
 

 

 
 

 
 
 

Mayapada Tower I, 12th and 14th Floor 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 
Jakarta 12920, Indonesia 

P. +62 21 29532000 5212038 
F. +62 21 5212039 
www.ssek.com 

 

  |  Page 1 of 2    
 

 

ASSOCIATES  

 

Fernando Lintong 

E. fernandolintong@ssek.com 

 
 
Fernando Lintong memiliki keahlian di bidang hukum perbankan dan pembiayaan, termasuk 
pembiayaan proyek, dan hukum pasar modal. Fernando juga memiliki pengalaman dalam mewakili 
klien dalam transaksi merger dan akuisisi serta urusan perusahaan pada umumnya. 
 
Fernando merupakan lead associate dalam dua transaksi besar, yakni pada saat mewakili Grab Inc. 
dalam transaksi merger dengan SPAC Altimeter Growth dan juga dalam proses pencatatan efek di 
Nasdaq dengan nilai transaksi US$40 milyar yang merupakan transaksi SPAC merger dengan 
nilai  transaksi terbesar di dunia sampai saat ini, dan ketika mewakili SCG Packaging PCL dalam 
transaksi initial public offering dengan nilai transaksi sebesar US$1,5 milyar. Fernando juga memiliki 
pengalaman mewakili berbagai bank dan juga debitur dalam transaksi-transaksi pembiayaan, 
termasuk di dalamnya adalah mewakili bank yang berbasis di Taiwan dalam pemberian fasilitas 
pinjaman senilai US$57 juta kepada suatu perusahaan penyedia jasa internet dan juga mewakili suatu 
Badan Usaha Milik Negara dalam transaksi club deal senior term loan facility dengan nilai transaksi 
sebesar US$135 juta. 
 
Fernando sering diundang untuk menjadi pembicara dan/atau narasumber di berbagai seminar dan 
program pelatihan yang diadakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional, Badan Usaha Milik 
Negara, dan juga sekolah-sekolah hukum di Indonesia, untuk berbagai topik yang mencakup hukum 
perjanjian, uji tuntas hukum (legal due diligence), merger dan akuisisi, joint ventures, dan transaksi 
pembiayaan. 
 
Sebelum bergabung dengan SSEK pada tahun 2018, Fernando telah bekerja pada beberapa kantor 
hukum ternama di Jakarta dan juga pernah ditempatkan di kantor firma hukum internasional White 
& Case Singapore. 
 
Fernando turut berpartisipasi dalam mendirikan dan memimpin komunitas debat hukum bernama 
Parahyangan Law Debate Community (PLDC) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. 
Semasa kuliah, Fernando juga mengikuti beberapa kompetisi hukum seperti simulasi peradilan 
nasional, kompetisi debat hukum, dan juga international student conferences.  
 
Fernando fasih dalam berbahasa Inggris dan Indonesia. 
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Pendidikan 
 

• Universitas Katolik Parahyangan, S.H., 2012 
 
Assosiasi dan Keanggotaan Profesional 
 

• Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) 
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