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Mengapa PwC?

Profil Kami
Jaringan Global PwC

Tenaga Kerja Kami

Jaringan global PwC merupakan salah satu
jaringan penyedia jasa profesional terbesar
di dunia. Dengan memanfaatkan
pengetahuan dan keahlian yang dimiliki
oleh lebih dari 250.930 tenaga profesional
di 158 negara, kami membangun hubungan
dengan menyediakan jasa profesional
dengan kualitas dan integritas tinggi.

Untuk menjadi jaringan jasa profesional
terkemuka dan menyediakan bagi para klien
kami saran berkualitas yang layak mereka
dapatkan, PwC membutuhkan tenaga kerja yang
terbaik. Pada FY 2018, jumlah karyawan kami
secara global bertumbuh 6% menjadi lebih dari
250.930 orang.

Tenaga profesional PwC di seluruh dunia
dipersatukan dengan komitmen terhadap
kualitas dan keunggulan. Untuk mencapai
tujuan tersebut, kami telah
mengembangkan metodologi, proses, dasar
pengetahuan, dan teknologi audit global,
dan kami terus memperbaiki dan
menyempurnakannya. Firma kami terdiri
dari suatu kelompok yang mendunia
dengan dasar keterampilan di berbagai
bidang dan keahlian yang mendalam di
bidang keuangan dan bisnis serta kesamaan
dedikasi pada nilai dan etika umum. Kami
adalah bisnis itu sendiri.

64.776 orang
bergabung dengan firma-firma
anggota PwC di seluruh dunia
pada FY 2018

158
negara

721
lokasi

250,930
PwC

Kami menyambut 64.776 orang bergabung
dengan PwC, sebuah rekor yang menjadi bukti
reputasi kami dalam menawarkan peluang yang
luar biasa untuk perkembangan dan peningkatan.
Keberadaan PwC secara global tetap kuat dengan
dukungan jaringan kantor kami di 721 lokasi
yang tersebar di 158 negara.

PwC Global

Jumlah klien yang tak tertandingi
Kekuatan Jaringan Global kami menunjukkan
bahwa kami bekerja dengan jumlah klien yang
besarnya tak tertandingi, dan bahwa kami dapat
membagi pengalaman dan pengetahuan praktis
kami yang paling berharga dengan klien-klien di
seluruh dunia, baik tentang industri mereka
maupun lintas industri. Para klien kami terdiri
mulai dari beberapa perusahaan multinasional
terkemuka di dunia hingga usaha-usaha baru
yang sedang berkembang, dari perusahaanperusahaan keluarga dan instansi-instansi
pemerintah yang besar hingga lembaga-lembaga
non-pemerintah dan perorangan pribadi. Dan
para klien tersebut berdomisili hampir di setiap
negara di dunia
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Profil Kami (lanjutan)
Namun siapa pun klien kami, dan di mana pun mereka berada, mereka dapat mengharapkan tingkat
kualitas jasa kami yang sama tingginya. Kami berfokus pada nilai yang ingin diciptakan oleh para
klien kami dan menyediakan jaringan global kami yang kuat dengan pengalaman yang mengakar
dan pengetahuan lokal.
Firma-firma PwC bangga untuk memiliki kelompok klien Global 500 terbesar. Tahun lalu, kami
telah membantu 429 (86%) dari 500 perusahaan dalam daftar Fortune Global. Kami juga
memberikan jasa advisory dan bekerja dengan lebih dari 100.000 bisnis-bisnis wirausaha maupun
swasta.

Jumlah Klien yang Tak Tertandingi
Jumlah Klien yang Tak Tertandingi
PwC mempunyai pendekatan holistik untuk melayani semua sub-sektor dalam industri jasa
keuangan. Kami mengakui bahwa para klien memerlukan auditor dan penasihat yang
merupakan para ahli di berbagai sub-sektor – perbankan, pasar modal, manajemen investasi,
dan asuransi.
Kami telah menyelaraskan praktik kami dengan struktur industri untuk memastikan agar
tenaga profesional kami memiliki pemahaman yang komprehensif dan wawasan tajam
tentang para klien kami dan berbagai sub-sektor tempat mereka bekerja untuk memberikan
jasa yang bernilai kepada para klien kami.
Grup jasa keuangan PwC Global, yang diperkuat oleh 38.200 tenaga profesional, memberikan
jasa profesional kepada para klien di semua sub-sektor ini dan menghasilkan sekitar 30% dari
penghasilan global PwC. Firma-firma PwC adalah pemimpin pasar di semua sektor besar
industri jasa keuangan global.

