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TENTANG MANGATUR NAINGGOLAN LAW FIRM

MANGATUR NAINGGOLAN LAW FIRM didirikan di Jakarta dengan semangat memadukan
keahlian bidang hukum, keuangan/bisnis, perpajakan yang dilandasi dengan integritas, perilaku
etis dan disertai semangat memberi pelayanan untuk membantu ataupun membimbing klien
(pengguna jasa hukum) dalam mengambil setiap keputusan(pengguna jasa hukum) dalam mengambil setiap keputusan.

MANGATUR NAINGGOLAN LAW FIRM didirikan oleh Mangatur Nainggolan S.E., S.H., MM dan
didukung oleh partner kaum profesional yang memiliki kompetensi dan lisensi dibidang masing-
masing, diantaranya ADVOKAT PERADI, KONSULTAN HUKUM KETENAGAKERJAAN,
KONSULTAN PAJAK, KUASA HUKUM PENGADILAN PAJAK, KURATOR, KONSULTAN
PASAR MODAL (HKPM) , AKUNTAN (Certified Public Accountant) , dll.

Sebagaimana tag line kami LAWYERS WHO KNOW BUSINESS, para profesional yang tergabung
dalam MANGATUR NAINGGOLAN LAW FIRM telah berpengalaman dalam dunia kerja
perusahaan (bank, distribusi, manufaktur, konstruksi, ekspor impor) sehingga mampu memahami
karakteristik permasalahan di dunia usaha yang tentunya sangat mendukung menangani
permasalahan sengketa bisnis baik pidana maupun perdata.

Hingga saat ini kami telah berpengalaman membantu dalam memberikan jasa hukum kepada
individu, keluarga, perusahaan baik skala nasional maupun asing yang berasal dari berbagai
negara diantaranya Jepang, Singapore,Malaysia ,Korea Selatan, dll

MANGATUR NAINGGOLAN LAW FIRM senantiasa berusaha untuk melayani klien dengan
profesional dan menjunjung etika profesi dengan biaya fleksibel disertai semangat melayani
dengan harapan pengguna jasa kami mendapatkan hasil yang melebihi biaya jasa kami. Dengan
demikian para pengguna jasa hukum kami akan sangat merasakan suasana kekeluargaan dan
kenyamanan dalam menggunakan jasa kami .

MANGATUR NAINGGOLAN LAW FIRM yang didukung oleh para profesional dari berbagai latar
belakang Profesi karena kemampuan dan pengalamannya selama ini, menyediakan dan

b ik l j h k dimemberikan pelayanan jasa hukum diantaranya :
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ADVOKAT

Mangatur Nainggolan S.E., S.H., M.M
Founder & Managing Partners

Memiliki sertifikasi kepabeanan dan brevet pajak A & B. Berpengalaman
menangani perkara korupsi, perbankan dan lembaga keuangan lainnya,
korporasi (perusahaan), perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan, hukum
kontrak dan sebagainya .

Henri lumbanraja S.E.,S.H., M.H.Henri lumbanraja S.E.,S.H., M.H.
Senior Partner / Advokat

Memiliki sertifikasi kurator, hukum pasar modal dan kepabeanan.
Berpengalaman menangani perkara perbankan, kepailitan, korporasi
(perusahaan), pertanahan, perjanjian proyek kontraktor, dan sebagainya.

Robby Simamora, S.H., M.H.
Advokat

Berpengalaman menangani perkara perdata, pidana, korporasi
(perusahaan), hukum kontrak dan sebagainya.
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NON LITIGASI

LEGAL AUDIT
Penelitian, pemeriksaan, dan menganalisis temuan-temuan hukum dengan menggunakan
mekanisme tertentu , secara objektif, dan sistematis dan didasarkan pada hukum yang masih
berlaku dan dituangkan dalam pendapat hukum (legal opinion) . Adapaun pengguna jasa Legal
Audit yang pernah kami berikan diantaranya perusahan PMA dari Jepang, yang membutuhkan
legal opini terkait pendirian perusahaan baru di bidang information technology Global Position
System (GPS) ; sengketa pemilik saham perusahaan konstruksi dari Korea Selatan terkait ada
tidaknya tindak pidana yang lahir dari perjanjian para pemilik saham; perusahaan swasta nasional
terkait mengeluarkan reksa dana , dan pihak perusahaan maupun individu yang tidak dapat kami
sebutkan satu-per satu.

