






MKK adalah salah satu kantor hukum yang paling lama berdiri dan 

terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 1971, yang merupakan 

awal dimulainya modernisasi hukum niaga Indonesia, MKK tumbuh 

bersamaan dengan perkembangan hukum yang ditanganinya. Dengan 

dilengkapi pengetahuan mendalam, kami memberikan kepada klien 

pengalaman selama tiga dekade yang merentang selama kurun waktu 

perkembangan modernisasi perniagaan Indonesia. 

Sejak awal, kami menitikberatkan kepada penyediaan jasa hukum 

berkualitas tinggi, unggul secara teknis dan layak secara komersial, 

yang disampaikan kepada klien secara tepat waktu dan dengan biaya 

yang ‘cost effective’. Komitmen kami untuk memberikan yang terbaik 

dimulai dengan menerima lulusan-lulusan terbaik dari universitas 

terkemuka dan kemudian memberikan mereka pelatihan kerja terus-

menerus, baik secara internal di dalam negeri maupun di luar negeri. 

Sebagian besar advokat kami memperoleh pendidikan di luar negeri 

dan memiliki gelar kesarjanaan tingkat lanjutan dari universitas-

universitas terkemuka di Amerika, Inggris, Belanda, Australia dan 

Jepang. Penerapan standar kode etik dan profesionalisme yang tinggi 

melengkapi komitmen kami.







Dengan sistem pemerintahan yang memiliki Dewan Perwakilan Rakyat pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat tingkat provinsi (DPRD) yang 

jumlahnya semakin meningkat serta dengan latar belakang berbagai kebiasaan dan praktik setempat, Indonesia merupakan suatu 

lingkungan hukum yang kompleks dan membawa banyak tantangan bagi dunia bisnis. 

Hukum Indonesia yang sangat kompleks merupakan perpaduan antara peraturan peninggalan Belanda dan peraturan yang dibuat setelah 

kemerdekaan. Hukum tersebut kemudian dijalankan dalam sistem hukum yang didominasi oleh kebijakan birokratis dan keputusan 

administratif. Berbagai hukum dan peraturan-peraturan baru dikeluarkan dengan cepat seiring dengan upaya Pemerintah menghadapi 

tantangan tatanan ekonomi, politik dan lingkungan baru.

Pengalaman MKK selama bertahun-tahun dan hubungan berkesinambungan MKK dengan badan-badan regulator dan perwakilan 

Pemerintah mempertajam fokus kantor kami dalam membantu klien melewati berbagai kompleksitas hukum. Nilai tambah yang kami 

berikan kepada bisnis klien kami diawali dengan memahami kebutuhan mereka dan selanjutnya memberikan solusi praktis secara tepat 

waktu. Dalam merumuskan sasaran bisnis yang dapat dicapai, mengembangkan pendekatan-pendekatan alternatif dan melakukan 

evaluasi risiko secara komparatif dari setiap alternatif, kami menekankan pada pengambilan keputusan yang kreatif. MKK juga peka dan 

responsif terhadap perubahan keadaan maupun kebutuhan klien.

1971, John Karuwin, Komar Kantaatmadja 
dan Mochtar Kusuma–Atmadja.







MKK mewakili berbagai investor dalam dan luar negeri dalam mengembangkan dan 

mengimplementasikan strategi investasi mereka hampir di seluruh sektor perekonomian di Indonesia. 

Proses pendirian suatu usaha baru di Indonesia berbeda-beda untuk setiap sektor. Kantor kami 

memberikan nasihat hukum, melakukan negosiasi dan menyiapkan dokumentasi dalam membantu klien 

melalui serangkaian proses hukum berupa pengajuan aplikasi, perolehan izin-izin dan pendirian 

perusahaan baru atau bentuk usaha lainnya berdasarkan hukum dan perundang-undangan investasi, 

perbankan, sumber daya alam serta hukum dan perundang-undangan niaga Indonesia lainnya.

