
 
 

 

DUS - DESKRIPSI PEKERJAAN PARTNER BUSINESS SUPPORT 
 

Sebelum meneruskan membaca, pastikan Anda sudah memahami DESKRIPSI 
PEKERJAAN BISNIS PARTNER SECARA UMUM 

 
 

 
TANGGUNG JAWAB 

1. Mendapatkan klien yang membutuhkan jasa dukungan bisnis. 
2. Mendiskusikan dengan klien jenis layanan, teknis layanan, volume, packaging, pengiriman, 

perijinan, tenaga pelaksana, perlengkapan dan peralatan terkait, harga dan proses 
pembayaran, biaya-biaya terkait, dan lainnya yang dibutuhkan atau perlu untuk klien. 

3. Konsultasi dengan klien mengenai asuransi, bea dan pajak, alternative pembiayaan. 
4. Pemantauan pelaksanaan/pengiriman untuk memastikan kepatuhan peraturan. 
5. Cari kemungkinan untuk mengurangi pajak dan penghematan biaya. 
6. Pemeliharaan hubungan pelanggan dan partisipasi dalam aktivitas penjualan organisasi. 
7. Penilaian peluang pemasaran dan penjualan baru serta presentasi estimasi tersebut kepada 

manajemen masing-masing. 
8. Menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dukungan bisnis. 

 
 
Deskripsi pekerjaan, tugas-tugas, dan tanggung jawab Dukungan Bisnis 
 
Dukungan Bisnis Secara Umum 

1. Dukungan Bisnis mengawasi operasi bisnis sehari-hari. Dukungan bisnis adalah seseorang 
yang diberi tanggung jawab untuk mengawasi operasi bisnis sehari-hari. 

2. Deskripsi pekerjaannya melakukan penilaian kinerja karyawan dan menyarankan metode 
untuk mengoreksi tindakan karyawan bila diperlukan. 

3. Dukungan bisnis sering kali menjadi kontak pertama dengan vendor di luar bisnis; oleh 
karena itu, perannya termasuk memelihara kontak dengan vendor dan membangun 
hubungan yang baik dengan mereka untuk kemajuan bisnis. 

4. Individu yang bekerja melakukan dukungan bisnis memposisikan dirinya sebagai 
pendukung bisnis yang diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang sifat 
bisnis perusahaan yang mereka layani agar dapat memberikan dukungan yang diperlukan 
untuk itu. 

 
Tujuan Dukungan Bisnis 



 
 

 

Perusahaan mempekerjakan dukungan bisnis untuk membantu meningkatkan produktivitas 
organisasi. Kebutuhan dukungan bisnis dalam suatu organisasi sangat bergantung pada jenis 
organisasi. 
 
Jenis Cakupan Dukungan Bisnis  

1. Umumnya, organisasi mempekerjakan pendukung bisnis untuk menangani pengelolaan 
semua elemen keuangan organisasi. 

2. Ada kebutuhan akan dukungan rutin harian untuk bisnis di banyak area yang meliputi 
bagian aktivitas komersial dan kemitraan. 

3. Produksi informasi manajemen dan penawaran nasihat dan arahan kepada staf penting 
untuk pengembangan bisnis apa pun dan merupakan bagian dari deskripsi kerja 
dukungan bisnis. 

4. Sebagai Pelaksana kantor, pendukung bisnis juga diharapkan dapat berkontribusi dalam 
kegiatan produksi dalam bisnis, yang meliputi tugas-tugas seperti pemetaan studi 
kelayakan, pencatatan pasar sasaran, dan penetapan tujuan bisnis. 

5. Tugas lain yang mereka lakukan termasuk menganalisis kinerja, melaksanakan pelatihan 
untuk peningkatan staf, dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan bisnis. 

6. Dia juga diharapkan untuk mengembangkan dan menggunakan alat cara melacak 
perbaikan dalam bisnis. 

7. Dukungan bisnis memantau kinerja aktual dan membandingkannya dengan target bisnis. 
8. Ia juga diberi tanggung jawab untuk mengoordinasikan sistem yang melibatkan basis 

teknis dan informasi bisnis. 
9. Dia memberikan dukungan dan arahan kepada staf, dan memutuskan strategi perbaikan 

yang dapat digunakan dalam promosi bisnis. 
10. Dia diharapkan menunjukkan keahlian tingkat tinggi dalam menawarkan asisten untuk 

tim pendukung. 
11. Ia juga diharapkan dapat memaksimalkan kemahirannya dalam mengerjakan semua 

aspek pembiayaan dan perencanaan strategis untuk mendukung bisnis. 
12. Tanggung jawab untuk mengkoordinasikan survei pasar untuk perencanaan bisnis yang 

efektif, dan kelangsungan hidupnya, serta peluangnya untuk bertahan hidup di pasar yang 
kompetitif, adalah bagian dari peran dukungan bisnis. 