LEGAL REVIEW,CONTRACT DRAFTING
Memberikan jasa analisa review revisi dan menyusun kontrak bisnis perusahaanMemberikan jasa analisa,review, revisi dan menyusun kontrak bisnis perusahaan .
Adapun pihak yang sudah menggunakan jasa kami adalah perusahaan advertising yang bekerja
sama dengan perusahaan asing untuk mengembangkan produk tertentu, perusahaan konstruksi
dalam kerja sama membangun hotel dan kawasan permainan , perusahaan farmasi dalam
menyusun kontrak distribusi, perusahaan manufaktur (pabrik) dalam menyusun kontrak
pengadaan bahan baku, membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara perusahaan
manufaktur dengan serikat pekerja, dan pengguna jasa hukum kami lainnya yang tidak dapat
kami sebutkan sati-persatu.

G O OLEGAL OPINION
 Memberikan pendapat hukum (legal opini) atas pembentukan reksa dana berbentuk Kontrak

Investasi Kolektif Reksadana Prima Ekuitas
 Memberikan pendapat hukum (legal opini) atas penawaran Umum Reksa Dana berbentuk

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Saham KAM (kapital Syariyah)
 Memberikan pendapat hukum (legal opini) terkait pendirian perusahaan asing (Jepang) yang

bergerak di Global Positioning System (GPS)

KONSULTAN HUKUM TETAP (RETAINER)KONSULTAN HUKUM TETAP (RETAINER)
Memberikan jasa konsultasi dan nasehat hukum dengan imbal jasa yang disepakati setiap
bulannya dan pengguna jasa pihak perusahaan maupun keluarga (dokter, keluarga pengusaha)
berhak mendapatkan di antaranya pendapat hukum, review kontrak, strategi kebijakan
ketenagakerjaan (SDM) di perusahaan, mewakili dan atau mendampingi pengguna jasa dalam
negosiasi hukum, mengirimkan somasie terkait adanya potensi perselisihan kepada pihak lawan
pengguna jasa dan jasa non litigasi lainnya sebagaimana disepakati bersama.

Adapun pengalaman kami dalam memberikan jasa hukum ini diantaranya konsultan hukum tetap
d h K t k i h f kt t til h f kt l tpada perusahaan Konstruksi, perusahaan manufaktur textile, perusahaan manufaktur alat

kesehatan, perusahaan distributor consumer goods dan perusahaan lainnya yang tidak dapat
kami sebutkan satu-persatu.
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Jasa Hukum Non Litigasi lainnya:

HUKUM KETENAGAKERJAAN , sebagai kuasa perusahaan dalam melakukan perundingan
bipartite dengan serikat pekerja terkait perselisihan hak pekerja, sebagai kuasa perusahaan
dalam melakukan perundingan tripartite terkait permasalahan mutasi karyawan, mendampingi
direktur perusahaan dalam pemeriksaan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Dinas
Ketenagakerjaan Kota Tangerang terkait tindak pidana BPJS Ketenagakerjaan (JAMSOSTEK) ,
memberikan jasa penyusunan SOP perusahaan tekstil dan pemberian jasa hukum lainnya yang
tidak dapat kami sebutkan satu-persatu.

HUKUM ASURANSI Sebagai kuasa tertanggung terkait hilangnya manfaat asuransi akibat
beralihnya kepemilikan saham penanggung asuransi.

HUKUM KESEHATAN sebagai konsultan Hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terkait
merumuskan tindak pidana mengedarkan ataupun memproduksi makanan dan kosmetikmerumuskan tindak pidana mengedarkan ataupun memproduksi makanan dan kosmetik.

HUKUM AGRARIA sebagai kuasa pribadi dalam mempertahankan hak atas sengketa
kepemilikan ganda lahan perkebunan sawit, sebagai kuasa kelompok masyarakat dalam
sengketa kepemilikan perkebunan sawit terkait tumpang tindihnya surat keterangan menggarap
lahan , kuasa pemilik tanah girik (penjual) dalam sengketa ingkar janji (wanprestasi) sisa
pembayaran oleh pembeli tanah.