Dalam hal tertentu, merger atau akuisisi dapat merupakan strategi pilihan klien sebagai alternatif 

pembentukan suatu perusahaan baru di Indonesia. MKK memiliki pengalaman luas di bidang merger dan 

akusisi perusahaan di berbagai sektor perekonomian. MKK memberikan nasihat hukum kepada klien, baik 

yang berbentuk perusahaan terbuka maupun tertutup serta perusahaan milik swasta maupun pemerintah.



Dalam bidang pembiayaan, MKK mewakili berbagai bank, kreditur non-bank dan debitur dalam berbagai bentuk transaksi 

pinjaman dan pembiayaan lainnya di setiap sektor ekonomi penting di Indonesia. Selama ini, kantor kami telah mewakili 

berbagai bank internasional besar di kawasan Asia, International Finance Corporation dan Asian Development Bank dalam 

berbagai bentuk pembiayaan proyek dan transaksi pembiayaan lainnya. MKK selama beberapa tahun lamanya telah pula 

mewakili bank-bank internasional dalam memberikan pinjaman kepada negara Republik Indonesia (sovereign lending).

Kami aktif dalam bidang pembiayaan terstruktur, dimulai dengan memberikan nasihat hukum mengenai transaksi sekuritisasi 

piutang yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Kami juga terlibat dalam sejumlah transaksi sekuritisasi dalam rangka 

berbagai pembiayaan aset.

MKK juga memberikan nasihat hukum mengenai pendirian dan perizinan bank baru, perusahaan jasa keuangan, perusahaan 

asuransi dan lembaga keuangan lainnya. Disamping itu, MKK juga memberikan nasihat hukum dalam rangka akuisisi 

perusahaan-perusahaan tersebut dan mengenai seluruh aspek hukum dari kegiatan operasional perusahaan-perusahaan 

tersebut, termasuk kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.



MKK telah aktif di bidang pasar modal Indonesia sejak tahun 1976, dimulai dengan mewakili emiten dalam penawaran 

umum perdana yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Semenjak itu, kantor kami telah bertindak sebagai penasihat 

hukum berbagai emiten, penjamin emisi efek dan investor sehubungan dengan berbagai penerbitan saham dan obligasi, 

termasuk penawaran umum perdana (Initial Public Offering), penawaran kedua (secondary offering), penawaran hak 

memesan efek terlebih dahulu (rights offering) dan penerbitan obligasi. Dalam mewakili emiten dan penjamin emisi 

efek, kantor kami juga melakukan negosiasi yang berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan 

penunjukan perusahaan sekuritas asing untuk memasarkan efek-efek di luar negeri. Kami memiliki keahlian khusus 

dalam sektor perbankan dan aktif memberikan bantuan kepada investor yang bermaksud mengakuisisi saham bank-

bank Indonesia yang berbentuk perusahaan terbuka.

Selain memberikan nasihat hukum mengenai transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan terbuka, MKK memberikan 

nasihat hukum kepada perusahaan dalam dan luar negeri mengenai segala aspek kepatuhan terhadap peraturan pasar 

modal, termasuk memberikan nasihat hukum sehubungan dengan transaksi tertentu, seperti penerbitan surat berharga, 

penciptaan efek-efek derivatif dan program opsi saham pegawai (employee stock option plans). 

Pemasaran dan distribusi produk dan jasa di Indonesia telah lama diatur secara ketat, khususnya sehubungan 

dengan pemasok (supplier) dan investor asing. MKK memiliki pengalaman yang luas dalam sektor perdagangan 

eceran dan grosir dan dalam aspek-aspek hukum penyediaan berbagai jasa teknis dan profesional. Kami 

memberikan nasihat hukum kepada klien mengenai peraturan transaksi impor/ekspor dan distribusi grosir barang 

dan jasa secara langsung, distribusi eceran barang dan jasa, pemberian waralaba, lisensi serta penyelenggaraan 

distribusi tidak langsung lainnya. Kami juga memberikan nasihat hukum mengenai penerapan peraturan 

pengadaan barang Pemerintah di sektor perminyakan dan sektor lainnya.

