TENTANG KAMI
Widjaja, Effendy, & Mukianto (WIEM) adalah kantor hukum dengan jaringan internasional yang
menyelenggarakan audit hukum, dokumen, dan jasa konsultasi. Berbekal pengetahuan dan
pengalaman budaya masyarakat setempat, kami memberikan konsultasi yang menyeluruh atas usaha
dagang dan korporasi lintas industri yang luas. Kami memberikan jasa kepada perusahaan asing,
perusahaan patungan, dan perusahaan domestik untuk menghadapi perjanjian bisnis yang rumit
dengan dasar pengetahuan akan budaya bisnis dan hukum di Indonesia.
Kami merekrut lulusan terbaik dari universitas unggulan di Indonesia, dan luar negeri. Orang-orang
kami memiliki kesepahaman akan nilai yang sama. Mereka bekerja dengan banyak perusaaan
domestik raksasa dan perusahaan asing, menciptakan solusi efektif yang mengutamakan kepentingan
bisnis dari transaksi dan investasi klien. Mereka bekerja dan belajar dalam lingkungan yang dapat
mengembangkan kemampuan, dan setiap orang diberikan kesempatan untuk menjadi yang terbaik
dalam dirinya. Pendekatan ini memberikan pengalaman tak ternilai, sehingga membantu klien kami
untuk memiliki perspektif, ide, dan kapasitas yang luas dan beragam.
Keberadaan kami di Indonesia memberikan kami hubungan kerja yang erat dengan Pemerintah
Indonesia, pembuat kebijakan, pelaku industri, dan relasi ini bermanfaat kepada klien kami, serta
membedakan kami dengan kantor hukum lainnya.
TUJUAN KAMI
Kami telah membangun dan mempertahankan reputasi sebagai firma yang memastikan bahwa orang
kami, klien kami, dan komunitas kami mencapai potensi maksimal.
Keadaan ekonomi yang menantang, kompleksitas perkembangan hukum, dan persaingan yang ketat
menjadikan klien kami lebih fleksibel, imajinatif, dan responsif. Bagaimana reaksi klien kami menjadi
tolak ukur atas performa, kesuksesan, dan reputasi klien.
Orang terbaik kami menggunakan pengalaman dan sudut pandang kepentingan bisnis dalam
memberikan perspektif dan solusi yang jelas untuk membantu kendala klien kami.
Fokus kepada klien, komitmen untuk menjadi lebih baik, pola pikir global serta kerja yang konsisten
dalam membangun hubungan yang dapat dipercaya, adalah pusat bisnis dan reputasi kami.
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ETIKA KERJA
Semua anggota WIEM adalah orang yang berkomitment bekerja dengan integritas setiap saat. Bagi
kami, integritas diawali dengan kepercayaan dan aksi dari setiap individu. Keberhasilan kami
bergantung kepada cara orang kami bekerja setiap hari.
Etika kerja WIEM adalah komitmen untuk “Bekerja dengan Integritas”, dan menerjemahkan standar
kerja yang diwajibkan kepada semua anggota WIEM. WIEM juga menerapkan 10 Prinsip dari UN
Global Compat dalam pekerjaan sehari-hari kami. 10 prinsip tersebut adalah:
1. Bisnis harus mendukung dan menghormati perlindungan hak asasi manusia yang berlaku
internasional, dan
2. Memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.
3. Bisnis harus menjunjung tinggi kebebasan berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak
kolektif untuk berunding;
4. Penghapusan segala bentuk kerja paksa dan wajib;
5. Penghapusan pekerja anak secara efektif, dan
6. Penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan;
7. Bisnis harus mendukung upaya pencegahan terhadap kerusakan lingkungan;
8. Melakukan inisiatif untuk mempromosikan tanggung jawab lingkungan yang lebih besar, dan
9. Mendorong pengembangan dan penyebaran teknologi ramah lingkungan.
10. Bisnis harus bekerja melawan korupsi dalam segala bentuknya, termasuk pemerasan dan
penyuapan.
NILAI UTAMA
Perkembangan keadaan lingkungan yang kompleks menjadi hal yang penting untuk kami
menyampaikan nilai yang jelas kepada klien, dan pihak yang berkepentingan, serta tetap
berpegangteguh kepada nilai yang kami anut.
Nilai yang kami pegang menunjukkan siapa diri kami, apa yang kami perjuangkan sehingga
membantu melahirkan identitas bersama. Nilai-nilai ini adalah pondasi penting yang mengatur sikap
kami:
- Percaya kepada Tuhan
- Menghargai hak individu
- Bekerja bersama
- Mencari fakta dan menyediakan data
- Berkomunikasi secara terbuka dan jujur
- Berkomitmen kepada klien dan komunitas
- Bekerja dengan integritas
KOMITMEN KAMI
-
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Menjaga rahasia klien
Membicarakan kasus secara terbuka dan jujur
Menyampaikan secara terbuka mengenai biaya yang harus anda keluarkan
Menginformasikan perkembangan kasus yang sedang berjalan
Menyelesaikan keluhan dengan baik
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