HUKUM PERSEROAN memberikan nasehat hukum terkait sengketa kepemilikan saham terkait
b l di hi t d l k l h b i l h t ilik h t k itbelum dipenuhinya setoran modal secara keseluruhan, sebagai salah satu pemilik saham terkait
penutupan perseroan, pengurusan hutang-piutang dan pembagian harta perseroan,
mendampingi dan memberikan nasehat hukum terkait pembelian saham perusahaan manufaktur .
sebaga penasehat hukum keluarga dalam hibah saham perseroan kepada anak. Kuasa investor
dalam mengurus pendirian perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) melalui Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
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LITIGASI

PERDATA /BISNIS

HUKUM PAJAK DAN KEPABEANAN (pajak, bea dan cukai), sebagai kuasa perusahaan tekstil
dalam mengurus importasi barang dari Cina dan Italia termasuk mengurus fasilitas keringanan
biaya impor atas barang modal perusahaan, sebagai kuasa perusahaan rental mobil dalam
sengketa PPN terkait penagihan surat paksa atas nilai PPN oleh Direktorat Jenderal Pajak Kuasasengketa PPN terkait penagihan surat paksa atas nilai PPN oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kuasa
hukum perusahaan atas sengketa pajak dalam rangka impor yang dipungut oleh perusahaan
ekspedisi.

HUKUM KETENAGAKERJAAN/ HUBUNGAN INDUSTRIAL
Sebagai kuasa perusahaan dalam menghadapi gugatan karyawan terkait pemutusan hubungan
kerja pada Pengadilan Hubungan Industrial, sebagai kuasa perusahaan dalam mendaftarkan
kesepakatan perundingan tripartit melalui Pengadilan Hubungan Industrial.
Sebagai Kuasa perusahaan dalam menyususn perjanjian kerja bersama (PKB)

HUKUM PERBANKAN KEUANGAN
Sebagai kuasa bank swasta asing dalam melakukan penagihan kredit macet, sebagai kuasa bank
swasta nasional dalam melakukan eksekusi hak tanggungan atas pemberian kredit macet,
sebagai kuasa perusahaan (kreditur) dalam menghadapi gugatan bank terkait eksekusi hak
tanggungan (jaminan), kuasa hukum perusahaan dalam menangani eksekusi fiducia melawan
perusahaan pembiayaan.

HUKUM KEPAILITANHUKUM KEPAILITAN
sebagai kuasa perusahaan manufaktur , perusahaan kontraktor pertamanan (pemohon PKPU)
dalam menagih piutang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada
Pengadilan Niaga Jakarta
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PIDANA Umum & Khusus/Bisnis

Kuasa hukum Bupati Kabupaten Dogiyai di Papua dalam menghadapi tindak pidana korupsi
dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money laundering)

Kuasa hukum mantan walikota Pematang Siantar dalam melakukan Gugatan Perbuatan
Melawan Hukum terkait pelaksanaan lelang penentuan nilai limit lelang

Kuasa hukum para pemilik saham (komisaris) perusahaan minuman kemasan terkait adananya
Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam Jabatan oleh direktur keuangan perseroan.

Kuasa hukum keluarga Brigjend Pol Drs. Mangisi Situmorang (mantan pejabat Mabes Polri)
terkait pemberitaan media massa (opini ) yang tidak berimbang.

Kuasa hukum Pejabat Pemda Sumba Barat daya dalam perkara korban rekayasa Tindak
Pidana Korupsi dengan cara pemalsuan tandatangan .

Kuasa hukum pribadi korban rekayasa dalam Perkara rekayasa Tindak Pidana Perdagagangan
Orang (Human Trafficking ) di Polres Kota Bogor

Kuasa hukum Pdt. Manase Umbu Deta, S.H. aktivis HAM, korban rekayasa pembunuhan
berencana .

Kuasa hukum dalam permasalahn tindak pidana penggelapan oleh karyawan;

Sebagai kuasa hukum dalam memberikan jasa hukum lainnya untuk mendampingi pemberi kuasa
(klien) sebagai saksi pelapor, terlapor, tersangka, terdakwa, termasuk membela kepentingan
hukum pemberi kuasa di kejaksaan, di pengadilan negeri serta membuat Memori Banding dan
Memori Kasasi dan Memori Peninjauan Kembali .

Kiranya dengan sekilas penjelasan kami sebagaimana tersebut diatas mampu memberikan
keyakinan kepada calon pengguna jasa hukum kami bahwa MANGATUR NAINGGOLAN LAW
FIRM akan mampu menjawab setiap permasalahan hukum yang akan/sedang dihadapiFIRM akan mampu menjawab setiap permasalahan hukum yang akan/sedang dihadapi.
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KONTAK KAMI

MANGATUR NAINGGOLAN LAW FIRM
Gedung Arva Lt. 5
Jl. Cikini Raya No. 60
Menteng Jakarta Pusat 10330

Telp : 021-3905928
+62 813 98941976

Email : lawfirm@mangaturnainggolan.com

Webiste : www.mangaturnainggolan.com
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