
Kuasai 10 Varian Perkawinan dan 12 Implikasi Hukumnya

Mahir Hukum Perkawinan dalam 8 jam

Lokakarya 1 (satu) Hari

Yello Hotel Harmoni - Jakarta, 18 Februari 2019

Pernahkah terbersit dalam pikiran Anda untuk melakukan 
pisah harta? Apakah kita sebaiknya melakukan pisah harta? 
Apakah pisah harta mengindikasikan kurangnya rasa cinta 
kepada pasangan? Temukan jawabannya di workshop ini. 
Workshop ini juga akan menjawab beberapa pertanyaan 
penting lainnya, bahkan yang terkait dengan perkreditan 
seperti :
- Sebagai anak tiri, apakah saya berhak atas warisan 

keluarga tiri saya ?
- Bagaimana kedudukan orang asing dalam perjanjian 

kredit ?
- Bagaimana status harta yang diperoleh sebelum 

menikah, atau setelah perceraian ?
Bila Anda ingin memahami hal itu semua, maka pelatihan ini 
sangat tepat untuk Anda.

Sasaran Lokakarya

Setelah menyelesaikan program ini, peserta diharapkan mampu
untuk:
• Memahami dasar-dasar hukum perkawinan adat, agama, dan 

nasional/Negara dengan benar dan komprehensif, dengan 10 
varian perkawinan dan  12 implikasi hukum lanjutan;

• Mengetahui perkembangan terakhir dalam konstelasi hukum 
perkawinan, baik dari sisi administrasi kependudukan (Aminduk) 
maupun Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan 
dengan perkawinan seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012 dan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tahun 2015.

• Memiliki kemampuan memitigasi risiko perkawinan dan 
menangani permasalahan yang ada dalam perkawinan masing-
masing atau perkawinan relasi atau keluarganya;

• Untuk kreditor, memahami korelasi dan implikasi hukum 
perkawinan dalam kredit, dan proses mitigasi risiko.

Wajib diikuti oleh…

• Semua orang yang ingin mengerti 
tentang hukum perkawinan di 
Indonesia

• Relationship Manager/Officer

• Lending Business Manager

• Branch Manager

• Credit Reviewer

• Credit Analyst

• Risk management

• Credit policy Officer/Manager

• Credit audit team

• Credit portfolio team

• Risk Analytic

• Legal Divisi, dll

DAFTAR SEKARANG

0812-9503-0530  

0878 8868 6930

(Sdri. Desy Permatasari)
(Sdr. Medianto)

(021) 8370-8168; 8378-5816

info.edcore@gmail.com

Penyelenggaran
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



• Mengenali 10 “Varian” Perkawinan di Indonesia dan 
Dasar-dasar Hukumnya

1. perkawinan monogami agama;
2. perkawinan monogami Negara;
3. perkawinan monogami agama dan Negara;
4. perkawinan monogami adat/ kepercayaan;
5. perkawinan poligami agama;
6. perkawinan poligami Negara;
7. perkawinan poligami agama dan Negara;
8. perkawinan poligami adat/ kepercayaan;
9. perkawinan campur WNI-WNA;
10. perkawinan beda agama.

• Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012 dan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
XIII/2015 tahun 2015 terhadap sistim hukum 
perkawinan nasional.

• Kompeksitas/Implikasi ke-10 Varian perkawinan 
terhadap”:

1. hak dan kewajiban personal dan kolektif;
2. hak dan  kewajiban anak;
3. status dan pendaftaran harta kekayaan dalam 

perkawinan;
4. harta bawaan;
5. pengalihan dan penjaminan harta kekayaan;
6. pengangkatan anak/anak angkat;
7. anak tiri;
8. perjanjian kawin pisah harta;
9. pewarisan;
10. penjaminan;
11. perceraian;
12. Kekerasan dalam rumah tangga.

• Mitigasi Risiko Perkawinan dari sisi hukum untuk 
aneka keperluan :

1. Perlindungan hak-hak suami isteri, anggota keluarga, 
dan ahli waris;

2. Penyelesaian kewajiban suami isteri, anggota 
keluarga, dan ahli waris dari sisi hukum;

3. Penyaluran kredit;
4. Peran Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri 

dalam Hukum Perkawinan/Keluarga

Jumlah 
Peserta 
(orang)

Investasi per Peserta (IDR Juta)

Hingga
05 Feb’19

Mulai 
06 Feb’19

1-2 2,25 2,5

Minimum 4 1,9 2,25

Topik Bahasan
Lead Facilitator: Libertus Sitorus

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.

PermataBank

Cabang Menara Imperium, Jakarta

Rekening No. 122.592.9994

Atas nama : PT Edukasi Inti Indonesia

DAFTAR PESERTA

No Nama Lengkap Jabatan Mobile No

1

2

3

4

5

6

7

BEST 
DEAL

Libertus S. Pane, S.H., C.P.A (Berry), 
memulai karirnya sebagai in-house 
lawyer dan remedial officer  pada
Remedial & Special Asset Manage-
ment Division, Bank Bali (1996-2000). 
Tahun 2000, Berry pindah ke Badan
Penyehatan Perbankan Nasional
(BPPN). Jabatan terakhirnya seba-
gai Assistant Vice President/ Group

Head Bidang Resolusi Perbankan, merangkap jurusita BPPN.
Sempat dipilih sebagai anggota Tim Inti Pemberesan BPPN. 
Tahun 2006, ia kemudian bergabung dengan balai lelang
dengan aneka jabatan, sebagai Vice President, Direktur, dan
kemudian advisor. Ia juga menjadi analis dan drafter di  Kantor 
HukumSGS & Partners. Di tengahkesibukan profesionalnya, 
sejak tahun 2007 ia berusaha menyisihkan waktunya menjadi
fasilitatorworkshop di  berbagai lembaga keuangan/pelatihan.
Topik yang dibawakannya adalah “Mitigasi Risiko Kredit
dari Sisi Hukum” dan “Problem Loan Management & 
Execution: Pra Litigasi dan Litigasi”. Pelatihannya diikuti
berbagai kalangan: para bankir (bank umum dan BPR), 
koperasi, lembaga pembiayaan, modal ventura, dan peserta
umum. Sudah membawakan lebih dari 250 kelas dengan
ribuan peserta. Berry juga memberi perhatian pada aspek
perkawinan. Ia aktif sebagai koordinator pendampingan dan
pengembangan keluarga di salah satu komunitas yang terdiri
2500 KK. Baginya, persoalan keluarga sangat penting
dipahami semua orang, termasuk lembaga keuangan (dalam
hubungan kredit/pembiayaan). Banyak permasalahan di 
masyarakat berakar pada permasalahan keluarga. Berry lulus 
dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Officer 
Development Program (ODP) Bank Bali,  dan spesialisasi
properti dari Panangian School of Property. Ia memiliki hobi
menulis, dan menjadi co-founder Asosiasi Penulis dan
Inspirator Indonesia (Aspirasi) bersama 132 penulis dan
trainer nasional. Sudah menulis 4 buku dan puluhan artikel.

Investasi


