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ZICO Law di Indonesia direpresentasikan oleh firma anggotanya,
yaitu Roosdiono & Partners (R&P). R&P adalah firma hukum yang
menyediakan layanan lengkap korporasi dan didirikan pada tahun
1999 oleh Senior Partner Anangga Wardhana Roosdiono, seorang
pengacara yang terkenal dan disegani dengan pengalaman lebih
dari 50 tahun.
Berbasis di Jakarta, kami diakui karena kemampuan kami
dalam menggabungkan pengetahuan lokal dengan wawasan
regional untuk mengembangkan solusi hukum yang efektif.
Kami selalu menjunjung tinggi komitmen kami untuk membantu

meningkatkan kinerja bisnis dan mencapai keunggulan kompetitif
klien kami, baik yang beroperasi di Indonesia maupun di Asia
Tenggara.
Sebagai firma anggota ZICO Law, kami menyediakan akses
langsung bagi klien kami ke lebih dari 300 pengacara di 10
negara anggota ASEAN. Kami adalah satu-satunya firma hukum
yang menyediakan layanan hukum lintas teritori dalam jaringan
regional yang sama. ZICO Law adalah bagian dari ZICO, suatu
jaringan terintegrasi dari firma multidisiplin yang memastikan
keberhasilan organisasi dan individu di ASEAN.

Mengapa kami ?
Tim kami membantu klien korporasi internasional dan Indonesia terkemuka serta pemerintah di berbagai bidang industri dan
perdagangan. Kami berkomitmen untuk membantu klien meningkatkan kinerja bisnis dan mencapai keunggulan kompetitif melalui
strategi hukum yang efektif. Selain itu, kami juga telah membentuk tim khusus Jepang, Cina, dan Korea untuk mengakomodasi klien
lintas teritori dari yurisdiksi tersebut yang berminat bertransaksi di Indonesia.

Beberapa proyek utama yang kami tangani:
• Memberikan advis kepada pemberi pinjaman dalam dan luar negeri terkait kredit sindikasi Islam yang pertama di Indonesia
• Memberikan advis kepada lembaga keuangan lokal dan internasional terkait kredit nir agunan, kredit berulang, kredit sindikasi,
dan kredit multiguna
• Memberikan advis terkait konversi lisensi bank konvensional menjadi lembaga keuangan Syariah berlisensi penuh, dan selanjutnya
terkait restrukturisasi seluruh dokumen pembiayaan lembaga keuangan menjadi dokumentasi yang sesuai dengan Syariah
• Memberikan advis tentang investasi dan konstruksi jalan tol besar-besaran di berbagai lokasi di Indonesia
• Mewakili perusahaan pembibitan ternak dalam proses hukum anti persaingan usaha yang dimulai setelah dilakukan penyelidikan
oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Indonesia
• Mewakili perusahaan FMCG dalam litigasi gugatan hukum yang kompleks yang melibatkan bisnis penjualan langsung mereka
• Memberi advis kepada Pemerintah Indonesia tentang penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010
• Memberi advis kepada klien tentang berbagai proyek infrastruktur, termasuk studi tentang ERP dan tinjauan perjanjian konstruksi
untuk pengembangan MRT
• Mewakili Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam kasus pembatalan dan pelanggaran merek dagang
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Layanan kami
Tim kami memiliki keahlian yang relevan dengan Indonesia dan ASEAN untuk memberikan layanan hukum yang memiliki nilai tambah
kepada klien kami. Kemampuan kami untuk menggabungkan rangkaian layanan multidisiplin dengan solusi terintegrasi memampukan
kami untuk mengatasi tantangan paling kompleks di negara ini dan di kawasan ASEAN.

Layanan kami meliputi:
•
•
•
•
•

Arbitrase & Penyelesaian Sengketa
Perbankan & Keuangan
Komunikasi, Media & Teknologi
Komersial Perusahaan
Keuangan & Sekuritas Perusahaan

•
•
•
•
•

Layanan Kesekretariatan Perusahaan
Layanan Sumber Daya Manusia
Kepailitan & Restrukturisasi
Asuransi
Hak Kekayaan Intelektual

•
•
•
•

Layanan Keuangan Islam
Merger & Akuisisi
Proyek, Infrastruktur & Utilitas
Real Estate
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ZICO Law adalah jaringan firma hukum lokal independen terkemuka yang berfokus pada
kawasan ASEAN. ZICO Law hadir di 18 kota di 10 negara anggota ASEAN dengan lebih dari 300
pengacara yang memampukan kami untuk memberikan layanan hukum bernilai tambah bagi
klien kami dengan memanfaatkan kombinasi keahlian lokal dan wawasan regional yang kami
miliki. ZICO Law adalah bagian dari ZICO, suatu jaringan terintegrasi dari firma multidisiplin
dengan misi memastikan keberhasilan klien kami, baik organisasi maupun individu, di ASEAN.
Ingin tahu lebih banyak tentang kami? Silakan kunjungi www.zicolaw.com
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