Dalam keadaan pasar yang semakin ketat pengaturannya, MKK memberikan nasihat hukum mengenai masalah-

masalah yang timbul akibat dikeluarkannya peraturan perdagangan baru yang masih berkembang di bidang praktik 

persaingan usaha dan perdagangan tidak sehat, anti monopoli, perlindungan konsumen, perlindungan lingkungan 

hidup dan peraturan perlindungan pasar lainnya. Hukum persaingan usaha tidak sehat dan perlindungan 

konsumen tumbuh dengan pesat sebagai bidang hukum yang kantor kami tangani seiring dengan berkembangnya 

pratik kantor kami dalam mewakili klien–klien perusahaan produk konsumen terkemuka di bidang industri 

makanan, farmasi, teknologi, otomotif dan industri lainnya.



Melengkapi kemampuan MKK di bidang perminyakan dan gas bumi, MKK sejak berdiri 

telah terlibat secara mendalam dalam segala aspek kegiatan di sektor pertambangan 

umum, memberikan nasihat kepada klien di bidang pertambangan batu bara, nikel, 

tembaga dan emas dan bidang pertambangan umum lainnya. Kami membantu pendirian 

dan mengurus perizinan perusahaan pertambangan baru dan memberikan nasihat hukum 

secara berkesinambungan mengenai seluruh aspek kegiatan operasional perusahaan-

perusahaan tersebut, termasuk masalah hak pertambangan dan hak atas tanah, masalah 

ketenagakerjaaan, perpajakan, lingkungan hidup dan masalah-masalah lainnya. Kami juga 

mewakili perusahaan pertambangan sebagai debitur maupun bank yang memberikan kredit 

kepada perusahaan pertambangan. Kami berpengalaman menangani pembiayaan proyek 

di bidang pertambangan yang dijamin dengan hak jaminan berdasarkan hukum Indonesia.

MKK juga memberikan nasihat hukum kepada investor dan kreditur di berbagai sektor 

sumber daya alam lainnya, termasuk kayu, kelapa sawit, kakao dan produk perkebunan 

lainnya, serta di sektor energi panas bumi.

Sejak berdiri, MKK telah aktif dalam segala aspek sektor perminyakan dan gas bumi.  

Kami memberikan nasihat hukum dalam melakukan negosiasi dan melaksanakan 

proyek-proyek kontrak bagi hasil dan bantuan teknis. Kami juga memberikan nasihat 

hukum mengenai berbagai bentuk kontrak jasa pendukung pertambangan perminyakan 

dan gas bumi, seperti sub-kontrak pemeliharaan, pengeboran, transportasi dan sub-

kontrak lainnya. Dengan adanya upaya Pemerintah melakukan reorganisasi di sektor 

perminyakan dan gas bumi dan mengubah peran utama yang telah lama dijalankan 

Pertamina, kami juga memberikan nasihat hukum mengenai peraturan kegiatan 

perminyakan dan gas bumi di sektor hulu dan hilir yang berkembang dengan cepat.



MKK memiliki pengalaman yang mendalam di bidang industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Dalam bidang industri 

telekomunikasi, kami memainkan peran utama dalam restrukturisasi di sektor telekomunikasi Indonesia, dimulai dengan mewakili 

berbagai investor asing pada awal kerjasama operasi regional (KSO), yang kemudian dilanjutkan dengan berpartisipasi dalam 

restrukturisasi penting yang dilakukan Pemerintah terhadap dua badan penyelenggara telekomunikasi terbesar di Indonesia. Kami 

memberikan nasihat hukum mengenai perkembangan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Pemerintah sehubungan 

dengan penyelenggaraan jasa seluler, telepon sambungan tetap, satelit dan transmisi data. Dalam bidang industri teknologi 

informasi, kami menasihati klien mengenai perkembangan peraturan perundang-undangan yang menyangkut penyelenggaraan 

usaha melalui jaringan elektronik termasuk internet, antara lain yang berhubungan dengan pemberian informasi tentang efek-efek 

oleh penasihat keuangan, siaran televisi dan transaksi elektronik (e–commerce) lainnya.

