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ADVISORS  

 

Michael D. Twomey 

E. michaeltwomey@ssek.com 

 
Michael D. Twomey telah menjadi penasehat untuk SSEK sejak firma ini berdiri pada tahun 1992. Ia 
berpengalaman luas dalam berbagai bidang hukum perusahaan, perdagangan dan keuangan, dan 
memberikan saran kepada klien mengenai transaksi rumit dan besar di banyak sektor dinamis di 
Indonesia, termasuk sektor perminyakan dan gas (baik hulu maupun hilir), sektor pertambangan, 
sektor ketenagalistrikan swasta, real estat dan sektor perkapalan. 
 
Michael telah berkali-kali mendapatkan pengakuan selama bertahun-tahun oleh direktori hukum 
sebagai pengacara terkemuka dalam bidang hukum perusahaan dan merger dan akuisisi, proyek dan 
sumber daya alam, dan real estat. Ia dideskripsikan sebagai “konsultan hukum asing paling berbakat 
di Jakarta” (IFLR1000). 
 
Sebelum bergabung dengan SSEK, Michael bekerja dengan firma hukum New York Thacher Proffitt & 
Wood LLP, dimana ia berspesialisasi dalam keuangan real estat dan sindikasi pinjaman hipotek. 
 
Bidang Keahlian 

• Merger dan akuisisi 
• Pertambangan 
• Minyak dan gas 
• Pembangkit tenaga listrik swasta 
• Pendanaan proyek 
• Real estat 
• Restrukturisasi dan kepailitan 
• Pelayaran 

 
Pengalaman Terpilih 
 

• Memberi nasehat kepada perusahaan multinasional Amerika mengenai proyek 
pengembangan pabrik gasifikasi batu bara mulut tambang untuk pemrosesan batu bara 
menjadi dimetil eter melalui proses regasifikasi lanjutan, serta membantu pendirian proyek 
perusahaan patungan (joint venture). 

 
• Memberi nasehat pengembang properti pada berbagai proyek pembangunan hotel, 

perkantoran, dan menara apartemen (baik untuk sewa maupun kondominium) di Jakarta, 
Surabaya dan Bali. 
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• Mewakili perusahaan multinasional sehubungan dengan pengembangan pembangkit listrik 
tenaga surya di Sulawesi. 

 
• Memberikan nasehat kepada anggota konsorsium untuk mengembangkan proyek strategis 

nasional untuk mendapatkan tax holiday, jaminan stabilisasi dan fasilitas serta insentif lainnya 
dari Pemerintah Indonesia. 

 
• Mewakili BW Offshore dalam negosiasi sewa FPSO ke Kangean Energy dan pembiayaan proyek 

sejumlah US$250 juta untuk beberapa unit Floating Production Storage Offloading oleh 
Pemberi Pinjaman Institusional utama serta masalah yang muncul di bawah sewa. 

 
• Membantu perusahaan minyak dan gas bumi nasional yang berkedudukan di Timur Tengah 

dalam pengembangan kilang di Indonesia. 
 
Pendidikan 

• Yale University, B.A. Economics, (lulus magna cum laude dengan predikat), 1980 
• University of Virginia School of Law, J.D., 1986  

 
Asosiasi dan Keanggotaan Profesional 

• New York State Bar 
• American Chamber of Commerce di Indonesia 
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