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Mutiara Kasih Ramadhani bergabung dengan SSEK pada tahun 2018 segera setelah ia memperoleh 
gelar sarjana. Dalam melakukan praktiknya, ia berfokus terutama pada isu korporasi dan komersial 
umum, termasuk investasi lintas batas (cross-border) dan transaksi pembiayaan, minyak dan gas bumi, 
pertambangan, pelayaran dan perkapalan, serta industri dan distribusi di bidang farmasi. 
 
Selama pengalamannya di SSEK, dia telah terlibat dalam berbagai transaksi dan pemberian advis 
untuk berbagai perusahaan, termasuk start-up hingga perusahaan multinasional besar. Antara lain, ia 
membantu dalam melakukan uji tuntas hukum perusahaan minyak dan gas bumi dan pertambangan 
sehubungan dengan pengalihan partisipasi interes dan saham, memberi nasihat kepada perusahaan 
pertambangan asing tentang kewajiban divestasi, membantu bank asing dalam penjualan portofolio 
pinjaman bermasalah, menyusun perjanjian distribusi untuk perusahaan farmasi asing besar 
sehubungan dengan ekspor produknya ke Indonesia, memberi advis tentang berbagai masalah 
pelayaran dan perkapalan serta meninjau berbagai perjanjian charter kapal, membantu perusahaan 
jasa keuangan multinasional dalam pinjamannya ke perusahaan fintech Singapura, dan bertindak atas 
nama perusahaan jasa keuangan Singapura sehubungan dengan akuisisi perusahaan yang bergerak 
di bidang jasa uang elektronik di Indonesia. 
 
Mutiara adalah co-author untuk beberapa publikasi di bidang hukum perusahaan di Indonesia, hukum 
pertambangan, dan hukum pelayaran. Ia juga pernah berpartisipasi sebagai co-speaker dan 
memberikan materi dalam beberapa seminar tentang masalah hukum pelayaran dan kesehatan di 
Indonesia. 
 
Saat ia masih menjadi mahasiswi di universitas, Mutiara berpartisipasi dalam beberapa kompetisi 
pengadilan semu internasional, mewakili universitasnya dan Indonesia pada Kompetisi Peradilan 
Semu Hukum Internasional Philip C. Jessup 2018 di Washington, DC. Dia menerima beasiswa 
Erasmus+ dari Komisi Eropa (European Commission) pada tahun 2017. 
 
Mutiara fasih berbahasa Inggris dan Indonesia. 
 
Pendidikan 
 

• Universitas Airlangga, S.H. (magna cum laude, lulusan terbaik keempat di kelasnya), 2018 
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