mewakili kreditur, debitur, kontraktor dan pemegang saham dalam dan luar negeri dalam restrukturisasi investasi usaha bersama 

dan dalam berbagai restrukturisasi hutang dan perusahaan secara umum;

memberikan nasihat hukum mengenai penanggulangan kredit (workout), penangguhan (moratorium), perjanjian standstill dan 

override, penjadwalan kembali dan tukar menukar hutang/modal, restrukturisasi dengan cara transaksi pembiayaan korporasi 

(buy–outs, merger dan akuisisi dan transaksi lainnya yang sejenis);

memberikan nasihat hukum mengenai rekonstruksi melalui proses kepailitan dan mengenai segala aspek prosedur kepailitan apabila 

restrukturisasi tidak dimungkinkan.

MKK secara aktif menangani penanggulangan kredit (workout) dan restrukturisasi:

MKK telah lama aktif dalam pembiayaan sindikasi proyek berskala besar di bidang pertambangan, minyak dan gas bumi, energi 

panas bumi dan manufaktur, mewakili baik pihak sponsor proyek maupun kreditur lembaga pembiayaan ekspor dan bank–bank 

komersial. MKK banyak menangani sektor infrastruktur seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah untuk mendukung 

privatisasi. Hal tersebut dimulai dengan MKK mewakili pihak sponsor dalam proyek tenaga listrik swasta pertama di Indonesia, 

kami kemudian mewakili berbagai investor maupun kreditur dalam privatisasi  di sektor telekomunikasi, fasilitas pelabuhan laut 

dan udara, sistem air bersih, jalan tol dan pipa gas.  



Pekerjaan di bidang hak atas kekayaan intelektual yang ditangani MKK termasuk memberikan nasihat kepada klien 

dalam segala aspek pendaftaran merek dagang, nama dagang dan hak cipta. Kami juga memberikan nasihat mengenai 

pemberian lisensi hak atas kekayaan intelektual dan teknologi serta mengenai perjanjian waralaba. Sehubungan dengan 

hal tersebut, kami bekerja sama dengan klien dalam mengembangkan, melindungi dan menerapkan kebijakan hak atas 

kekayaan intelektual yang layak



Pertimbangan perpajakan merupakan unsur penting dalam banyak transaksi. 

MKK menganalisa implikasi pajak dari berbagai jenis transaksi bisnis dan 

memberikan nasihat hukum mengenai struktur dan pendekatan perpajakan yang 

efisien. Dalam hal terdapat sengketa perpajakan yang diajukan ke pengadilan 

perpajakan, MKK jika diperlukan dapat bekerjasama dengan kuasa hukum 

perpajakan dalam mengembangkan strategi dan mempersiapkan dokumentasi 

dan membantu dalam mengkoordinasikan proses beracara.

Dalam menjalankan usaha di Indonesia, terdapat serangkaian peraturan dan 

persyaratan pelaporan yang berbeda untuk setiap sektor usaha. MKK memberikan 

nasihat dan bantuan hukum mengenai seluruh masalah yang berkaitan dengan 

peraturan perusahaan. Kami bekerja sama dengan klien dalam mengembangkan 

kebijakan dan sistem internal perusahaan yang dirancang untuk mematuhi peraturan 

dan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) secara 

berkesinambungan. Kami juga memberikan bantuan hukum sehubungan dengan 

ketentuan pemeliharaan dokumentasi dan pelaporan, rapat umum pemegang saham 

dan hal-hal lain yang berkaitan dengan urusan internal perusahaan.



