
 
 

 

KEU - DESKRIPSI PEKERJAAN PARTNER KEUANGAN 
 

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

 
 
Pengantar  
Partner Keuangan mengadakan sumber daya keuangan perusahaan, bertanggung jawab atas 
perencanaan anggaran, dan mendukung tim manajemen eksekutif dengan menawarkan 
wawasan dan nasihat keuangan yang akan memungkinkan mereka membuat keputusan bisnis 
terbaik untuk perusahaan. 
 
Tugas Dan Tanggung Jawab Partner Keuangan 
Sebagai pimpinan penting dari Tim keuangan, deskripsi pekerjaan Partner Keuangan mencakup, 
tetapi tidak terbatas pada: 
 

1. Mengumpulkan, menafsirkan, dan meninjau informasi sumber-sumber keuangan. 
2. Memprediksi tren keuangan masa depan yang berkaitan dengan proyek-proyek divisi. 
3. Melaporkan kepada manajemen dan pemangku kepentingan, dan memberikan saran 

bagaimana setiap provek-proyek investasi, manajemen, dan dukungan bisnis atau match-
making dapat disediakan pendanaannya. 

4. Menghasilkan aliran keuangan masuk yang berkaitan dengan proyek-proyek, anggaran, 
hutang, piutang, biaya dll. 

5. Mengembangkan rencana bisnis jangka pendek dan panjang berdasarkan sumber 
keuangan ini, sehingga dana yang dibutuhkan tersedia pada waktunya. 

6. Meninjau, memantau dan mengelola anggaran setiap divisi. 
7. Mengembangkan strategi yang berhasil meminimalkan risiko keuangan. 
8. Menganalisis tren pasar dan pesaing yang berdampak langsung pada kesehatan keuangan 

organisasi. 
 
Kualifikasi Dan Persyaratan Pekerjaan Partner Keuangan 
Gelar dan pengalaman beberapa tahun di bidang keuangan akan dibutuhkan untuk mendapatkan 
peran Partner Keuangan. Gelar di bidang berikut akan terbukti sangat menguntungkan: 

 Akuntansi atau Keuangan 
 Ekonomi 
 Matematika 
 Studi Bisnis 
 Manajemen 

 



 
 

 

Gelar pascasarjana dalam manajemen keuangan juga akan bermanfaat bagi kandidat yang ingin 
memajukan karir mereka. 
 
Selain kualifikasi formal, deskripsi pekerjaan Partner Keuangan harus merinci kualitas-kualitas 
berikut: 

1) Pikiran analitis. 
2) Keterampilan negosiasi dan kemampuan untuk mengembangkan hubungan kerja 

yang kuat. 
3) Kesadaran komersial dan bisnis. 
4) Keterampilan komunikasi yang baik - baik tertulis maupun verbal. 
5) Mata yang tajam untuk detail dan keinginan untuk menyelidiki lebih jauh ke dalam data. 
6) Kemampuan untuk tetap pada batasan waktu. 

 
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:  
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