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Pedersen & Partners memperkuat tim di Indonesia dan menyambut Muki 
Adinugroho sebagai Principal di kantor cabang Jakarta  
 
28 Mei, 2015 – Jakarta, Indonesia – Pedersen & Partners, firma executive search internasional 
terkemuka dengan 53 kantor cabang di 50 negara, hari ini mengumumkan bergabungnya Muki 
Adinugroho sebagai Principal di Pedersen & Partners. 
 

Muki Adinugroho membawa 12 tahun pengalaman dan keahlian di bidang Sumber 
Daya Manusia dari berbagai sektor industri seperti perbankan, telekomunikasi dan 
jasa konsultansi profesional. Sebelum bergabung dengan Pedersen & Partners, 
Muki bekerja sebagai konsultan senior di PricewaterhouseCoopers dimana Muki 
membangun hubungan bisnis dan mengimplementasikan berbagai proyek di bidang 
SDM dan manajemen perubahan untuk berbagai klien di sektor industri jasa 
keuangan, minyak dan gas, telekomunikasi, dan sektor publik di kawasan Asia 
Tenggara. 

 
“Pedersen & Partners mempunyai reputasi global yang teruji di bidang executive search. Saya akan 
dapat menggunakan keahlian dan pengalaman saya di bidang SDM, desain organisasi dan 
manajemen perubahan untuk memberikan nilai tambah kepada klien di Indonesia maupun di Asia 
Tenggara. Kesempatan untuk bergabung dengan Pedersen & Partners adalah sebuah titik yang 
signifikan di dalam perjalanan karir saya.” kata Muki Adinugroho, Principal di Pedersen & Partners.  
  

“Kami dengan gembira menyambut Muki menjadi bagian dari tim Pedersen & 
Partners. Standar yang tinggi di dalam industri executive search membutuhkan 
individu profesional yang terbaik. Itulah sebabnya sejak kami membuka kantor di 
Jakarta pada tahun 2012, tim kami telah bekerja keras untuk memberikan jasa 
dengan kualitas terbaik kepada klien. Saya yakin keahlian dan pengalaman Muki 
akan memperkuat hubungan dengan klien dan menghasilkan lebih banyak proyek.” 
kata Ariadi Anaya, Client Partner & Country Manager untuk Indonesia di Pedersen & 
Partners. 

 
 

Pedersen & Partners adalah sebuah firma executive search internasional terkemuka yang 
mempunyai 53 kantor cabang di 50 negara di Eropa, Timur Tengah, Afrika, Asia dan benua Amerika. 
Kami memegang nilai Kepercayaan, Hubungan baik, dan Profesionalisme dalam berinteraksi dengan 
klien dan para profesional yang bekerja dengan kami. Informasi lebih lanjut seputar Pedersen & 
Partners dapat dilihat di www.pedersenandpartners.com 
 
Jika Anda ingin melakukan interview dengan perwakilan dari Pedersen & Partners, atau mempunyai 
permintaan yang terkait dengan media, Anda dapat menghubungi Diana Danu, Marketing & 
Communications Manager melalui email: diana.danu@pedersenandpartners.com 
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