Masalah hukum ketenagakerjaan merupakan bidang yang semakin kompleks dan menjadi perhatian para investor di Indonesia. MKK 

memberikan nasihat hukum kepada pemberi kerja dalam segala aspek hubungan ketenagakerjaan, termasuk kebijakan ketenagakerjaan 

dan pelaksanaannya, peraturan tentang persyaratan kerja dan pemutusan hubungan kerja, hubungan serikat pekerja dan kesepakatan 

kerja bersama, pengaturan pengalihan tenaga kerja (termasuk secondment), perjanjian hubungan kerja dan hubungan industrial serta 

masalah-masalah lain yang berkaitan. Kantor kami juga mewakili klien di pengadilan perburuhan dalam hal terjadi perselisihan perburuhan.

Dalam hal terjadi perselisihan yang diajukan ke  pengadilan, MKK memberikan nasihat kepada klien dalam memilih advokat litigasi yang tepat 

untuk menangani perselisihan tersebut. Kami selanjutnya bekerja sama dengan klien dan advokat litigasi tersebut dalam menentukan strategi 

yang tepat dan efektif, mempersiapkan dokumentasi dan melakukan koordinasi serta mengawasi jalannya proses beracara.

MKK juga memberikan nasihat mengenai pemilihan arbitrase sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan mewakili klien dalam 

beracara melalui arbitrase, baik arbitrase Indonesia maupun internasional. Kami mempunyai pakar-pakar untuk setiap tahapan proses 

arbitrase. Beberapa advokat kami berpengalaman sebagai saksi ahli dalam sejumlah kasus internasional.



Setiap klien akan dilayani oleh suatu tim advokat MKK yang didedikasikan khusus untuk klien 

tersebut di bawah pimpinan seorang rekan (partner) MKK yang bertanggung jawab atas hubungan 

MKK dengan klien tersebut. Partner tersebut, dibantu dengan seorang penasihat hukum asing, 

melaksanakan dan mengawasi seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan klien tersebut. Dalam hal 

suatu keahlian khusus diperlukan, advokat MKK dengan keahlian khusus yang diperlukan dapat 

diperbantukan untuk membentuk tim MKK yang terarah.

Partner dan penasihat hukum asing secara langsung ikut serta dan bertanggung jawab atas 

semua pekerjaan yang dilakukan untuk kepentingan klien, mengawasi kualitas dan memastikan 

kebutuhan klien terpenuhi. Klien setiap saat memiliki akses langsung dengan partner dan 

penasihat asing yang bersangkutan.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai MKK, termasuk curricullum vitae seluruh advokat kami, 

hubungi website kami di www.mkklaw.net.
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Bank of America • Bank of India • PT Bank 

OCBC Indonesia • BASF • Bechtel Group • 

British Gas • BHP • British Petroleum • 

British Telecommunications • Cargill • 

Cemex S.A. • JP Morgan Chase Bank • 

Commonwealth Development Corporation • 

Conoco • CS First Boston • Dai–Ichi Kangyo 

Bank Limited • Du Pont • Dow Chemical • 

Edison Mission Energy • Exxon Mobil • 

Fluor Daniel Corporation • GE Capital • 

PT Garuda Indonesia • Gillette • Hilton 

International • Hongkong and Shanghai

Banking Corporation • Hyatt International • 

IBM • IKB • PT Indonesia Asahan Alumunium • 

Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) • 

Indosat • Inco Limited • International Finance 

Corporation • Japan Exim Bank • The Kellogg 

Corporation • Kimberly–Clark Corporation • 

Malaysia Airlines • Merrill Lynch • Mitsui • 

Mitsubishi Chemical Corporation • Morgan 

Guaranty Trust • Nippon Telegraph and 

Telephone Corporation • Northwest Airlines • 

Nova Gas • Pennzoil • Pfizer • Pirelli • 
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Tomen • Toyota Motor Corporation • 

Union Texas Corporation









Hal. depan – Hiasan Rambut dari Emas

Memperlihatkan hiasan rambut yang dibentuk dari lapisan 
emas yang tipis dengan teknis “repousse”. Di bagian 
tengah atas, dewa Surya duduk di atas kuda yang 
dikelilingi oleh lidah–lidah api yang menyerupai matahari. 
Di bawah Surya terlihat keong bersayap yang merupakan 
lambang dewa Wisnu. Keong bersayap tersebut diapit 
oleh dua naga. 
  
