
Selama lebih dari 40 tahun, PwC Indonesia telah 

berkiprah aktif dalam kisah sukses Indonesia dengan 

menumbuhkan perekonomian dan mengembangkan 

masyarakatnya. Dan saat ini,  beragam layanan yang 

ditawarkan oleh jaringan PwC terus menebarkan nilai 

tambah di hampir seluruh industri dan profesi, dan 

sebagian besar lembaga-lembaga swasta dan publik, di 

setiap wilayah negara.
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15 TAHUN BEKERJA SAMA DEMI KESUKSESAN 
PELANGGAN

Ibu Agis,Supervisor,  General Affair  dan 
Administrasi di PricewaterhouseCoopers, telah 
bekerja sama dengan TNT Indonesia selama lebih 
dari 15 tahun. Perusahaan-perusahaan dalam 
jaringan global PwC membantu klien dari sektor 
swasta dan publik memecahkan berbagai masalah 
bisnis yang kompleks, dan yang terpenting dari 
semua ini adalah kepercayaan tanpa henti antara 
perusahaan dan kliennya.

“TNT menawarkan berbagai layanan yang bagus, 
pengambilan dan pengirimannya pun tepat 
waktu, serta aman. Pengiriman saya pun selalu 
dikemas dengan baik ...dan yang lebih penting, 
pengemasannya tahan air, sehingga kami semakin 
yakin dan mantap, mengingat kami biasanya 
mengirimkan dokumen penting kepada klien kami 
melalui TNT,” ujar Ibu Agis.

PERTUMBUHAN LEBIH LANJUT DI SELURUH 
SEKTOR UTAMA DI INDONESIA

PwC Indonesia memfokuskan bisnisnya pada 
sejumlah sektor industri utama untuk memenuhi 
berbagai tuntutan bisnis di pasarnya. Para ahli 
lokalnya terhubung dengan jaringan ahli industri 
PwC global untuk menghadirkan praktik dan keahlian 
terbaik, yang dipadu dengan pengetahuan lokal.
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Sektor industri tersebut mencakup layanan 
keuangan, produk dan layanan konsumen dan 
industri, energi, utilitas dan pertambangan, 
teknologi, informasi, komunikasi, hiburan dan 
media, dan lain-lain.

Kebutuhan bisnis dari sektor-sektor ini terkadang 
menuntut efisiensi dan transparansi yang lebih 
besar dalam memenuhi tenggat waktu, dan 
Ibu Agis memantapkan dirinya bahwa TNT 
telah mampu memberikan dukungan yang dia 
butuhkan untuk mencapai standar-standar yang 
tinggi ini.

Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa, “TNT punya 
tim proaktif yang selalu memberi informasi 
kepada saya tentang status pengiriman pelanggan 
kami. Kelebihan inilah yang membuat TNT unggul 
dari penyedia layanan lainnya, selain tarifnya 
yang kompetitif yang diberikan untuk perusahaan 
kami.”

DAYA SAING GLOBAL DENGAN JARINGAN YANG 
TEPAT

Para klien PwC Indonesia bekerja sama dengan 
sekumpulan perusahaan dan mitra dengan jumlah 
besar yang membutuhkan pengiriman secara 
domestik dan internasional. Untuk memenuhi 
pengiriman internasional ini, diperlukan mitra 
jaringan global yang kuat.

“Saya senang bahwa TNT memiliki jaringan 
Jalur Timur Tengah yang kuat, sehingga saya 
menggunakan (perusahaan ini) untuk semua 
pengiriman saya ke wilayah tersebut,” imbuh Ibu Agis.

TENTANG TNT ExPRESS

TNT Express,  perusahaan milik FedEx, adalah salah 
satu perusahaan pengiriman ekspres terbesar di 
dunia. Setiap harinya, TNT Express mengirimkan 
hampir satu juta kiriman, mulai dari dokumen dan 
paket hingga pengiriman yang menggunakan palet. 
Perusahaan ini menawarkan layanan pengiriman 
jalur darat dan udara di Eropa, Timur Tengah dan 
Afrika, Asia-Pasifik, dan Benua Amerika.
TNT Express mampu meraup penghasilan sebesar 
€6,9 miliar pada tahun 2015.  


