasilitator tamu 
di beberapa lembaga pelatihan.   
Berry telah berkarya dalam bidang  yang beragam, antara 
lain remedial bank & in-house lawyer, penyehatan perbankan, 
kejurusitaan, balai lelang, kantor hukum, dan pelatihan 
perbankan selama 20 tahun (1997 – 2017). Pernah menjabat 
sebagai Group Head – Assistant Vice President di Badan 
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mengurus 
proses penutupan dan likuidasi bank,  dan sebagai Vice 
President & Director of Business Development di 2 Balai 
Lelang selama 6 tahun. Saat ini menjadi Senior Advisor pada 
salah satu balai lelang swasta nasional dan Senior Partner 
pada kantor hukum SGS Mandiri. 
Ciri khas Fasilitator ini adalah mampu mengajarkan ilmu 
hukum yang dikenal sulit, rumit, dan membosankan  secara 
fun, menarik, dan mudah dipahami. 
Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia spesialisasi 
Hukum Ekonomi, Officer Development Program (ODP)-
Commercial Banking dari Bali in Bank,  serta Sertifikasi 
keahlian (CPA-Grade) dari Panangian School of Property, 
sekolah properti terbaik di Indonesia. 
Sudah berpengalaman membawakan kelas lebih dari 100 
bacth diberbagai jenis bank (BPR, Bank Umum, Bank 
Syariah). 