13. Menyadari hal ini, dukungan bisnis mengembangkan metode untuk menghadapi 
tantangan yang dihadapinya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. 

 
Deskripsi Pekerjaan Business Support 

1) Mengawasi tim staf pendukung bisnis. 
2) Bertanggung jawab untuk memberikan layanan berkualitas untuk manajemen fasilitas. 
3) Bekerja sama dengan tim manajemen dalam perencanaan strategis fiscal. 
4) Mengkoordinasikan survei pengembangan proyek. 
5) Memperhatikan kewajiban hukum yang berkaitan dengan hubungan kontraktual dengan 

klien dan memastikan bahwa kewajiban tersebut dipenuhi. 



 
 

 

6) Bekerja dalam kemitraan dengan anggota tim manajemen lainnya untuk memastikan dan 
melaksanakan kebutuhan yang bersifat teknis dan prioritas bisnis. 

7) Memberikan bimbingan dan perencanaan keuangan untuk bisnis. 
8) Memberikan dukungan dokumentasi, prosedur, dan inisiatif keuangan untuk bisnis. 
9) Bertanggung jawab atas administrasi unit bisnis. 
10) Mendukung anggaran, proses audit, pelatihan, dan koordinasi proyek. 

 
 
Persyaratan - Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan - untuk Pekerjaan Dukungan bisnis:  
 

1) Memiliki Gelar dalam Administrasi Bisnis atau yang setara. 
2) Memiliki Kemampuan yang kuat dalam peran pendukung bisnis dan / atau dalam peran 

manajemen kantor. 
3) Memiliki Keahlian dan pengalaman manajemen bisnis. 
4) Memiliki Keahlian dalam penggunaan teknologi modern untuk komunikasi, pengolahan 

data, administrasi data. 
5) Memiliki Kemampuan untuk mengoordinasikan penelitian pengembangan bisnis. 
6) Memiliki Keahlian dalam penggunaan teknologi modern sesuai bidang bisnis yang 

dilayani. 
7) Memiliki Kemampuan untuk mengoordinasikan penelitian pengembangan bisnis. 
8) Memiliki Keterampilan yang kuat dalam bekerja dengan orang dan manajemen sumber 

daya manusia. 
9) Memiliki Kemampuan untuk mendukung peluang pengembangan bisnis. 
10) Memiliki Kemampuan untuk mengevaluasi, menilai, analisa biaya, dan 

mempertimbangkan risiko bisnis. 
11) Memiliki Kemampuan untuk mengembangkan rencana promosi bisnis dan mengejarnya 

sampai selesai. 
12) Memiliki Keahlian dalam pelatihan dan pengembangan staf. 
13) Memiliki Kemampuan yang kuat untuk menyampaikan presentasi. 
14) Memiliki Kemampuan untuk bekerja dengan tim dan di bawah inisiatif yang diambil 

sendiri. 
15) Memiliki Kemampuan untuk meninjau prosedur untuk dukungan dan untuk menunjukkan 

peluang untuk mengembangkan efisiensi bisnis, 
16) Efektif dalam manajemen waktu dan organisasi staf. 
17) Efisiensi dalam mengkomunikasikan informasi yang kompleks kepada staf di berbagai 

tingkat. 
18) Memiliki Kemampuan untuk menangani informasi bisnis yang sensitif dan rahasia. 

 
Uraian pekerjaan ini bukan merupakan bagian dari kontrak kerja. 
 
Proses Lamaran 



 
 

 

1) Pelamar yang memenuhi syarat harus mengirimkan CV terperinci, surat lamaran, sampel 
tulisan/kisah pekerjaan terbaru dan 3 referensi dengan baris subjek yang tepat: Partner 
____________.  

2) Harap juga menyimpan dokumen (surat lamaran, resume, dan referensi) dalam satu PDF 
dengan diberi nama sendiri 'Last Name_First Name.pdf' (mis., John_Tarigan.pdf).  

3) Aplikasi akan ditinjau secara bergilir.  
4) Hanya kandidat yang terpilih untuk wawancara yang akan dihubungi. Tidak ada panggilan 

telepon. WEABC adalah Pemberi Kerja dengan Peluang yang Setara. 
5) Kalau Anda yakin posisi ini sesuai dan paling tepat untuk diri Anda, silahkan kirimkan 

lamaran, cv, foto diri Anda yang terbaik, rencana kerja kalau Anda terpilih (akan baik 
dalam horizon setahun, lima tahun, dan sepuluh tahun) melalui email ke: 
eclubcomdev@gmail.com atau melalui Formulir Lamaran berikut:  

 

mailto:eclubcomdev@gmail.com

