


Integritas tidak

untuk dipertaruhkan.

Kami akan memastikan 

setiap langkah Anda

berjalan tanpa 

hambatan.



TENTANG KAMI

01.

TENTANG

KAMI

KAMI ADALAH FIRMA YANG DINAMIS.

Firma Hukum MAGNAAR adalah firma hukum komersial 
yang progresif, menyediakan jasa hukum di berbagai 
area praktik. Para partner kami telah memberikan 
asistensi hukum kepada berbagai klien dalam berbagai 
permasalahan yang berkaitan dengan investasi asing, 
merger & akuisisi, dan perihal korporasi secara umum. Kami 
melayani klien yang beragam, dari perusahaan swasta 
hingga investor institusional, termasuk private equity dan 

perusahaan modal ventura, kreditur, pemegang saham, dan 
pimpinan perusahaan. 

Pengalaman kami dalam menangani berbagai transaksi, 
baik domestik maupun lintas batas negara, tidak hanya 
membawa manfaat lebih kepada klien kami dengan 
pandangan unik tentang pasar dan praktik lokal, tetapi juga 
memberikan keyakinan dengan memiliki penasihat hukum 
yang berwawasan bisnis, menawarkan saran dan solusi yang 
tepat, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan komersial. 
Adalah misi kami untuk memberikan nilai tambah dalam 
segala hal yang kami lakukan. 

Kami berkomitmen dalam memberikan kualitas kerja dan 
layanan terbaik kepada klien kami.



02.

KEAHLIAN

KAMI

PENGALAMAN KAMI

Kami antusias menghadapi tantangan dan melatih konsultan 
hukum kami untuk mendorong batasan kreativitas dalam 
menganalisis permasalahan hukum yang kompleks. Meskipun 
pendekatan kami dalam mengidentifikasi risiko hukum sangat 
ketat dan menyeluruh, kami menyeimbangkannya secara wajar 
dengan mempertimbangkan kepentingan komersial klien. Layanan 
pemberian konsultasi dibangun atas komitmen kami dalam 
menawarkan strategi yang kokoh dan menumbuhkan keyakinan 
bagi klien dalam mengambil keputusan.

Produk kerja kami disiapkan secara cermat dan fokus pada 
permasalahan yang dihadapi. Kami memperhatikan secara detail 
arahan dari klien dan transparan dalam mengkomunikasikan 
seluruh proses kerja, dari tahap negosiasi, penyusunan dokumen 
hukum, sampai dengan penandatanganan.

Secara selektif, kami mewakili klien dalam perkara perdata, 
arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa. Kami tidak hanya 
membela kepentingan hukum klien, tetapi juga memperjuangkan 
klaim dan mempertahankan hak klien sebagaimana dilindungi
oleh hukum.

KONSULTASI

PENYUSUNAN DOKUMEN

PELAKSANAAN



Praktik korporasi komersial 
kami mencakup secara luas 
atas permasalahan hukum 
terkait korporasi umum, seperti 
penanaman modal langsung, 
usaha patungan, tata kelola, 
restrukturisasi & reorganisasi, 
merger & akuisisi, kepatuhan, 
dan transaksi bisnis.

Kami memahami teknologi 
dan tantangan dari 
perkembangannya yang sangat 
cepat sehingga menimbulkan 
kompleksitas dengan hukum. 
Kami membantu berbagai 
klien start-up, layanan berbasis 
digital, e-commerce, dan 
teknologi keuangan/ fintech 

guna memastikan kelancaran 
operasional dengan tetap 
patuh pada ketentuan hukum.

Kami membantu klien asing 
dan badan usaha milik negara 
dalam menyusun struktur 
proyek real estat komersial 
di Indonesia. Kami memiliki 
pengalaman yang luas dalam 
menegosiasikan dan menyusun 
perjanjian kerja sama operasi, 
menyusun struktur proyek, 
pembiayaan, pemanfaatan aset, 
penjualan, dan akuisisi.

