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ASSOCIATES  

 

Dicky Tanjung 

E. dickytanjung@ssek.com 

 
 
Praktik ekstensif Dicky di SSEK mencakup hukum korporasi umum, merger dan akuisisi, penanaman 
modal asing, dan penyelesaian sengketa dan arbitrase, dengan spesialisasi di bidang TI dan 
telekomunikasi, dan hukum ketenagakerjaan. Dicky adalah kepala senior associate dalam praktik 
ketenagakerjaan SSEK. 
 
Dicky menerima penghargaan sebagai pengacara utama di praktek hukum ketenagakerjaan SSEK 
berdasarkan 2022 Legal 500 Asia Pacific. 
 
Dicky banyak terlibat dalam mewakili klien multinasional dalam berbagai transaksi akuisisi dan aset di 
Indonesia dan secara teratur bertindak sebagai pemimpin proyek. 
 
Dicky secara teratur menangani klien dengan kebutuhan peraturan multi-aspek. Dirinya menjadi 
penasihat utama Indonesia untuk perusahaan ponsel pintar multinasional Kanada, memberi nasihat 
kepada klien tentang berbagai masalah peraturan korporasi, komersial dan telekomunikasi di 
Indonesia, serta membantu masalah hukum ketenagakerjaan. Keterlibatannya termasuk mewakili 
klien dalam rapat dengan badan pengatur peraturan Indonesia dan otoritas penegak hukum. 
 
Sebagai pemimpin associate di praktek ketenagakerjaan di SSEK, Dicky terlibat dalam banyak masalah 
tenaga kerja dan ketenagakerjaan yang ditangani SSEK. Proyek terbarunya termasuk bertindak 
sebagai penasihat utama untuk perusahaan farmasi multinasional dimana dirinya merancang dan 
menerapkan strategi untuk memastikan suksesnya restrukturisasi ketenagakerjaan bagi lebih dari 
400 karyawan di seluruh Indonesia, yang berakhir tanpa tantangan apa pun dari para karyawan 
tersebut, hal yang jarang terjadi di yurisdiksi di mana perselisihan dan klaim ketenagakerjaan 
umumnya terjadi, terutama selama restrukturisasi ketenagakerjaan. 
 
Dicky juga memimpin tim SSEK dalam proses arbitrase di Singapura berdasarkan Peraturan SIAC dan 
Undang-Undang Arbitrase Internasional Singapura, yang berujung pada kemenangan kedua klien. 
 
Dicky fasih berbahasa Inggris dan Indonesia.  
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Pendidikan 

• Universitas Surabaya, S.H., 1998 

• University of Melbourne, LL.M., 2001 

 

Asosiasi dan Keanggotaan Profesional 

• Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) 
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