PwC

Sejumlah klien audit perbankan global yang
sedang maupun pernah kami tangani
meliputi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

HSBC Holding plc
China Construction Bank
Bank BNP Paribas
Commonwealth Bank of Australia
WestpacBanking Corporation
Bank of America MerillLynch
DBS Bank
Commerzbank
CIMB Group
American Express Bank Ltd.
Agricultural Bank of China
Barclays Bank
Bank of China
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ
Bank of Popular Espanol
Credit Agricole
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Profil Kami (lanjutan)

Klien PwC Indonesia – Perbankan
Nama Perusahaan

Tahun

Bank CIMB Niaga

2003 – sekarang

Jaringan global PwC, saat ini melalui KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, telah
beroperasi di Indonesia sejak tahun 1971 sebagai firma anggota PricewaterhouseCoopers
Internasional Limited. PwC Indonesia memiliki lebih dari 2.200 karyawan profesional
termasuk 63 partner di Indonesia yang dilatih untuk memberikan jasa audit independen,
assurance dan advisory kepada perusahaan-perusahaan, pemerintah dan organisasiorganisasi nirlaba di Indonesia maupun internasional. Karyawan kami memiliki
kemampuan dua bahasa dan pengetahuan mendalam mengenai lingkungan bisnis
setempat.

Bank OCBC NISP

2005 – sekarang

Bank of America

2005 – sekarang

Bank of Commonwealth

2007 – sekarang

Bank DBS Indonesia

2008 – sekarang

Bank Woori Saudara

2011 – sekarang

Di Indonesia, kami bekerja sama dengan para pelaku bisnis terkemuka dari beragam
sektor dalam industri keuangan, mulai dari badan usaha milik negara hingga swasta,
mulai dari bank, perusahaan asuransi, multifinance, keuangan syariah, hingga sekuritas.

Bank Victoria International

2014 – sekarang

Bank Syariah Mandiri

2015 – sekarang

Komitmen kami terhadap industri ini tak tertandingi dan terlihat dari partisipasi kami
dalam asosiasi industri di Indonesia secara aktif serta thought leadership kami terhadap
isu-isu yang berdampak pada industri. Lebih dari 200 orang dari 2.200 tenaga
profesional PwC Indonesia berdedikasi untuk melayani industri jasa keuangan.

Bank Central Asia

2017 – sekarang

Bank Danamon

2017 – sekarang

Bank BNI Syariah

2012 - 2015

Tenaga profesional ini memiliki pemahaman mendalam mengenai permasalahan bisnis,
industri dan peraturan yang spesifik. Tim kuat yang berdomisili di Indonesia dengan
pengalaman luas dalam industri jasa asuransi, perbankan dan keuangan di Indonesia
memungkinkan kami untuk menawarkan jasa yang terintegrasi dan terkoordinasi demi
memenuhi kepentingan klien dengan cara yang terbaik.

Bank Negara Indonesia

2012 – 2015

Bank Permata

2017 - sekarang

Bank BTPN

2009 - sekarang

PwC Indonesia

>2,200
employees

PwC

63 Partners &
Technical
Advisors

59%
Generation Y

> 15
Nationalities

53% Female
47% Male

47 Years
Presence in
Indonesia
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Sejumlah Penghargaan untuk PwC





















PwC

PwC menempati peringkat #56 di Fortune “100 Best Companies to Work For” di
2018. PwC telah diakui di daftar tersebut selama 14 tahun berturut-turut.
PwC menempati peringkat #38 di Fortune “Best Workplaces for Giving Back” di
2018.
PwC menempati peringkat di antara Black EOE Journal’s “Best of the Best”.
PwC menempati peringkat Top 10 Military Friendly Employer untuk 2018 oleh
Military Friendly.
PwC mendapat peringkat Forbes 2018 Best Employers for Diversity.
PwC mendapat pengakuan sebagai Leader di the IDC MarketScape: Asia/Pacific
Business Consulting Services 2018 Vendor Assessment.
PwC memenangkan International Accounting Bulletin's "Audit Innovation of
the Year" untuk Halo for Journals - 2017
Energy Risk Consultancy of the year - 2017
Jaringan global PwC termasuk dalam kategori 100 perusahaan terbaik
berdasarkan Brand Global Finance, berada pada posisi tertinggi di antara Firma
Penyedia Jasa Profesional lainnya (Empat Besar/Big 4) – 2015
Pemenang penghargaan Most Admired Knowledge Enterprises (MAKE) (14
tahun berturut-turut) – 2015
Pemenang penghargaan Global Treasury advisory practice(14th consecutive
years) – 2015
Pemenang penghargaan Private Equity Financial Adviser of the Year dari
Merger Market– 2015
PwC Strategy& dianugerahi predikat Perusahaan Terbaik oleh International
Association of Outsourcing Professional dalam daftar ‘World’s Best Outsourcing
Advisors’ – 2015
PwC dianugerahi penghargaan Accountancy Firm of the Year oleh Merger
Market dan Financial Times, dalam acara the Asia Pacific M&A Awards – 2009
& 2013
PwC firms menempati peringkat #1 dalam DiversityInc Top 50 Companies by
DiversityInc – 2012. Sementara di 2009, PwC diakui sebagai Best Company for
the Global Diversity from DiversityInc dan di 2013, PwC menempati peringkat
#2 dalam DiversityInc's 2013 Top 50 Companies for Diversity.
Firma PwC diakui sebagai the Best Auditor dalam the 2009 Asian Investor
Service Provider Awards untuk kategori Fund Advice
PwC Indonesia dinobatkan sebagai “Indonesian Tax Firm of the year 2017” oleh
International Tax Review
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