Tulungagung, Jawa Timur
Kira-kira abad 13 –14 M 
Emas 20 karat, tinggi: 13 cm 
diameter: 7,9 cm
Museum Nasional - Jakarta

Hal. belakang – Gagang Keris

Memperlihatkan gagang keris yang berbentuk kompleks, 
diperkirakan dari Kerajaan Klungkung, Bali Timur. 
Gagang ini dibuat dari emas dan bertatahkan batu–batu 
mulia.

Bali
Kira–kira abad ke 19, emas
Museum Nasional - Jakarta

Hal. 6 – Patung Buddha dari Perunggu

Memperlihatkan Buddha duduk di atas bunga lotus yang 
didukung oleh dua singa. Tangannya dalam posisi 
dharmacakramudra yang melambangkan posisi simbolik. 
Tangan kanannya menghalau ketakutan, sedangkan 
tangan kirinya melambangkan pengajaran. 

Pasuruan, Jawa Timur
Kira–kira abad ke 9 M, Perunggu, tinggi: 20 cm
Museum Nasional - Jakarta

Hal. 8 – Lengan Bawah Sikap Vitarka Mudra

Lengan yang elegan ini  merupakan salah satu pasangan 
lengan yang berasal dari patung Buddha berukuran 
besar yang masih belum ditemukan. Diperkirakan 
melambangkan Boddhisatva yang pengasih, 
Avalokiteshvara. Mudras adalah posisi tangan yang 
memiliki arti simbolis dalam kesenian Buddha dan Hindu. 
Vitarka Mudra menyiratkan kebijaksanaan. 

Komplek Candi Loro Jongrang
Prambanan, Jawa Tengah 
Perunggu, panjang: 26 cm. 
Kira–kira abad ke 8–9 M.
Museum Nasional - Jakarta



Hal. 10–11 – Hiasan Lampu dari Perunggu

Memperlihatkan seorang dewa yang tak dikenal 
mengendarai makhluk menyerupai kuda dengan kuping 
panjang. Potongan dari jaman Majapahit ini pernah 
menjadi bagian utama dari hiasan lampu minyak 
perunggu kuno.

Desa Tenggung, Tulungagung, Jawa Timur.
Kira–kira abad ke 14, 
Museum Nasional Jakarta

Hal. 13 – Hinggi Kombu 

Hinggi Kombu atau kain ikat pria ini berasal dari Sumba 
Timur.  Secara tradisi, hinggi dirajut berpasangan; satu 
kain dipakai sebagai sarung, sementara yang lain 
digunakan sebagai selendang. Kain–kain tertentu 
dikhususkan untuk kaum bangsawan dan banyak yang 
disimpan dengan baik untuk digunakan dalam upacara 
pemakaman. Kain semacam ini masih digunakan di 
Sumba.

Sumba
Abad ke 20
Koleksi MKK

Hal. 14 – Topeng Jawa

Memperlihatkan topeng yang disepuh atau dicat yang 
mewakili Pangeran Panji Asmorobangun. Pangeran Panji 
Asmorobangun, tokoh pokok dalam cerita Panji dari Jawa 
Timur, menemani Ratu Candrakirana dari Kediri dalam 
perjalanan dan petualangannya. Topeng ini merupakan 
bagian dari sekumpulan topeng abad 19 yang termashyur 
yang awalnya dibuat untuk Sultan Hamengkubuwono VI 
dan Hamengkubuwono VII dari Yogyakarta.

Jawa Timur 
Kira-kira abad ke 19, Kayu
Museum Nasional – Jakarta


