
 
 
 
 

FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA 
PBPA PERADI 

Legal Short Course  
ASPEK LEGALITAS dalam BUKTI dan TRANSAKSI ELEKTRONIK 

 (Kesempatan yang sangat baik bagi para advokat, konsultan hukum, notaris, pengusaha, manager, supervisor, legal staff, company 
secretary, HR Manager, asosiasi/himpunan/ikatan,badan pemerintah, mahasiswa s1/s2/s3 dan publik yang berminat) 

 
Nama* : …………………………………………………………………………………………………… 

Nomor KTPA** : …………………………………………………………………………………………………… 

Bukan Anggota PERADI***  # Umum ;  # Mahasiswa Program S1/S2/S3 

Telepon/Fax : …………………………………………………………………………………………………… 

Handphone : …………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………… 

Instansi : …………………………………………………………………………………………………… 

Alamat : …………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………… 

 
* Mohon diisi dengan huruf Kapital untuk keperluan pembuatan Sertifikat 
**Nomor keanggotaan Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI bagi Advokat 

***Mohon dilingkari salah satu 
 

Bermaksud untuk menghadiri Legal Short Course Pendidikan Berkelanjutan Profesi Advokat (PBPA) dengan tema: ASPEK 
LEGALITAS dalam BUKTI dan TRANSAKSI ELEKTRONIK, yang akan diselenggarakan pada hari  Selasa dan Rabu, 
tanggal 9 – 10 September 2014, pukul 09.00 – 17.00 WIB, bertempat di  Fave Hotel Wahid Hasyim, Jl.Wahid Hasyim 
No.135, Jakarta. 
 
Syarat & Cara Pendaftaran: 
1. Biaya Legal  Short Course: 

a) Biaya sebesar Rp.2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pendaftaran dan pembayaran 
peserta anggota PERADI secara perorangan sampai dengan tanggal 5 September 2014. Biaya ini sudah 

termasuk sertifikat, seminar kit, modul, free berlangganan 3 Edisi REQuisitoire dan konsumsi;  
 

b) Biaya sebesar Rp.3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pendaftaran dan pembayaran 
peserta anggota PERADI secara perorangan setelah tanggal 5 September 2014. Biaya ini sudah termasuk 
sertifikat, seminar kit, modul, free berlangganan 3 Edisi REQuisitoire dan konsumsi;  

 
c) Biaya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pendaftaran dan pembayaran peserta anggota umum 

secara perorangan sampai dengan tanggal 5 September 2014. Biaya ini sudah termasuk sertifikat, seminar kit, 

modul, free berlangganan 3 Edisi REQuisitoire dan konsumsi; 
 
d) Biaya sebesar Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pendaftaran dan pembayaran 

peserta umum secara perorangan setelah tanggal 5 September  2014. Biaya ini sudah termasuk sertifikat, seminar 
kit, modul, free berlangganan 3 Edisi REQuisitoire dan konsumsi;  
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e) Biaya sebesar Rp.2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pendaftaran dan pembayaran 

peserta mahasiswa program S1, S2 dan S3 secara perorangan sampai dengan tanggal 5 September  2014. Biaya 
ini sudah termasuk sertifikat, seminar kit, modul, free berlangganan 3 Edisi REQuisitoire  dan konsumsi;   

 

f) Biaya sebesar Rp.3.150.000,00 (tiga juta  seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pendaftaran dan pembayaran 
peserta mahasiswa program S1, S2 dan S3 secara perorangan setelah tanggal 5 September 2014. Biaya ini 
sudah termasuk sertifikat, seminar kit, modul, free berlangganan 3 Edisi REQuisitoire dan konsumsi.  

 
2. Isi Formulir Pendaftaran.  
 

3. Pendaftaran dan pembayaran paling lambat tanggal 8 September 2014 dapat disetor melalui Bank BTN, Cabang  
    Cikini No. Rekening: 00054 01 30 0000 595; Atas Nama: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia. Pada  
    Bukti Setor harus diberikan berita: Nama Lengkap Peserta<spasi>PBPA PERADI – PPHBI.  

 
4. Formulir Pendaftaran, Bukti Pembayaran, kartu advokat yang masih berlaku (wajib bagi anggota PERADI) dan kartu  

    tanda mahasiwa program S1, S2 dan S3 yang masih berlaku (wajib bagi mahasiswa program S1, S2 dan S3) dikirimkan  
    bersamaan melalui Fax: (021) 255 42 605 atau melalui alamat email: pbpa.peradi@gmail.com  
 

5. Bukti Pembayaran Asli Bank harus dibawa pada saat registrasi ulang peserta pada hari pelaksanaan.  
 
 

Informasi Pendaftaran hubungi: 
 

 Rini / Afeb atau kirimkan notifikasi ke alamat email: pbpa.peradi@gmail.com 

 
Sekretariat PBPA PERADI: 

The East Building, 12th Floor, Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.3.2. No. 1, Jakarta 12950.  
Telepon:  +62-21-2554 2601; Fax. : + 62-21-2554 2605, pada hari kerja dari Senin-Jumat.   
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