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Aldilla S. Suwana 

E. aldillasuwana@ssek.com 

 
Aldilla Stephanine Suwana bergabung dengan SSEK di tahun 2018. Bidang praktek Aldilla berfokus 
pada energi dan sumber daya alam, hukum lingkungan dan perubahan iklim, disamping hukum 
perseroan secara umum, real estate dan investasi.   
 
Sejak bergabung dengan SSEK, Aldilla telah banyak terlibat dalam berbagi proyek, termasuk remediasi 
lingkungan dan proyek – proyek di sektor perdagangan karbon, real estate dan infrastruktur. Aldilla 
membantu SYSTEMIQ, suatu perusahaan perubahan sistem, dalam pekerjaannya dengan para 
mitranya di Indonesia untuk merancang dan mengimplementasikan proyek manajemen sampah 
lokal yang dirancang dan dioperasikan untuk dapat beroperasi secara berkelanjutan melalui sumber 
pendanaan kredit plastik dan sumber pendapatan lokal lainnya. Aldilla bekerja dengan perusahaan 
multinasional sehubungan dengan rencana pemulihan atau perbaikan fungsi lingkungan di area kerja 
perusahaan tersebut, termasuk memberikan usulan strategi dan penjelasan terkait kerangka 
peraturan serta terlibat dalam diskusi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan 
pemangku kepentingan lainnya. 
 
Aldilla memberikan advis hukum kepada Forest Carbon, suatu pengembang proyek karbon premium 
di Indonesia, sehubungan dengan pendanaan dari AXA Climate and Biodiversity Impact Fund untuk 
proyek restorasi lahan gambut di Indonesia, membantu organisasi nirlaba lingkungan skala global 
untuk mengakuisisi konsesi hutan skala besar di Indonesia dan memberikan advis kepada perusahaan 
energi berkelanjutan berskala multinasional untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga angin 
lepas pantai di Indonesia.  
 
Aldilla sering menjadi narasumber di berbagai seminar dan program pelatihan yang diadakan oleh 
perusahaan-perusahaan multinasional, Badan Usaha Milik Negara, dan juga universitas hukum di 
Indonesia, untuk berbagai topik yang mencakup hukum perjanjian, uji tuntas hukum, merger dan 
akuisisi, perjanjian patungan dan hukum lingkungan. 
 
Sebelum bergabung dengan SSEK, Aldilla bekerja untuk pemerintah Indonesia sehubungan dengan 
pengembangan tata kelola perikanan yang berkelanjutan, mitigasi perubahan iklim dan pengurangan 
emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di Indonesia. Aldilla bekerja sebagai penasehat 
hukum untuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal dan sebagai penasehat 
hukum serta asisten Menteri/Kepala Badan REDD +. 
 
Aldilla memiliki izin untuk berpraktek hukum di Indonesia dan New York. 

http://www.ssek.com/
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Pendidikan 
 

• Universitas Indonesia, S.H. (cum laude, lulusan terbaik), 2011 

• Harvard Law School, LL.M., hukum dan kebijakan lingkungan, 2017 (Fulbright scholarship) 

 
Asosiasi dan Keanggotan Profesional 
 

• Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)  

• New York State Bar 
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