
 
 

PBJ - DESKRIPSI PEKERJAAN PARTNER KONTRAK / PENGADAAN 
BARANG DAN JASA PEMERINTAH 

 

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

 
 
Pengantar  

1. Partner pengadaan barang dan jasa pemerintah bertanggung jawab atas keberhasilan 
mendapatkan pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengiriman barang dan jasa ke 
lembaga pemerintah terkait.  

2. Partner mengelola berbagai pengadaan barang dan jasa dan subpengadaan barang dan 
jasa sesuai dengan prosedur perusahaan, hukum yang berlaku, dan persyaratan 
pemerintah.  

3. Partner pengadaan barang dan jasa pemerintah ini memberikan saran kepada 
manajemen atas dan tim proyek tentang kepatuhan dan pemenuhan isi pengadaan 
barang dan jasa. 

4. Tugas pekerjaan khas untuk Partner pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi: 
menyiapkan proposal; meneliti, menganalisa dan memenuhi syarat dan ketentuan 
pengadaan barang dan jasa; mempersiapkan dan menyebarkan informasi kepada klien 
mengenai status pengadaan barang dan jasa; meninjau kewajiban pengadaan barang dan 
jasa; mengidentifikasi risiko dan masalah, dan mengusulkan solusi; dan pelaporan kepada 
tim proyek, staf akuntansi dan manajemen. 

5. Mereka juga bertindak sebagai penghubung antara perusahaan dan instansi pemerintah. 
 
Persyaratan Partner Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 
Partner pengadaan barang dan jasa pemerintah berpengalaman dengan gelar atau sertifikasi 
lanjutan. 
 
Pendidikan dan Pelatihan 

1) Gelar sarjana di bidang akuntansi atau bidang terkait, memiliki gelar MBA dengan 
spesialisasi di bidang Akuntansi dan Keuangan.  

2) Prioritas dapat diberikan kepada pelamar yang memegang sertifikasi Partner pengadaan 
barang dan jasa dari Asosiasi Manajemen Pengadaan barang dan jasa Nasional. 

3) Kursus program mencakup statistik, ekonomi, keuangan, ilmu politik dan administrasi 
publik. 

 
WEABC Indonesia memilih  calon lulusan dari program pendidikan akuntansi untuk dapat: 

1) Mengevaluasi dan mematuhi prosedur dan sistem akuntansi pemerintah. 



 
 

2) Mematuhi aturan dan regulasi industri tertentu sesuai pengadaan barang dan jasa yang 
didapatkan. 

3) Menggabungkan prinsip akuntansi yang diterima ke dalam pengadaan barang dan jasa 
pemerintah. 

4) Memahami undang-undang perpajakan yang berlaku untuk berbagai industry. 
 
Jalan Menuju Karir Partner Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

1) Partner pengadaan barang dan jasa pemerintah harus menjadi negosiator yang analitis, 
berorientasi pada detail dan berbakat.  

2) Partner pengadaan barang dan jasa pemerintah harus memiliki pengetahuan yang kuat 
tentang metode manajemen pengadaan barang dan jasa dan peraturan pemerintah.  

3) Mencapai kualifikasi pendidikan dapat membantu para profesional ini maju ke posisi 
seperti Pimpinan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah. 

 
Uraian pekerjaan ini bukan merupakan bagian dari perjanjian kerja pengadaan barang dan 
jasa. 
 
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

