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ADVISORS  

 

Jonathan M. Streifer 

E. jonathanstreifer@ssek.com 

 

Jonathan M. Streifer bergabung dengan SSEK pada tahun 2002. Ia memberi nasehat kepada klien 
tentang hukum perusahaan dan bisnis termasuk investasi, proyek, akuisisi, pembiayaan, dan transaksi 
komersial lainnya. 
 
Jonathan memiliki praktik penyelesaian sengketa yang kuat dan berkembang di sektor TMT mengenai 
privasi data, konten, dan masalah lain dalam ekonomi digital. Ia baru-baru ini memberi nasehat kepada 
beberapa klien tentang proyek kredit karbon dan kredit plastik dan investasi lain dalam ekonomi 
berkelanjutan. 
 
Jonathan memberi nasehat kepada perusahaan multinasional, start-up, dana investasi, pengusaha 
dan perusahaan lain yang melakukan bisnis di Indonesia. 
 
Sebelum bergabung dengan SSEK, Jonathan telah bekerja selama enam tahun sebagai penasihat 
hukum untuk firma hukum di Jakarta, dimana ia mengkhususkan diri dalam bidang keuangan 
perseroan termasuk private placement dan penawaran umum surat utang dan ekuitas, restrukturisasi 
utang, pinjaman bank, akuisisi dan transaksi bisnis internasional lainnya. Ia sebelumnya bergabung 
sebuah kantor konsultan hukum San Francisco Shartsis Friese LLP, di mana ia berspesialisasi dalam 
pembiayaan modal ventura serta merger dan akuisisi. 
 
 
Bidang Keahlian 
 

• Hukum Dagang 
• Hukum Perusahaan 
• Penyelesaian sengketa 
• Tenaga kerja dan ketenagakerjaan 
• Merger dan akuisisi 
• Pendanaan proyek dan pembangunan infrastruktur 
• TMT 
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Pengalaman Terpilih 
 
 

• Membantu SYSTEMIQ, sebuah perusahaan perubahan sistem, dalam pekerjaannya dengan 
para mitranya di Indonesia untuk merancang dan mengimplementasikan proyek pengelolaan 
limbah lokal. 

 
• Bertindak sebagai penasehat hukum Indonesia untuk klien dalam membentuk perusahaan 

patungan (joint venture) yang bergerak di bidang manufaktur sel baterai kendaraan listrik di 
Indonesia. 
 

• Memberikan nasehat kepada pengembang proyek restorasi tentang perjanjian kerjasama 
dengan perusahaan induk publik dan anak perusahaannya dalam pengelolaan lahan yang 
dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan kredit karbon. 
 

• Mewakili Showa Denko KK dalam proyek chemical grade alumina senilai US$500 juta di 
Kalimantan. 

 
Pendidikan 
 

• University of California di Santa Barbara, B.A. (high honors), 1986 
• University of California di Berkeley (Boalt Hall) School of Law, J.D., 1986  

 
Asosiasi dan Keanggotaan Profesional 
 

• California State Bar 
• The Law Firm Network 
• American Chamber of Commerce di Indonesia 
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