Kami membantu klien 
dalam mengembangkan 
dan pembiayaan proyek 
pembangkit listrik tenaga air. 
Kami juga telah memberikan 
saran kepada klien untuk 
keseluruhan siklus proyek 
pertambangan, dari tahap awal, 
eksplorasi, pengembangan, 
perjanjian komersial, dan 
konstruksi.

Kami menguasai permasalahan 
hukum dan regulasi di bidang 
pasar modal, perbankan, dan 
jasa keuangan. Kami terlibat 
dalam berbagai penerbitan 
obligasi dan surat utang, 
struktur pembiayaan yang 
kompleks, pembiayaan proyek, 
pembiayaan perusahaan dan 
ekuitas, pembebanan jaminan 
atas aset, dan restrukturisasi 
keuangan serta penyelesaian 
kewajiban.

Kami membantu klien 
dalam permasalahan 
terkait ketenagakerjaan dan 
eksekutif. Kami membantu 
dalam penyusunan peraturan 
perusahaan, mengajukan 
izin kerja, memberi masukan 
kepada klien terkait hak 
ketenagakerjaan, kompensasi 
dan tunjangan eksekutif.

AREA PRAKTIK UMUM & SEKTOR INDUSTRI

KORPORASI

Korporasi

Komersial

TMT (Teknologi, Media, 

Telekomunikasi) 

Infrastruktur, Konstruksi, 

dan Real Estat Komersial 

Energi, Pertambangan, 

Sumber Daya Alam, dan 

Energi Terbarukan 

Pasar Modal, Perbankan,

dan Jasa Keuangan

Ketenagakerjaan

dan Eksekutif 

LITIGASI & LAYANAN KLIEN PRIBADI (SECARA SELEKTIF)

Firma kami menangani arbitrase dan 
alternatif penyelesaian sengketa, eksekusi 
hak kontraktual, dan perkara perdata 
secara selektif.

Kami menyediakan layanan klien pribadi 
secara terbatas terkait dengan perjanjian 
pranikah dan pengaturan pisah harta, 
hukum keluarga, dan waris.

Litigasi

Komersial 

Layanan Klien

Pribadi 



KEUNGGULAN KAMI

03.

KEUNGGULAN

KAMI

INDEPENDENSI

Kami menjaga hubungan baik dengan firma-firma internasional 
lainnya, namun kami adalah firma hukum Indonesia yang 
independen tanpa afiliasi, asosiasi, kemitraan, atau perikatan 
apa pun dengan firma lain. Kami menjadikan kondisi ini sebagai 
kelebihan kami untuk memastikan integritas atas pekerjaan dan 
layanan kami kepada klien. 

BERPENGALAMAN

Menjadi firma lokal memungkinkan kami untuk memahami 
peluang dan tantangan berbisnis di Indonesia. Pengetahuan, 
pengalaman, dan wawasan kami yang luas akan memberi Anda 
keyakinan dalam menyusun dan merencanakan bisnis dan transaksi 
Anda di Indonesia. Firma kami menghadirkan pengalaman yang 
kaya dalam transaksi yang kompleks, termasuk pembiayaan lintas 
negara, restrukturisasi perusahaan, dan transaksi domestik yang 
melibatkan pihak internasional.

BERDEDIKASI

Tim kami siap berkomitmen untuk memberikan perhatian penuh, 
fokus, dan dedikasi kami dalam melayani klien kami. Konsultan 
hukum kami menerapkan standar ketelitian yang ketat dan tepat 
dalam setiap pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka dan 
menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai 
tujuan tersebut. Adalah komitmen firma kami untuk bekerja secara 
efektif dan efisien sehingga kami tidak menggunakan sumber daya 
yang berlebihan dalam transaksi.



Kami mengutamakan

prinsip dan gigih dalam

memperjuangkannya.



Firma Hukum MAGNAAR

Satrio Tower 6th Floor, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C-4,

Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, Indonesia

T  +62 21 2205 7582  E  jakarta@magnaar.com 

www.magnaar.com


