
 
 

 

KPS - DESKRIPSI PEKERJAAN PARTNER KERJASAMA PEMERINTAH 
SWASTA (KPS) / PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) 

 

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

 
Pengantar  
 

1. WEABC Indonesia berjuang untuk berada di garis depan dalam mengembangkan dan 
menerapkan model investasi dan kemitraan inovatif di Indonesia, Kerjasama Pemerintah 
Swasta (KPS). 

2. Sejalan dengan rencana pengembangan portofolio aktivitas kemitraan kami, kami 
mencari Partner untuk bergabung dengan kami.  

3. Partner KPS akan bertanggung jawab untuk mendapatkan kesepakatan 
Pemerintah/Pemerintah Daerah atau Instansi terkait, memberikan dukungan teknis dan 
fasilitasi, serta dukungan manajemen proyek untuk portofolio keterlibatan klien.  

4. Partner KPS akan memainkan peran penting dalam strategi pengembangan bisnis 
organisasi saat berupaya untuk tumbuh melalui pengembangan solusi inovatif yang 
dipimpin pasar.  

5. Ini adalah peluang karir yang bagus untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan 
berkembang.  

 
Tanggung jawab 
 
Teknis (35%) 

1) Mendukung pengembangan dan penerapan KPS baru di berbagai sektor sesuai prioritas 
Pemerintah/Pemerintah Daerah, termasuk infrastruktur, pertanian, wisata, ketahanan 
pangan, pengelolaan sumber daya alam, keamanan warga negara, pendidikan dan 
kesehatan, meningkatkan modal swasta, pendanaan donor dan sumber daya lokal; dan 

2) Memberikan bantuan teknis kepada proyek klien untuk mengidentifikasi, membangun, 
mengelola, dan mengevaluasi KPS menggunakan metodologi Kemitraan Efektif 
Transparan Berkelanjutan (KETB) dan metode yang lebih baik. 

 
Pengembangan Bisnis (35%) 

1) Memainkan peran sentral dalam memperluas portofolio KPS WEABC Indonesia dengan 
mengembangkan dan memperluas hubungan klien dengan lembaga donor, pelanggan 
komersial, dan investasi langsung luar negeri. 



 
 

 

2) Mendukung proses penangkapan dan pengembangan proposal, termasuk pengelolaan 
proposal, penulisan masukan teknis, dan koordinasi subkontraktor. 

3) Dukung kepemimpinan pemikiran melalui posting blog, artikel, presentasi, dll. 
 
Manajemen Proyek (30%) 

1) Bertindak sebagai Partner proyek untuk proyek klien portofolio, memastikan pengiriman 
teknis yang luar biasa serta manajemen anggaran yang efisien dan sesuai; dan 

2) Mentor dan mengawasi anggota Tomnya serta staf lapangan proyek. 
 
Kualifikasi 

1) Pengalaman 7+ tahun dalam pembanganunan internasional atau konteks bisnis; 
2) Rekam jejak yang terbukti dalam memfasilitasi kolaborasi lintas sektor, lebih disukai 

untuk perusahaan internasional, LSM, donor atau yayasan yang beroperasi di Afrika, Asia, 
Amerika Latin, Timur Tengah atau Eropa; 

3) Pengalaman dengan KPS kontrak dalam infrastruktur atau penyediaan layanan publik 
membantu, tetapi tidak wajib; 

4) Pemahaman tentang persyaratan manajemen proyek USAID, DFID dan / atau DFI 
membantu, tetapi tidak wajib; 

5) MBA atau yang setara diperlukan; 
6) Kefasihan bekerja dalam bahasa Inggris dan Indonesia atau bahasa asing lainnya sangat 

berguna; 
7) Keterampilan komunikasi lisan dan tertulis yang luar biasa adalah suatu keharusan; 
8) Otorisasi kerja di Indonesia; dan 
9) Kemampuan untuk bepergian hingga 30% dalam waktu singkat. 

 
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


 
 

 

 


